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Bacskay Sámuel. A méhészet haszna az 
erdőben ... ... ___

Borsitzky Ottó. A lótetü irtásáról ... ___
(Crategus.) Az erdőtörvény mint jogszabály 
Carpinus. Néhány szó egyenruhánk kér

déséhez ___
— Az egyenruha kérdéséhez
— A címkérdés megoldásáról 

Craus Géza. Az erdészeti egyenruháról 
(CVg*.) Szélfodrok az erdőn
Díváid Béla. Ébredés. ___ ___
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Kiár István. A kitűnő idomítás _ 4
21 — 22 349 vS. Az erdő titka ___ ___ ___ __ __ _ 20
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8 133 IV. Irodalm i szem le.
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W. Gy. Jelentés a faüzle:ről ___ ___ ___
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W—r. Jelentés a faüzletről 
Finnország fakivitele ___ ___ ___ ___ ___ 21
Faáruk kivitele Francia és Oroszországba 21 
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4
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22 
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23
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65 
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66

113 
91 
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350
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A legeltetés kérdéséhez
— A szibériai Oroszország erdészetéből
— Bevágott jelek élőfákon ___
— Mennyit igyunk nyáron?
— Az ákác tenyésztéséről ___
— A fának telítése kékkő-oldattal
— A tőzegről ___ ___ ___ —

A füzfélék vágatási idejéről
— A rétek és legelők trágyázásáról
Az ákác Németországban _ ___

Is. Tölgyesek alátel építésé bükkel, gyer
tyánnal és fenyővel

— Erdőgazdaság és erdőtörvény
ly. A hó szerepe a természet háztartá

sában ___ ___ —_ — —
— Erdei gyümölcsök gyűjtése, feldolgo

zása és értékesítése
— Mohairtás műtrágyával 

Növényföldrajzi vázlatok Bosznia és
Hercegovinából ___
A rügyvédő használhatóságáról 

Mitske G. Vágássorrend lombfa szál
erdőben ___ — - -

— A papírgyártás jövője
— Trágyázás élő vitorlás viráguakkal

(Papilionaccae L.) ___
— Kopárterületek beerdősítéséről
— Erdőérték-számítás...

Kísérletek bányafával

AJ.

9 
11 
12 
13 
15

17—18
10
20
23
12

13
13

9
10

24
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1—2
4

6—7 
8 

11 
14

Oldal

350
391

376
93
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213
244
351

213
275
298

66
335
143
198
322

17

178
300

167 
202
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261
301

70
95

164
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260 
369 
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337 
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168 
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126
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200
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Csepeli. A vadászat köréből ... ... 6 7
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élményeiből ... .... ... — 15

— „Az állatok lelke“ ... ... ... ... 20
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nak fehérítését. . , ... ... ... ... 16
/. fí. Albert Szászország királyáról ___ 12
I/necs Béla. Statáriumot kérünk az orv
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— A rókamérgezéshez ... .... ... 4
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— Görény a tölgyfán ... ... ... ... 10
— Rókát szoptató tacskó ... ... ... 12
— Új találmányú négy csövű vadász-

fegyver ... .... ... ... ... ... 12
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gyelmébe ... ... ... ... ... ... 21—22
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L. A róka pusztítása... ... . . .  ... ___ 10
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— A szalonkahuzásokról ... . . .  ... 5
— Baich Milán báró ... ... . . .  ... 10

Oldal ■ - Szám Oldal
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166 Sz. /• Szarvascserkészetek eredménye
259 Terebes-Fejérpatakon _ 21—22 355
356 T. A fácán életkora ... ............ ... 3 53

Tatarek J. Az első szalonka Egerben 1—2 25
336 Párkányi Lajos. Vadász-avatás _ 17 — 18 302
355 (X —.) Vakmerő vadorzók ... ... 1—2 22
301 — Vadász-kaland ... ... ... 4 74

— Vadász-élmények ..........  . . . 9 168
Agancskiállítás Budapesten ............ 1—2 24
A dermedt vad fekvése .................... 1- 2 24

247 A meglőtt, mozdulatlanul fekvő szalonka
színéről ....................  ............ 1—2 24

262 Az agancskiállítás . . .  .................... 8 155
325 A trónörökös vadászterület-bérlete ... 14 250

72 Az őszi agancskiállítás ... ... ... 17— 13 305
95 \ 20 333

303 A császármadár ... ... ... /21—22 357
127 Az üregi nyulról ... ... ... ... 20 341
278 A kék rókáról .................... ... ... 20 342
153 A bélyei vadászatok eredménye 21 -22 365

Borz, róka és vadmacska egy lyukban 1—2 25
261 Ezredik szarvas ... ... ... ............ 17 -18 305
341 Fejedelmi vadászatok Gömörben 1—2 24

Főúri vadászatok ... ... ... ... 24 395
71 Gura Károly. . . . . .  ... ... 3 54

Jól sikerült hajtóvadászatot . . . . . . _ 19 325
150 Komikus vadász-eset... . . .  ... 5 97
97 / 1 - 2 24

279 \ 4 76Lőjegyzékek 20 340
280 f 24 395
217 Medvék az északi Kárpátokban 21—22 365

Ottó főherczeg Gömörben 19 325
22 Ős szarvas a Tisza fenekén ... ... 14 250
76 Rekord cserkészeten ... ... . . .  ... 9 • 170

128 Ritka vadászszerencse ... ... 17 — 13 305
185 Szerencsétlenség szalonkalesen 5 97
186 Szerencsétlenség egy vadászaton ... ;_ 17 — 18 305
218 Vadvédelem Szudánban .. .  ... 3 53

Vadászlap. A prémek hazája _ 3 54
118 Vadak szállítása... ... ... . . .  ... — 15 264
232

VI. M eteoro log ia .
Kronich Lénárd. Hazánk időjárása 1901.

364
53

december és 1902. január havában 3 54
— Az ó-gyaílai Observatorium .... ... 6-—7 128

52
262
183

V II. K ü lön fé lék .
Halálozások . . .  .... ... ... ... ... 1-—2 25

53 Kinevezések ... ... ... ... ... ... 1—2 25
75 Az erdőtörvény revíziója ... ... ... ... 1-—2 25
97 Nemzetközi halászati kiállítás Bécsben ... 1—2 25

180 A deszkaipar Görögországban ... ... ... 1—2 25
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Ungvár, 1902. márczius 1. 1— 2. szám.II. évfolyam

M A G Y A R  E R : D E S Z
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

SZERKESZTI

IMECSFALV1 IMECS BÉLA FŐERDÉSZ 
BORSOD-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 1-én és 15-én.

KIADJA

SZÉKELY ÉS ILLÉS UNGVÁRIT,
KAZINCZY-UTCZA 1. SZ.,

hova a hirdetések, az előfizetési és hirdetési 
dijak küldendők.

O lvasó in k h oz!
Egy év, az első, letelt! Bár az csak egy röpke 

pillanat az idő végtelenségében ; nekünk a nehéz 
küzdelemben egy hosszú munkanap. A forrongó 
szellemi kohóban mily emésztő láz, mennyi aggo
dalom, kétség, várakozás?! Ép-e, életképes-e 
hát a gondos szeretettel elvetett mag csirája? . . .

Úgy látszik a z !
Előttünk a zsenge csemete, kifejtve első szik

levele ; gyökérzete erőteljes üde talajból szívta éltető 
nedűjét . . . lám kibontakozik második levele is!

Lapunk, a Magyar Erdész, második évfolya
mába lép! Bizalommal, némi megnyugvással, 
kecsegtető reménynyel nézünk a jövő elé, hisz 
bátoríthat arra a lap rövid múltja. Az a belsőség
teljes meleg viszony, mely tisztelt olvasóinkkal 
egybeköt, az a páratlan támogatás, melyben min
denfelől részesítenek, élő tanúja lapunk létjogo
sultságának ; a mindinkább fokozódó érdeklődés 
pedig kitűzött czélunk helyeslésének. E czél fog 
tovább is szemeink előtt lebegni; ez lesz szö- 
vétnekünk a kijelölt úton, melyről letérni nem 
fogunk, bár legyen az göröngyös, avagy tövissel 
behintett. Ugyanaz a szabad szellem fogja át
lengeni ezután is lapunkat, oda irányítva törek
vésünket, hogy azt úgy belső tartalmára, mint 
külső kiállítására nézve emeljük, fejlesszük s így. 
tisztelt olvasóinknak minél tanulságosabb, élveze
tesebb olvasmánynyal szolgálhassunk s fejlődő 
szaktudományunkat szerény erőnkhöz képest 
szeretett hazánk, mindnyájunk javára a haladás 
szellemében győzedelemre segítsük.

Régi czímképünket, mely csak ideiglenes hasz
nálatra volt szánva, egy csinosabb s több gonddal 
készülttel váltottuk fel, mivel közönségünk kíván
ságát e tekintetben is teljesíteni akartuk.

Épp ez okból változtattuk meg lapunk meg
jelenési idejét is úgy, hogy ezután a Magyar 
Erdész minden hó 1-én és 15-én fog megjelenni.

Olvasóközönségünk becses pártfogásába ajánl
juk ügyünket s kérjük munkatársainkat, hogy 
szakunk úgy tudományos, mint gyakorlati teréről 
vett közleményeikkel közreműködve legyenek 
segítségünkre, hogy erdészeti irodalmunk eme 
zsenge, de életképesnek mutatkozó csemetéjét 
mindnyájunk örömére rövid időn belül terebélyes 
fává nevelhessük.

Hazafias üdvözlettel 
a szerkesztő.

, L  . 4 ,  . 4 ,  . 4 ,  . 4 ,  . 4 ,  . 4 ,  . 4 .  . 4 .  4 . . 4 .  . 4 ,  . 4 ,  . 4 ,  . 4 ,  . 4 .  . 4 .  . 4 ,  A ,  , 4 ,  . 4 .  , 4 ,  . 4 ,  . 4 .  . 4 .  . 4 ,  , 4 .  . 4 ,  , 4 ,  r 4 ,  . 4 ,  , 4 .  , 4 ,  4 .  . 4 ,  ,4 .AA^XAAAAAAAAAAAAAAAAAAXAAAAAAAAAyA^A”

Van-e létjoga a ,,Magyar Erdészének.
írta: Illés Nándor.

Ezt a kérdést, azt hiszem tárgyalni lehet, sőt kell is, 
mert attól tartok, vannak olyanok, kik a magyar erdész
közönség egyetértésének magzavarását féltik életrevergő- 
désétől.

Tegyünk különbséget az egyetértés és az egyértelműség 
között. Az egyetértést nem féltem, mert közös lévén a 
czélunk, a magyar erdészet felvirágzása, mindig vállvetve 
fogunk annak elérésére közre működni; de, hogy vala
mennyien egyet tartsunk igaznak a szakban, azt ne kí
vánjuk, mert ekkor megszűnnék minden haladás.

Hogy szakunknak csak egyetlen lapja volt, melyben 
nem nyilatkozhatott meg az ellenvélemény, azt már meg 
dicsőült Wagner Károlyunk hibának tartotta s maga ösz
tökélt vitára egymás ellen. Ezt meg is cselekedtük az 
időben, mikor még mint selmeczi tanár szerkesztette az 
Erdészeti Lapokat, magában a lapban és azon kívül is. 
Ez akkor annyira sikerült, hogy a Pesti Naplóban akkor- 
tájban megjelent s az erdészetre vonatkozó czikkre vála
szolni engem szólított föl, s csak akkor bízta azt másra, 
mikor megvallottam, hogy a kérdéses czikket magam írtam.

Nincsen tudomány, a melynek tantételei örökké válto
zatlanul megállanának, és nincsen cselekvés, a melynek 
méltó kritikusa ne akadna. A tudomány tantételeit örökké
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2 MAGYAR ERDÉSZ 1—2. szám.

vívják az új találmányok, felfedezések, megfigyelések; 
a cselekvések emberiek lévén, soha sem lehetnek töké
letesek. Mind a tudományban, mind a gyakorlati életben 
elkerülhetlenül szükség van az ellenvélemény megnyi
latkozásának lehetőségére, Sőt arra is szükség van, mint 
egy fiatal szaktársam igen találóan mondá, hogy véle
ményével elszigetelten álló fiatal zseni felgyülemlett gon
dolattömege explodálhasson.

Ép ez utolsó oknál fogva egy cseppet sem ijedtem meg 
attól, mikor e lap 16. számában E.-nek azt a szakunknál 
szokatlan zsánerű czikkét olvastam az „Erdőgazdasági 
üzemtervekről és azok végrehajtásáról.“ Egyesületi titká
runk e tárgyra vonatkozó okos és helyes czikkének félre 
értéséből, vagy mondjuk túlhajtásából származott az, s 
már eddig is egy pár jó czikknek megírására adott al
kalmat s fog még adni többnek megírására. A vitának 
pedig csakis erdőgazdaságunk fogja hasznát látni. Azért 
pedig egy kis kellemetlenséget eltűrni lehet.

Nagy bajnak tartom azonban azt, ha bizonyos panaszok 
és kifogások, legyenek azok jogosultak vagy jogosulatlanok, 
meg nem nyilatkozhatnak. Az emberek évődnek rajtok 
és mennél inkább el vannak zárva a nyilvánosság elől, 
annál több hívőre találnak. A téves tanok terjednek a 
sötétben s azt sem tudjuk, hol vették magukat. Mig ha 
nyilvánosságra kerülnek, a nap tiszta fényében eloszlanak, 
mint a völgy mélyén leverődő ködök. A közönség józan 
kritikája szállítja le azokat.

A „Magyar Erdész“ különös hivatásának tartom azt, 
hogy helyet adjon az ellenvélemények szabad megnyil
vánulásának és megvitatásának. Nem akarom ezzel azt 
mondani, mintha minden áron ellenzéki lapnak kellene 
lennie. A nézetek szabad megnyilvánulásának lapja legyen. 
Az magában szép és hasznos hivatás. Éppenséggel nem 
tartok attól, hogy a ferde véleményeknek megczáfolója 
ne akadjon munkatársai között. Mert elég magasan álló
nak ismerem erdészközönségünket a tudomány színvo
nalán, minthogy ne kellene feltennem róla, hogy mindig 
csak az igazságot fogja keresni.

Üdvösnek tartom azt, hogy ha a gyakorlati életben 
felmerülő kérdések, legyenek azok bármily hiányosan elő
készítve, ha valami eszmét tartalmaznak, megbeszélteinek. 
Meg vagyok azonban győződve, hogy a nyilvánosság elé 
senki sem fog oly eszmével lépni, a melyet először ma
gában meg nem érlelt. Ha rósz alapra fektette, ha hely
telen következtetéseket vont le belőle: az az ő kára. Meg 
fogják czáfolni. A vita azonban többnyire más eredményre 
fog vezetni, mint a minőt az eszme felvetője magának 
képzelt, mert a tényeket, melyekre eszméjét alapította, 
sokan meg fogják vizsgálni, gyakran helyesebben fogják 
megítélni és azokat a következtetéseket fogják azokból le
vonni, melyek az igazságra vezetnek. A igazság pedig a 
megnyugvás szülő anyja.

A „Magyar Erdésznek“ létjogát biztosítja még az a kö
rülmény, hogy sűrűbben érintkezik az olvasó közönséggel. 
Bár annyira vihetné, hogy hetenként juthatna erdészkö

zönségünk asztalára.* Ez, úgy hiszem, magától az olvasó- 
közönségtől függ. Mennél inkább szaporodik a közönség, 
annál inkább felelhet meg igényeinek a lap.

Végre létjogot biztosít a „Magyar Erdésznek“ az, hogy 
bár merész, s mint fönnebb magamat kifejeztem, anarhis- 
tikus nézeteknek is helyet ád, az objektivitás teréről le 
nem lép. Mig egymást okokkal kapaczitáljuk, addig tisz
tességesen megférünk egymással, de ha egymás szemé
lyébe akadunk, akkor vége a barátságnak. A kormányzat 
tetteit bírálni, még nem szubjektivitás. Sőt a kormányon 
álló férfiaknak csak hasznára válik, ha néha-néha meg
hallják, miképen Ítéltetnek meg intézkedéseik az azokat 
végrehajtani rendelt szakközönség által. Ez annál inkább 
áll, mert nekik is megvan a módjuk, a maguk álláspont
jának megvédelmezésére.

Végre szükségét látom annak, hogy oly szaklapunk 
legyen, a mely rátalál a földbirtokos közönség asztalára. 
Sajnos, de igaz az, hogy földbirtokosaink, de maga köz
gazdasággal foglalkozó közönségünk is, idegen az erdé
szettel szemben. Még mindig jágereknek, kerülőknek tart 
minket. Fogalma sincs arról, mi mindent kell tudnunk, 
mi mindent kell tennünk, ha a magyar erdőgazdaságot oda 
akarjuk juttatni, a hová juttatni kell. A „Magyar Erdész“ 
tendencziái arra vallanak, hogy ezekkel a körökkel az érint
kezést keresi. Adja az Ég, hogy az sikerüljön neki. Mert 
a magyar erdészet csak akkor fog virulni, a magyar er
dőgazdaság csak akkor fogja a magyar nemzet gazdasá
gában helyét teljes mértékben elfoglalni és betölteni, ha 
feladatát a magyar nemzet minden tagja megérteni és 
méltányolni tudja.

A magyar felsőbb 
erdészeti szakoktatás szervezetéről.

írta: Enyedi János.

Erről a nagyhorderejű kérdésről az Országos Erdészeti 
Egyesület 1896. évi közgyűlése tanácskozott érdemlege
sen, de azóta lekerült a napirendről, s mintha elvesztette 
volna jelentőségét, szakközönségünk nem törődött többé 
annak fontosságával.

A teljes erőnket igénylő gazdasági munka és a közöny 
szövetkeztek egymással, hogy figyelmünket éveken át el
tereljék amaz üdvös czélok megvalósításától, amelyeket 
a nevezett egyesület a felsőbb erdészeti szakoktatás fej
lesztése érdekében kitűzött.

A tárgy pedig olyan bő anyagot nyújt a megvitatásra, 
hogy csupán ezen egy kérdés részletesen kimerítő tár
gyalása nagyszabású irodalmi tevékenységet fejthetett 
volna ki azóta s most az ügy érdeméhez méltó munkásság 
irányítása mellett vonhatnók le a következtetéseket.

Az Országos Erdészeti Egyesület kijelölte a haladás 
útját, de ezen egy lépéssel sem mentünk előbbre.

* Reméljük, hogy kellő támogatás esetén ez az általános kívánság 
mielőbb teljesíthető lesz. Szerkesztő.
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Az útirány az Országos Erdészeti Egyesület 1896. évi 
közgyűlésének következő határozatában van megállapítva: 

„A magyar nemzet évezredes ünnepélye alkalmából 
Budapestre összehívott országos erdészeti gyűlés,

tekintettel arra, hogy az erdészetnek jelenlegi egyetlen 
felsőbb tanintézete, a selmeczi erdészeti akadémia, nem 
önálló intézet, melynek minden szellemi munkása kizá
rólag az erdészeti érdekeknek szentelhetné idejét, hanem 
csak egy közös intézetnek a kiegészítő része, melyben 
az erdészeti szakoktatás az igazgatás közössége, a tanári 
testület nagy részének közössége és az előadások közös
sége által a bányászati szakoktatással szervesen egybe 
van kapcsolva,

s tekintettel továbbá arra, hogy az erdészeti akadémia 
jelenlegi székhelye, Selmeczbánya városa sem elégítheti 
ki azokat az igényeket, melyeket az erdészet egyetlen 
felsőbb tanintézetének székhelyétől okvetlenül kívánni kell;

kijelenti, hogy a selmeczi erdészeti akadémiát jelenlegi 
szervezete mellett és jelenlegi székhelyén nem tartja al
kalmasnak arra, hogy a tanítás, az erdészeti tudományok 
fejlesztése és az erdészeti irodalom művelése terén ezen
túl rá váró feladatoknak sikeresen megfelelhessen s ennél
fogva szükségesnek tartja, hogy az erdészeti szakoktatás 
a bányászati szakoktatástól teljesen elválasztassék és az 
erdészeti szakoktatás részére a fővárosban egy egyetemi 
színvonalon álló, minden szükséges segédeszközzel kellően 
felszerelt önálló erdészeti főiskola létesittessék.“ (Az Erdé
szeti Lapok 1896. évi IX. és X. füzetének 736. oldaláról 
van idézve.)

Nem szabad csupán a jó szerencsére bizni, hogy ez 
szerezzen ezen határozatnak érvényt. Biztos eredmény 
csak a munkától remélhető.

Az Országos Erdészeti Egyesület a fenti határozatávai 
a magasabb erdészeti szakoktatás eszményképét rajzolta 
meg. Számot kell vetnünk tehát, hogy a jövőbe vetett 
bizalommal megalkotott eszménykép a közel jövőben 
megvalósitható-e?

A következőkben foglalt tárgyalásnak feladata megadni 
erre a feleletet.

Az Országos Erdészeti Egyesület fentebb közölt hatá
rozatának súlyt ad az egyesület kiváló tekintélye. Hiva
tása magaslatán a legilletékesebb volt arra, hogy ily 
nagyfontosságú ügyben elvileg döntsön. Minden elfogu
latlan szakember örömmel üdvözli a haladás eszméjét s 
forró óhajtása, hogy az ige megtestesüljön.

Elfog a vágy, elragad az öröm, ha elképzelem a fent 
rajzolt eszménykép megvalósulását. De megszáll rögtön a 
bánat, mert képzeletemnek szárnyát szegi az a gondolat, 
hogy századok múlhatnak el, mig az erdészet a fényes 
eredmény mámorával lobogtathatja a haladás zászlaját, 
melyre az Országos Erdészeti Egyesület azt irta fel: 
„Az erdészeti szakoktatás részére a fővárosban egy egye
temi színvonalon álló, minden szükséges segédeszközzel 
kellően felszerelt önálló erdészeti főiskola létesittessék.“ 

A magyar erdészet oknyomozó története, a múlt és

jelen tapasztalatai nem kelthetnek bennem bizalmat a 
jövő iránt, mert anyagi erőnk sokkal csekélyebb, semhogy 
ilyen nagyszabású tervnek a közel jövőben való keresztül
vitelét remélhetném.

Eltekintve attól, hogy az erdészet a múltban minden
kor meg nem érdemelt mostoha elbánásban részesült és 
a mai helyzete is sok panaszra ad okot, az a néha majd
nem a czél koczkáztatásáig terjedő takarékossági rend
szer, amely az erdészeti akadémia megteremtésétől a mai 
napig mindenkor uralkodó volt s melynek fösvénysége 
ma is gátolja, hogy az erdészek képzettségüknek meg
felelő javadalmazásban részesüljenek : nem éli egyhamar 
túl magát és nem lesz egykönnyen olyan bőkezű, hogy 
az erdészeti szakoktatás fejlesztésére ezidőszerint vagy a 
közel jövőben olyan mérvű anyagi áldozatot hozzon, 
amilyen a tervbe vett erdészeti főiskola létesítéséhez 
szükséges.

A kezelési úthálózataink hiánya, üzleti berendezéseink 
szegénysége, beruházásaink csekélysége, az évenként 
örökösen megújuló hitelszükségletbeli zavar, mind ennek 
a takarékossági rendszernek a kifolyása.

Nem czélom itt ennek a takarékossági rendszernek a 
káros voltát bizonyítani vagy a pénzbeli szegénység 
szempontjából annak indokoltságát kimutatni, hanem csu
pán azért kellett itt erre a ma is érvényben levő gyakor
latra, mint tényre, hivatkoznom, hogy álláspontom helyes
ségét ezzel is igazoljam.

Kétségtelen, hogy Darányi Ignácz földmivelésügyi mi
niszter úr tettekben gazdag tevékenységénél és az erdészet 
iránt mindenkor tanúsított jóindulatánál fogva már régen 
teljesítette volna az Országos Erdészeti Egyesület abbeli 
óhajtását, hogy Budapesten létesítsen egy erdészeti főiskolát, 
ha a pénzügyi akadályokkal megtudott volna küzdeni.

Amint az állatorvosi intézmény fejlesztését egy főiskola 
létesítésével keresztülvitte a miniszter úr, éppen úgy az 
erdészeti ágazat bajait is már régen gyökeresen orvosolta 
volna, ha ez egyedül és kizárólagosan tőle függne. De 
az erdészeti akadémiának Budapestre való áthelyezése 
és az oktatásnak ezzel kapcsolatos fejlesztése első sorban 
attól függ, hogy az erre szükséges hitelösszeget a pénz
ügyminiszter úr hajlandó-e — és mikor — engedélyezni.

Megvagyok ugyan győződve arról, hogy a pénzügy- 
miniszter úr jóakarattal viseltetik az erdészet iránt és 
érdekeit szivén viseli, de mégse lehet remélnem, hogy 
a terv kivitelét anyagilag elősegítse.

Alig múlt el még ugyanis tíz éve annak, hogy az er
dészeti felsőbb szakoktatás czéljaira Selmeczbányán dí
szes palota épült, melynek kényelmes és gazdag beren
dezése az építési költséggel együtt közel háromszázezer 
koronába került.

Ilyen, sőt jelentékenyen nagyobb pénzáldozatot — ami
lyet az akadémia áthelyezése megkövetel — csak akkor 
lehetne indokolt föltétlenül kívánni, ha az erdészeti fel
sőbb oktatásnak nem volna olyan díszes otthona, mint 
a selmeczbányai, Nem az Országos Erdészeti Egyesület
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1896. évi közgyűlésén szépen kifejtett elvek figyelembe 
vételével, hanem pénzügyi szempontból tekintve tehát a 
kérdés fontosságát: el kell ismernünk, hogy az erdészeti 
felsőbb oktatás fejlesztésére a közelmúltban már annyit 
áldozott az ország, amennyi egyhamar ismét nem várható 
és így az Országos Erdészeti Egyesületnek a felsőbb 
erdészeti oktatás szervezetére vonatkozó határozata, mint 
eszménykép, irányadó és útmutató, de a gyakorlati élet
ben egyhamar meg nem valósítható!

Közönyösségünk átka sújt bennünket azzal, hogy ma 
már az akadémia bányászati palotája is készen van. 
Mert a kérdést esetleg oly módon is meglehetett volna 
oldani, hogy a felépült erdészeti palota a bányászati 
ágazatnak engedtetett volna át, ellenben az új bányászati 
épület helyett — amelyet csak a múlt évben avattak 
fel — annak költségén Budapesten lett volna az erdészet 
czéljaira egy megfelelő épület emelhető vagy vásárolható.

Miután azonban a bányászati palota is felépült a kér
déses határozat hozatala óta, ebben is csak azt látom, 
hogy a bányászati és erdészeti oktatás Selmeczbányán 
még sokáig egybe lesz kapcsolva.

Azzal a felmerülhető ellenvetéssel szemben, hogy a 
selmeczbányai erdészeti akadémiai épület egy vas- vagy 
faipari szakiskola létesítésére vagy esetleg más intézet 
szervezésére is felhasználható és a szóban forgó czélra 
engedélyezhető költség az akadémiának Budapestre való 
áthelyezésével járó kiadások fedezésére fordítható: nem 
szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ha ennek keresztül
vitele nagy nehézségbe nem ütköznék, már bizonyára 
megtörtént volna.

Elismerem ugyan annak a feltevésnek igazságát, hogy 
az országos erdei alap és az erdővásárlási alap elég gaz
dag arra, hogy a törvényhozás engedélye mellett fedezze 
az erdészeti akadémia áthelyezésével járó kiadásokat és 
így az ország legkisebb megterhelése nélkül kivihető 
volna az Országos Erdészeti Egyesület terve, de viszont 
el kell ismernem azt is, hogy a kérdés ily módon való 
rendezése bizonyára megtörtént volna már, ha csupán 
elhárítható akadályok merültek volna fel.

Az előadott ellenérvekkel szemben — ezen lapok múlt 
évi 7. sz. füzetéből — tudom, hogy az akadémia bota
nikus kertjének kibővítésére a pénzügyminiszter úr az 
idén három holdnyi területet vásárolt.

Ez a tény is azt bizonyítja, hogy az akadémia áthelye
zésének tárgyalása az irányadó körökben egyelőre el van 
ejtve.

Eltekintve mindezektől és föltéve, hogy sikerülne az 
akadémiát Budapestre áthelyezni és egyetemi színvonalon 
álló főiskolává alakítani át, még mindig kérdéses marad, 
hogy a várt eredmény bekövetkeznék-e?

Az Országos Erdészeti Egyesület 1896. évi közgyűlésén 
erre vonatkozólag több érdemleges ellenvetés tétetett és 
a czáfoló érvek nem a tények, hanem a feltevések igaz
ságaival győztek.

Avagy lehet-e biztos tudással állítani, hogy az erdé

szeti pályára elegendően lépnének, ha ugyanolyan pénz
áldozattal jövedelmezőbb pályát végezhetnének is a pá
lyát választó fiatal emberek?

A gyakorlati élet bizonyítja, hogy azok az erdészek, 
akik áldozatot képesek hozni gyermekük neveltetésére 
nézve, rendesen más pályára adják fiaikat. Ebből követ
kezik, hogy ha az erdész Budapesten kénytelen nevel
tetni a fiát, inkább olyan pályát végeztet vele, amely a 
megélhetését, előhaladását jobban biztosítja és így az 
erdészetet még annak a társadalmi osztálynak a gyer
mekei is mellőzni fogják, amelytől első sorban lehet 
várni, hogy az erdészet iránt való szeretetet gyermeke 
leikébe is átplántálja.

Általánosan elfogadott vélemény az, hogy a tehetséges 
és törekvő szegénysorsú ifjú Budapesten könnyebben jut 
keresetforráshoz, mint vidéki városban. De bebizonyított 
igazság az is, hogy egyrészt a kenyérkereset a tanulás 
rovására esik, másrészt pedig az akadémiai tananyag oly 
bő, hogy a hallgatóknak majdnem minden idejét leköti.

Amint általában ismeretes, hogy a műegyetemi hall
gatók elfoglaltságuk miatt nem vállalkozhatnak önfentartá- 
sukat biztositó kenyérkeresetre, hasonlóképen az erdészeti 
főiskola hallgatóinak is minden szabadidejét teljesen 
igénybe venné a sok rajz, a gyakorlatokra való előkészü
lés, a szorgalmas tanulás.

A minden körülményt latba vető vizsgálódásnál figye
lembe kell venni azt is, hogy az erdészeti hallgatóknak 
Budapesten kevés terük nyílnék a kenyérkeresetre, mert 
a jog- és bölcsészethallgatók irodákban vagy a nevelői 
állások betöltésénél előnyben részesülnének. Hasonlóképen 
a mérnöki irodák is első sorban azokat a műegyetemi hall
gatókat alkalmaznák az erdészekkel szemben, akik más 
módon teljesen képtelenek volnának megélni és a tanu
lásban való visszamaradásuk esetében is kénytelenek vol
nának megélhetésüket ily módon biztosítani. Ezenkívül 
általánosan ismeretes dolog, hogy az egyetemi hallgatók 
is csak nehezen jutnak kenyérkeresethez és a közel múlt 
években is több ízben történt már meg, hogy a szegény
sorsú egyetemi hallgatók segélyezésére általános mozgal
mat kellett indítani.

Az előadottakból következik, hogy nem hátránya az 
Selmeczbányának, ha keresetforrást nem is tud nyújtani, 
mert azt fel se lehetne használni, ellenben rendkívüli 
előnye, hogy a lakás és a koszt rendkívül olcsó.

Ezenkívül Selmeczbányának a vidéki városok között 
első sorban tekintetbe jövő előnyét: a botanikus kertet 
sem pótolhatná teljesen a fővárosban az egyetemi fűvész- 
kert, mert ott az erdészet csak vendég volna. Előbb-utóbb 
beállana annak a szüksége, hogy Budapesten is külön 
létesítsen az erdészet botanikus kertet, amely kizárólag 
az erdészet érdekeit szolgálja, amelynek berendezésénél 
első sorban az erdészet igényei érvényesüljenek, ahol az 
erdészet önálló kísérleteket végezhessen.

Az eszményileg független felsőbb erdészeti tanintézet 
nem is képzelhető úgy el, hogy gyakorlati tanításainál
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hosszabb időn át egy más intézet szives vendéglátását 
vegye igénybe.

Egy önálló botanikus kert létesítése pedig a fővárosban 
bizonyára sok nehézségbe ütköznék.

Az itt felsorolt különféle okok is magyarázatát adják 
annak, hogy az akadémia áthelyezése tárgyában elhirte- 
lenkedve határozni nem lehet. Az nagyon alapos meg
gondolást kíván.

Ez is valószínűvé teszi tehát, hogy a szóban forgó 
ügyben még hosszú időn át nem várható döntő eredmény.

Az előadottakra alapítom azt a meggyőződésemet, hogy 
az erdészeti akadémiának Budapestre való áthelyezése 
a közeljövőben nem fog megvalósulni.

Önként felmerül ebből kifolyólag az a kérdés, vájjon 
elodázható-e a magasabb erdészeti szakoktatás akkorra, 
amikor a tervezett főiskola létesülni fog ?

E kérdésre érdemleges választ csak az adhat, aki is
meri a felsőbb erdészeti oktatás bajait, hiányait. Ennél
fogva mindenekelőtt ezeket kell legalább nagyjában fel
sorolnom.

Az Országos Erdészeti Egyesület 1896. évi közgyűlésén 
Horváth Sándor miniszteri tanácsos úr „a magyar felsőbb 
erdészeti szakoktatás szervezetéről“ tartott kiválóan szép 
és tartalmas előadásában kijelentette, hogy szakoktatásunk 
bajainak kutforrását abban az önállóság nélküli, függő 
helyzetben találja, amelylyel az a bányászati szakokta
tással szemben áll.

Nemcsak az előadó ur nagy tekintélye, hanem főképen 
az előadásában foglalt indokolás logikája ment fel engem 
attól, hogy ezen állítás igazságát itt bizonyítsam.

Másik legfőbb hiánya a felsőbb erdészeti tanrendszer
nek, hogy elég gyakorlatot nem nyújt.

Ezt ugyan maga a tapasztalat bizonyítja leginkább, de 
az államvizsga intézményének ez időszerint való fenn
állása is igazolja azt, hogy az akadémiai képzettség csak 
két évi gyakorlattal párosulva teszi képessé a kezdő fia
tal embert az erdőgazdaság önálló vezetésére.

Hibája tanrendszerünknek, hogy az életszükségletekre 
kevés figyelmet fordít és mindennap érezzük hézagos 
képzettségünk hátrányait, amig saját kárunkon nem ta
nulunk. E tekintetben hivatkozhatom arra, hogy az erdé
szeti géptant, a vasút és hidépitészetet az erdészeti szak
iskola diákjai nem kötelesek hallgatni, a jogi és törvény
ismereteket, a közigazgatást és az erdőgazdasági admi- 
nisztrátiót pedig nem is sajátíthatják el az akadémián, 
holott mindezekre lépten-nyomon szükségük van pályánkon.

Harmadsorban nagy hátránya akadémiai tanrendsze
rünknek a tanárok túlterhelése és a tanterv czélszerűtlen 
beosztása.

Az akadémia erdészeti tanárai ezidőszerint négy-öt 
tantárgyat adnak elő.

Valóban bámulattal és elismeréssel lehet csak megem
lékezni arról a munkáról, amelyet az akadémia erdészeti 
tanárai végeznek, mert munkájuk sikerét csak lankadat
lan és soha sem csüggedő szorgalommal biztosíthatják

és csak azért képesek elismerésre méltóan működni, mert 
munkájuk teljesítéséhez az erdészet iránt táplált szerete- 
tük adja meg az erőt.

Ha ezt a munkaerőt nem nagy téren, hanem szűkebb 
körben fejthetnék ki, ebben érvényesíthetnék, munkájuk 
bizonyára még sokkal eredményesebb, áldásosabb volna.

Ebben az esetben a tudományos erdészeti irodalom fejlő
désére is jobban lehetne számítani, mert tanáraink ele
gendő idővel rendelkeznének a kísérletezésre, a tanulmá
nyozásra és az eredmények kidolgozására, ismertetésére.

Az akadémiai tanárok túlterhelése különösen nem in
dokolt ma, amikor már elegendő gyakorlott szakembe
rünk van, akikre rá lehetne bízni a munka egy részének 
teljesítését.

Az akadémia eszményi állapotához tartozónak kell te
kintenem, hogy egy-egy tanár — a tantárgy terjedelmét 
hez képest — csak egy-két olyan tantárgyat adjon elő, 
amelylyel különös előszeretettel foglalkozik.

Az akadémia eszményi állapotához tartozik az is, hogy 
minden tantárgyat -gyakorlott, az erdészeti szakban elis
mert tekintélyű férfi adjon elő.

A félremagyarázás megelőzése végett ki kell jelente
nem, hogy a közös tanárok személye vagy képességeik 
elismerése ellen legtávolabbról sincs szándékom kifogást 
emelni.

Én a nemerdész-tanár előadását azért nem tartom 
kedvezőnek, mert az előadásait nem kisérheti az erdészet 
köréből vett példákkal, pedig a tanítás magva csak ak
kor lehet igazán termékeny, ha az előadást az erdészet 
köréből vett gyakorlati példákkal teszi tanulságossá, ér
dekesebbé.

Felújul emlékemben, hogy milyen odaadó figyelemmel 
hallgattuk a mennyiségtani előadást, a mikor a tanár úr 
így kezdte valamely példa bemutatását: „Ha egy pa
gonyban“ stb. De ilyen eset nagyon ritkán történt.

Az a körülmény, hogy nem erdész ember ad elő va
lamely tantárgyat, sok ízben téves felfogást idéz elő a 
tantárgy fontosságára nézve.

Ezen állításom igazolására talán elegendő csak egy 
példát is felemlítenem.

A számvitelnek az akadémia hallgatója alig tulajdonit 
fontosságot, holott az életben ennek ismerete nélkül nem 
boldogúlhat és az e téren elkövetett szabálytalanságok, 
vétségek a legszigorúbb elbánás alá esnek.

Kiváltképen a számviteli módozatok, a könyvelési el
járások ismertetése tételezi fel, hogy előadás közben a 
tanár folyton az erdészet körébe vágó példákkal világítsa 
meg az előadását, hogy azt ily módon értékesebbé, szí
nesebbé, érdekesebbé tegye.

Az erdészet körébe vágó példák nyújtása nélkül az 
előadás magas, tudományos színvonalon állhat ugyan, de 
hatástalan, üres lesz, mert hiányozni fog belőle a vonzó 
erő.

A továbbiakban a tanterv czélszerűtlen beosztásáról 
kell szólanom.
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Mig az erdészeti szakiskola hallgatóit öt fél éven át az 
előadások és gyakorlatok teljesen lekötik, addig a hato
dik félévben — az előző félévekhez viszonyítva — sok
kal kevésbbé vannak igénybe véve. Kívánatosabb volna, 
hogy ezen félévben is több időt fordítsanak az akadémia 
erdészeti hallgatói ismereteik gyarapítására azáltal, hogy 
a hatodik félévben kötelező egyes tantárgyak előadására 
— pl. a gátak és gerebek szerkesztésére és a könyvvi
telre — több előadási óra tűzetnék ki, mint jelenleg 
meg van állapítva.

Ha azonban irányadóbb emberek véleménye szerint a 
III. évfolyam nyári szemeszterében meghatározott heten
kénti órák száma elegendő az ezen félévben előirt tan
tárgyak előadására, akkor olyképen lehetne a hallgatókat 
nagyobb mértékben foglalkoztatni, hogy az erdészeti, va
dászati és úrbéri törvények az erdővédelemtől elválasztva 
önálló tantárgyképen ezen félévben adatnának elő. És 
erre azért volna szükség, mert ezen törvények alapos 
tudása nagyon is fontos, de az erdővédelemmel való 
együttes előadásban az idő rövidsége miatt nem lehet 
fontosságuknak megfelelően ismertetni azokat.

A harmadéves erdészeti hallgatóknak a nyári félévben 
még rendelkezésre álló szabad idejét az erdészeti géptan 
kötelező hallgatásával is lehetne értékesíteni.

Felsőbb erdészeti oktatásunk felsorolt bajai, hiányai 
kényszerítenek annak a kijelentésére, hogy akadémiánk 
újjá szervezése elodázhatatlan, a felsőbb erdészeti szak
oktatás gyökeres és sürgős javítást, fejlesztést kíván, hogy 
megfelelhessen ama igényeknek, amelyeket erősen fejlő
désnek indult erdőgazdaságunk már ma is megkövetel.

Abból a feltevésből indulva tehát ki, hogy az erdészeti 
akadémiának Budapestre való áthelyezése és önállósítása 
a belátható közel-jövőben nem fog bekövetkezni, és figye
lembe véve az imént bebizonyított abbeli igazságot, hogy 
a felsőbb erdészeti szakoktatás nemcsak sürgős módosí
tást, hanem alapos újjá szervezést kíván, a továbbiakban 
fel kell sorolnom azokat az intézkedéseket, amelyek a 
bajok orvoslására szükségesek, amelyek a felsőbb erdé
szeti szakoktatás színvonalának emelésére alkalmasak; 
legalább főbb vonásokkal meg kell rajzolnom azt a ké
pet, amelyet képzeletem hatalmával megalkottam a felsőbb 
erdészeti oktatás újjá szervezett tanrendszeréről.

Igaz ugyan, hogy ez a kép a fantázia munkája lesz, 
de csak a kidolgozás tulajdonítható ennek ; maga a kép 
tárgya reális alakjában lebeg szemeim előtt. Igyekezni 
fogok az életszükségletet jellemző vonásokat kidomborí
tani és érzem, hogy hasznos munkát csak akkor végezek, 
ha képem megvalósítható minta lesz.

A dolog lényegére visszatérve, az erdészeti akadémia 
legfőbb hibájához mérten első sorban azt óhajtom, hogy 
ezen erdészeti főiskola önállósíttassék és egyetemi szín
vonalra emeltessék.

Ez legkönnyebben és legczélszerübben úgy volna el
érhető, ha a selmeczbányai bányászati és erdészeti aka
démia a budapesti kir. József-műegyetem mintája szerint

egyetemmé alakíttatnék át és ezen átalakítás czimében is 
kifejezést nyerne ilyen formán: „M. kir. bányászati és 
erdészeti műegyetem.“

Ezen műegyetem nemcsak czimében, hanem rangjá
ban is egyenlő fokozatú volna a hazai egyetemekkel.

A tervezett műegyetem a bányászati, fémkohászati, 
vaskohászati, bányagépészeti és erdőmérnöki fakultások 
szerint oszlanék meg úgy, amint a budapesti műegyetem 
a következő' öt osztályra tagozódik:

I. az építészeti szakosztály
II. a gépészmérnöki szakosztály
III. a mérnöki szakosztály
IV. a vegyészi szakosztály
V. az egyetemes osztály.

A m. kir. bányászati és erdészeti műegyetem szakosz
tályai teljesen önállóak, egymástól függetlenek lennének 
és csupán a műegyetem igazgatása lehetne abban közös, 
hogy a rektor egyik évben az erdészeti szakosztály tanári 
karából, másik évben a többi szakosztályok tanárai közül 
választatnék, mig a prorektor éppen megfordított sorrend 
szerint volna választható.

A beligazgatási szabályzatban részletes felsorolással 
biztosítandó volna, hogy a budapesti műegyetem mintá
jára alakítható műegyetemi tanács csak az összes szak
osztályokat egyformán érdeklő ügyekben határozhatna, 
mig a kizárólagosan erdészeti kérdésekben az erdőmér
nöki fakultás tanári testületé kizárólag és függetlenül 
határozna.

A műegyetemi tanács hatáskörébe lehetne például utalni 
a műegyetem szervezetének és szabályzatainak — mint 
egésznek, de nem csupán az egyes szakosztályok — vál
toztatására vonatkozó indítványokat, előterjesztéseket, a 
fegyelmi ítéletek ellen beadott felfolyamodásokat, a rektor 
választását; de az erdészeti épületet illető kérdést, az er
dészeti tanterv és tanrend megállapítását vagy módosí
tását, a megüresedett erdészeti tanszékek betöltésére vo
natkozó javaslatokat, az erdőmérnöki fakultás évi költség- 
vetésének megállapítását, engedélyezett hitelének miként 
való felhasználását föltétlenül csupán csak az önálló 
erdőmérnöki szakosztály tanári testületének határozata alá 
bocsátanám.

Indokolást igényel az a felfogásom, hogy a létesítendő 
új főiskolát miért óhajtom „egyetemnek“ és miért éppen 
„műegyetemnek,“ nem pedig tudományegyetemnek ne
vezni el.

Egyetemnek azért, mert tanrendszerünk az Országos 
Erdészeti Egyesület 1896. évi közgyűlésének határozata 
értelmében is egyetemi színvonalra emelendő. Talán feles
leges, de mégis megkívánom említeni azt is, hogy az 
„egyetem“ kifejezés az erdészet tekintélyét jobban nö
velné, mint — az akadémiának Budapestre való áthe
lyezése esetén — az „erdészeti főiskola“.

A műegyetemi elnevezést két okból tartom elfogadha
tónak.

Először, mert — amint Kaán Károly tisztelt barátom
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is kifejtette volt az Erdészeti Lapok 1901. évi október 
havi füzetében „Az erdészet technikus jellegéről“ írott czik- 
kében, — hazai viszonyaink mérlegelésénél fogva az er
dészeti tanrendszernek technikus jellegűnek kell lennie, 
hogy czéljának megfelelhessen.

Másodszor, mert ha a budapesti műegyetemen és a 
selmeczbányai bányászati és erdészeti akadémián előadott 
tantárgyakat összehasonlítjuk, kiderül, hogy a műegyete
men előadott tantárgyak legnagyobb része a selmeczbá
nyai akadémiai tanterv keretébe is be van foglalva.

(Folytatása következik.)

iPDPD PD PD PD PD P *8P *8P DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP

Hozamszabályozásunk.
(Kivonat az Orsz. Erd. Egyesület palotájában Porubszky Gyula által 

f. évi január 22-én tartott felolvasásból.)

Az erdőgazdasági üzemtervek általános kellékeinek előre
bocsátása után felolvasó az erdő jelenlegi állapotának fel
vétele, nevezetesen a felmérés és a vele járó térképezés, 
valamint a becslés körül észlelt nagyobb hibákkal foglal
kozik. Kifogásolja, hogy olyan nagy kiterjedésű erdőket is 
csak boussolával mértünk fel, ahol a háromszögelési alap 
hiányzott, holott a felmérés — tudvalevőleg — csak úgy 
lehet pontos, ha a háromszögeléshez csatlakozik. Viszont 
határfelmérést végeztünk ott is, ahol kataszteri térképek 
állottak rendelkezésünkre, minélfogva a kataszteri és az 
üzemtervi erdőterület nagysága egymástól különböző.

Még nagyobb hiba történt a térképek készítésénél, a 
mennyiben gazdasági térképeinket néhol nem a még meg
engedhető 1” =  80° mértékben szerkesztettük, hanem 
ennél kisebb mértékben. Pedig az ilyen térképnek terület
határozó, vagyis műszaki értéke nincsen s nem áll arány
ban a készítésére fordított tetemes költséggel.

Kincstári erdőkben a becslést az erdőrendezőség végzi. 
Mivel azonban ezt a munkát nem az erdőrendező, hanem 
többnyire a még csekély gyakorlattal bíró segédszemélyzet 
teljesíti, megesik, hogy az állabok záródása, vegyes, sza
bálytalan korú állabokban a kor, sőt a fatömeg felvétele 
sokszor nem felel meg a valóságnak. Legnagyobb hibát 
pedig avval ejtenek, hogy az állabokat származási mód
jukra (magról, sarjról nőtt-e) való tekintet nélkül sorozzák 
be a termőhelyi osztályokba.

A becslés megkönnyítése végett javasolja, hogy a helyi 
fatermési táblákat egészítsük ki az átlagtörzs átmérőjének, 
magasságának és a törzsszámnak a feltüntetésével.

Czélszerűnek tartaná, ha az állableírásban fel lenne 
tüntetve az összes vágható korú állabokra a haszonfa 
mennyisége százalékokban és milyen műszaki czélokra 
alkalmasak, a középkorú, esetleg fiatalabb állabokra (az 
erdőgazdaság többé-kevésbbé intensiv voltához képest) 
szintén százalékokban a haszonfa mennyisége, annak 
a megemlítésével, milyen használhatóságot remélhetünk 
tőlük. Tölgyeseink ugyanis rohamosan fogynak és maholnap 
a műfának nevelésére, az állabok ápolására leszünk utalva,
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amidőn az erdőgazdának előre tudnia kell, mely állab 
fogja legjobban meghálálni a reá fordított költségeket.

A becslés fontosságánál fogva jó volna, ha a becslést 
kezelési teendőkben is teljesen jártas rendezők vagy becslők 
végeznék.

A kezelőnek az üzemtervek készítésére az eddiginél 
nagyobb befolyást kellene biztosítani azzal, hogy a kezelő 
(szükség esetén a rendezővel együtt) csinálná meg a gaz
dasági beosztást (üzemosztály, vágássorozat). így a ren
dezőnek okvetetlenül számolnia kellene a kezelőnek néze
tével, aki a gondjaira bízott erdőnek különleges viszonyait 
legjobban ismeri.

Azután áttér a hozamszabályozásra. Hozamszabályozá
sunknak alapját a terület képezi. Kisebb erdőknél s ott, 
ahol a korfokozatoknak jelenlegi elosztása nem nagyon 
szabálytalan, a vágásra osztást szoktuk alkalmazni, nagyobb 
erdőbirtokoknál, ahol a jelenlegi korfokozat rendesen na
gyon eltér a szabályostól, a térszakozást használjuk. — 
Ismerteti lényegüket. Mindkettőnél a termőhelyi jóság egy 
vagy többféleségéhez képest, vagy a valódi, vagy az 
egyenlő termőhelyi minőségre átszámított területtel szá
mítunk. Nagyobb erdőbirtokoknál majdnem kivétel nélkül 
ez utóbbi alapon készültek az üzemterveink.

A térszakozás szigorú kivitele azonban sokszor jelen
tékeny gazdasági áldozattal jár, miért is a valódi térsza. 
kozásból magától fejlődött ki az újabban használt neme 
a térszakozásnak, mely csak alakjára az, lényegében más. 
Ez eljárásnál nem kell, hogy a kihasználás alá kerülő 
fordulószaki területek megegyezzenek a szabályos forduló
szaki területtel, hanem — legalább egyes fordulószakok
ban — a szabályosnál kisebb területet vágunk a túlhasz
nált, a szabályosnál nagyobbat a túltartott erdők szabá
lyozásánál, feltéve, hogy a vén állabok túlnyomó voltának 
nem a kedvezőtlen értékesítési viszonyok az oka. Ez az 
eljárás tehát lényegénél fogva némileg az u. n. állab- 
gazdasághoz közeledik, különbözik pedig tőle abban, hogy 
nem a nehezen meghatározható u. n. pénzügyi vágás
fordulóval történik a számítás.

Az egyenlő termőhelyi minőségre átszámított területekkel 
való hozamszabályozásnak az lenne a czélja, hogy az 
egyes fordulószaki fahozamok között ne legyenek oly túl 
nagy különbségek, melyek az erdő jövedelmében tetemes 
ingadozásokat okozzanak. — Csakhogy a terület szerinti 
hozamszabályozás már magában véve is kizárja a forduló
szaki fahozamok egyenlőségét, sőt az ilyen tervezésnek 
gyakorlati haszna nincsen, mert a későbbi fordulószakok 
fahozamának előre való kiszámítása meg nem bízható, 
mivel az állabok levágatásukig számtalan megzavarásnak 
vannak kitéve és semmi sem nyújt biztosítékot arra, hogy 
az egyenlőknek tervezett hozamok a kihasználáskor tényleg 
egyenlők lesznek. Szabálytalan korfokozatok mellett pedig 
nem is szabad követelni, hogy az erdő egyenlő forduló
szaki hozamokat nyújtson, ha csak igen jelentékeny gaz
dasági áldozatokat hozni nem akarunk.

Ellene szól ezen hozamszabályozási eljárásnak az a
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fontos körülmény is, hogy a termőhely minőségét a szük
séges pontossággal meghatározni nem tudjuk. Vágható 
állaboknál a termőhelyi osztályt a lehetőleg pontosan meg
állapított holdankénti fatömeg segítségével kéjük meg, 
középkorú állaboknál a fatömeg felvétele már kisebb pon
tossággal történik. Az egyik lényeges tényezőt, a záródást 
szembecsléssel vagyunk kénytelenek meghatározni, ami 
az egyéni felfogás szerint nem adhat mindig helyes ered
ményt. Fiatal állaboknál pedig nem is tudjuk pontosan 
felvenni a fatömeget. Fiatal, kiritkult állaboknál, tisztás 
területeken a talajban és kiimában rejlő összes termőhelyi 
tényezők kipuhatolásával becsüljük meg a termőhely jóságát. 
Azonkívül tekintetbe kell venni azt is, hogy a termőhely 
minősége az intensiv vagy extensiv gazdálkodás szerint 
hasznára vagy kárára folyton változik.

Ingatag tehát az alap, melyből az egyenlő termőhelyi 
minőségre való átszámítás történik.

De ha a fordulószaki fahozamokat a papiroson nagyjából 
kiegyenlítenünk sikerült is, evvel még nem értük el a 
fordulószaki jövedelmek kiegyenlítését, mert a jövedelem 
a vágásra kerülő erdőrészek műszaki használhatóságától 
függ. Rendes eset, hogy a silányabb termőhelyen felnőtt, 
de haszonfát nyújtó tölgyes vagy fenyves értéke sokszo
rosan nagyobb, mint a sokkal jobb termőhelyen felnőtt, 
de csak tűzifát szolgáltatott bükkösé. Egyforma fanemek
nél rendesen nem nagy a termőhelyek közti különbség 
és így az átszámítás folytán kihasználásra kerülő vágás
területek nem térnek el lényegesen a valódi területtől; 
itt a jövedelemre inkább a kiszállítási viszonyok folynak 
be. Az az eset pedig, hogy valamennyi vágássorozatban 
csupán a jó, vagy csupán a rossz termőhelyen álló állabok 
egyidejűleg kerüljenek kihasználásra, a gyakorlatban nem 
valószínű.

Ez az eljárás visszaélésre is nyújt alkalmat. Ha ugyanis 
az erdőrendező a vágható állabokat rosszabb, a fiatal 
állabokat pedig jobb termőhelyi osztályba sorozza be, az 
előbbiekből nagyobb valódi terület fog kihasználásra kerülni 
a fiatal állabok, vagyis a jövő rovására.

Kimutatja, hogy a szabályos állapotra való törekvés 
sem kívánja meg ezt az átszámítást, mert a szabályos 
állapotot — elméleti alakjában — sem a valódi, sem a 
redukált területre a valóságban teljesen sohasem érjük 
el, mivel a természet megalkuvást nem ismerő hatalma 
ellenében tehetetlenek vagyunk. Egyenként tárgyalja a 
szabályos állapot kellékeit, melyek közül a fanem, a kor
fokozatok szabályos sorrendje elérhető, de a teljes záródás, 
a korfokozatok szabályos aránya nem. A szabályos fa
készlet és növedék kimutatása csak a tényleges fakészlet 
és növedék összehasonlítására való. A szabályos fatermés 
a terűlet szerinti hozamszámításnál elméletileg sem ér
hető el.

Tekintetbe kell venni ezenkívül a megzavarásokat is, 
melyeknek az állabok kihasználásukig ki vannak téve 
(égés, rovarpusztítás, széltörés, hónyomás, területváltozás, 
értékesítési és szállítási viszonyok megváltozása stb.), mely

tőlünk nem függő tényezők összes számításainkat halomra 
döntik.

Ezek folytán ajánlja, hogy helyezzük hozamszabályo
zásunkat tekintet nélkül a különböző termőhelyi minősé
gekre, a legmegbízhatóbb és a legegyszerűbb alapra: a 
valódi területre. A vágásra osztást vagy a térszakozásnak 
mostani nemét mindig a valódi terület alapján ejtsük meg 
és nagyobb erdőbirtokokon a fordulószaki jövedelmek 
egyenlőségét inkább avval törekedjünk elérni, hogy kellő 
számú vágássorozatokat képezzünk. A követendő elv pedig 
az legyen, hogy egyenlő értékű fanemeknél vágásokat 
tervezzünk egyidejűleg a távolabbi és a közelebbi erdő
részekben, különböző fanemeknél pedig úgy tervezzük a 
vágásokat, hogy az értékesebb és csak tűzifát nyújtó erdő
részek szintén egyidejűleg kerüljenek kihasználásra, amint 
a körültekintő, feladatuk magaslatán állott erdőrendezők 
sok helyt már eddig is megtették.
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A szőlőkaró termelésről.
Mióta hazánkban az elpusztúlt szőlőtelepek felújítása 

nagyobb lendületet nyert, általánosan tapasztalható a sző
lőkaró iránti kereslet is. Természetes tehát, hogy ezen 
erdei terményről írt közleményekkel a szakirodalomban 
mindinkább gyakran találkozunk. Kívánatos is, hogy e 
tárgyat lehetőleg alaposan ismertessük, mert tapasztalatból 
tudom, hogy a nagy általánosságban nyújtott tájékoztatás 
úgy a szőlőtelepítőket, mint a szőlőkaró termelőket kel
lemetlen csalatkozásokba ejthetik. És különösen a termelő 
van ennek leginkább kitéve, azért elsősorban mi erdészek 
legyünk tisztába a dologgal annyival is inkább, mert 
szőlőkarónak többnyire olyan faanyagokat dolgoztatunk 
fel, melyek kitűnő minüségüknél fogva máskép is érté
kesíthetők.

Ismernünk kell mindenekelőtt a keresleti igényeket és 
csakis akkor kezdjünk munkába, ha e tekintetben ala
posan tájékozódtunk. Tudnunk kell ugyanis, hogy a ke
resleti piaczon minő árút fizetnek legjobban fanem, méret 
és minőség szerint.

Eltekintve azon esetektől, midőn kérgezett faanyagot, 
vagy erdőtisztítási és előhasználati gömbölyű árút előnyös 
alkalom szerint bocsátunk piaczra, jelen sorokban csak 
az értékes faanyagok feldolgozásával akarok foglalkozni, 
midőn keresztülvezetett tapasztalati adatokkal a fent beve
zetett tudnivalókat a következőkben ismertettem.

Hazai fanemeink között legkitűnőbb szőlőkaró anyagot 
szolgáltat a vörösfenyő, ákácz, szelíd gesztenye és a 
tölgy; ezek közöl a vörösfenyő és a gesztenye csak szü- 
kebb körben nyernek alkalmaztatást, mert ámbár kiváló 
jó tulajdonságaik által sok előnyt nyújtanak a szőlőbir
tokosoknak, de mivel ritkaságuknál fogva csak nagyobb 
költség árán szerezhetők be, a kevésbé módosabb he
lyeken, sőt még a nagyobb birtokosoknál is gyéren for
dulnak elő. Annál nagyobb kereslete van a közkedvelt-
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ségü ákáczkarónak, mely viszont a tölgyfát uralja előnyös 
kitűnőségeivel. E fanemek ugyanis mind különösen al
kalmasak arra, hogy kiszáradt állapotban földbe állítva, 
hosszú időn át támasztékul szolgáljanak a drága fürtöktől 
nehéz venyigének. De mert éppen a tartósságban rejlik 
a szőlőkaró legfőbb értéke, még ugyanazon fanemnél is 
ügyelni kell arra, hogy a minőség és kiállítás az igé
nyeknek lehetőleg megfeleljen. Ezen igények azonban a 
legtöbb vidéken helyi természetűek, miért is arra különös 
figyelemmel kell lenni. így pl. nagy különbségeket lehet 
tapasztalni a tekintetben, hogy a szőlőkaró némely vi
déken rövidebb és vékonyabb, máshol ismét feltűnően 
hosszú és vastag, vagy talán éppen tetszetős középméretű. 
És az ilyen, — többnyire csupán átvett szokásban gyö
keredző igényeket a termelőnek nem szabad figyelmen 
kívül hagyni, mert különben keresletének tesz vele ér
zékeny kárt. Van azonban ezen tétel alul is kivétel. Ne
vezetesen, ámbár a szőlőbirtokosok legnagyobb része és 
különösen a polgárság azt szereti, ha a szőlőkaró, bizo
nyos végső határok között, minél vastagabb, mégis pl. 
midőn a tölgy és ákáczfából csakis az ilyen vastag karót 
fizeti előnyösen, ugyanakkor a vörösfenyőböl és a gesz
tenyéből megelégszik a vékonyabb méretű karóval is. És 
ez ismét egy nagyon lényeges tudnivaló, mert a feles
leges fapazarlással sohasem áll arányban az esetleges 
keresleti előny.

Igaz ugyan, hogy ha a karónak alkalmas faanyagokat 
máskép is meglehetősen tudjuk értékesíteni, akkor a sző
lőkaró termelés valami nagy hasznot nem biztosít, de ha 
bármily körülmények között is ügyes körültekintéssel fog
lalkozunk vele, attól biztosan mentek lehetünk, hogy fa
anyagaink kárba vesszenek. De hát, hogy is szoktunk mi 
ilyenkor számítani ? Ugyebár olyanformán, hogy egy köb
méter vagy ürméter fáért kapunk ennyit, mennyit kapunk 
most már az ugyanabból készült szőlőkaróért? Ez a legálta
lánosabb eset, tehát lássuk, mi lehet az eredmény. Mindig 
a helyi körülmény határoz! Ezt ne tessék szem elől tévesz
teni. Azért hangsúlyozom, mert ha valaki tapasztalatok 
nélkül csupán az olvasott és hallott adatok után indúl és 
számit, akkor könnyen megjárhatja. Vannak ugyanis, akik 
a fanemekre való különös tekintet nélkül azt állítják, hogy 
egyezer szőlőkaró előállításához legfeljebb három tömör- 
köbméter faanyag szükséges ; mások szerint négy, öt, hat, 
s talán olyanok is vannak, akik szerint két köbméter is 
elegendő. Ugyanígy lehet vitatni a kérdést ürköbméterek 
szerint, vagy esetleg ölekben kifejezve, amint a tűzifát 
szoktuk raktároztatni. Minden érvelés és czáfolgatás mel
lőzésével megjegyzem, hogy ezen adatok oly tágkörü es
hetőségtől függenek, hogy azok határozott megállapítása 
csakis akkor lehetséges, ha a termelő ismeri elsősorban 
a feldolgozandó fanemet, különösen ismeri annak minő
ségét és még tökéletesebben ismeri az előállítandó sző
lőkaró kinézését és méreteit. Elő lehet állítani egyezer 
szőlőkarót 3 7 tömörköbméter fából; vagy még tágabb
eshetőségü ismertetéssel : 4 —10 ürméterből, Ez függ a

faanyag és a szőlőkaró minőségétől. Tudjuk, hogy a fel
dolgozandó faanyagból annál több karó kerül ki, minél 
kevesebb a törmelék; a karót illetőleg pedig minél ki
sebbek a hosszúsági és vastagsági méretek. Folytatólag 
tudnunk kell azt is, hogy a törmelék mennyisége fordított 
arányban van a fa hasadási tulajdonságával ; továbbá, 
hogy a döntés után munkált fa jobban hasad, mint a 
száraz; a fiatal jobban, mint az öreg, az ágtalan szintén, 
mint a kisebb nagyobb ágaktól megtisztított, s végül, hogy 
miként hasad a fa, az nem csekély mérvben függ a mun
kások gyakorlottságától is. Az előállítandó szőlőkaró szintén 
többféle lehet; hosszúság szerint vannak 200 cm, 180 
cm, 150 cm.-es karók; leggyakoriabbak azonban a 2 mé
teres-és egy ölesek; kisebbeket, vagy hosszabbakat csak 
különleges kultúrákhoz alkalmaznak. Legnagyobb az el
térés a vastagsági méretekben, mely 3—8 czentiméter 
között váltakozik. E tekintetben határoz a fanem és a fák 
kora is.

Amint elébb említettem, a vörösfenyőből nem is kí
vánnak vastag karókat; a szelídgesztenyéből is szívesen 
veszik a középméretüeket, de az ákácz és tölgyfakaróknál 
többnyire azt keresik, hogy minél erősebb legyen ; azon
kívül az öreg fából készült szőlőkarót, különösen a tölgy
nél, ákácznál és a gesztenyénél csaknem kétszeres árral 
fizetik a fiatal fából készült mellett, mert a fiatal fák 
vastag szijácsa, az úgynevezett fehérfa, sokkal hamarább 
indul rothadásnak, mint az öregfák kemény gesztje, s 
ugyanezért e fanemekből a fiatal fából készült karókat 
csak akkor veszik meg szívesen, ha azok jó vastagok.

A szőlőkaró fokozott vastagsága különben nem okvetlen 
szükséges kellék, ha maga a faanyag kifogástalan, de a 
tölgy és ákáczfánál ez nem igen megy kárba sohasem 
és inkább legyen a karó túlvastag, mint agyonvékonyitott. 
Azt értem, hogy a vörösfenyő könnyű és vékony karóit 
sodronynyal csomagokba kötözve bocsátják piaczra, de 
midőn azt hallom, hogy az ákácz- és tölgy-karókat is sod
rony közé kell szorítani, hogy meg ne görbüljenek akkor, 
ha ezek hasitványból készültek, a termelőnek sohasem 
fognak dicsőségére szolgálni, s a vevők is csak végső 
kényszerűségből fordulnak hozzá és méltán, mert aki 
látott ilyen összevissza görbült karókkal felszerelt szőlő
telepet, az nemcsak önmaga tartózkodni fog hasonló ka- 
lamitástól, de másokat is óva fog inteni.

Főszabály, hogy a szőlőkarónak olyannak kell lenni, 
hogy ha teljesen kiszáradt, többé semmi körülmények 
között meg ne görbüljön. Én jelenleg nagyobb mennyi
ségű szőlőkarót bocsátók árúba, melyeket saját felügye- 
etem alatt házilag termeltem. A karók legnagyobb része 
ákáczfából készült, de több ezer van tölgyfából is, sőt 
erdei fenyővel is tettem kísérletet. A karók hosszúsága 
az ákácz és tölgyből 2 méter, az erdei fenyőből 5 láb, 
azért, mert ez utóbbi fanemből hosszú hasítást nem le
het tenni, mivel a legszebb darab is csavarosán elfor- 
dúl annyira, hogy még az 5’ hosszú daraboknál is meg
történt, hogy midőn a baltát a felső végén beleütve meg-
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repesztették, a repedés másik vége a darab alsó részén 
nyílt ki. E miatt az erdei fenyőből csakis vastag karókat 
lehet tetszetős minőségben előállítani, ami azonban csak 
akkor fizeti ki magát, ha a faanyagot másként nem bírjuk 
elfogadható árban értékesíteni. A tölgy- és akáczkarók 
vastagsága nálam a helyi kereslethez van szabva; fent 
vékonyabb, a földbe jövő rész vastagabb és pedig e vas
tagságok 4—8 czentiméter között váltakoznak. A karók 
mind levannak simítva, meghegyezve és 500 darabon
ként 4 karó közzé raktározva. Egyezer karó előállításáért 
és raktározásáért fizetek 8 koronát és a forgács is a 
munkásoké, de oly kikötéssel, hogy a hány szekér for
gácsot elvisznek, ugyanannyi napszámot kell szolgálniok. 
Ezzel némileg korlátozni akarom a fapazarlást és elég 
czélszerüen, ámbár e tekintetben nagyobb előnyt biztosít 
a munkások gyakorlottsága, miért is lehetőleg olyan 
munkásokat kell alkalmazni, akik szőlőkaró készítéssel 
már foglalkoztak.

A karók értékesítése szabott ár szerint, az erdei raktá
rakból történik és pedig az erdei fenyőkaró ezre 25 ko
rona, a fiatal tölgyfából hasított karó 40, öregebb tölgy
fából 50, az ákáczkaró pedig középméretben 60, erősebb 
kiállításban ezrenként 70 korona. Ezek mindenesetre tekin
télyes árak, de vidékünkön a fának nagy értéke van, úgy 
hogy a szőlőkaró üzlet .egyáltalán nem biztosit valami 
különös előnyöket, amit a következő összehasonlítás is 
bizonyít.

A kezelésem alatt lévő erdőségekben az erdei fenyő
hasáb tűzifa ürmétere 3 korona, a tölgy hasábé 4.50 ko
rona, az ákáczfáé 5.50 korona. A nagy átlagban vett 
kísérleti adatok szerint ezer darab jó minőségű, 2 méte
res szőlőkaró előállításához szükséges 9 ürméter, a leg
vastagabbhoz 10 ürméter hasítható fa. Tehát midőn az 
erdei fenyő hasábfát szőlőkaró gyanánt értékesítem, (csak 
kísérletből !) akkor a munkadíjak levonásával kapok 9 
ürméter fáért 17 koronát, holott tűzifa gyanánt eladva 
ugyanazért 21.20 korona tiszta bevételt érhetek el; a 
tölgyfánál szőlőkaróért ezrenként 45 korona átlagot véve, 
tiszta bevétel 37 korona; ugyanannyi hasábtüzifáért 34.65 
korona, végre az ákáczfánál midőn 9 ürméterből készült 
szőlőkaróért netto 52 koronát kapok, ugyanannyi tűzifáért 
43.65 korona volna a bevételem, míg a legerősebb karó
árú 62 koronás tiszta bevételével szemben a tűzifa ára 
csak 48.50 korona volna.

Úgy látszik, hogy ezen adatok megczáfolják a fentebbi 
véleményemet, mely szerint a szőlőkaró termelés által 
nem részesülök különös előnyökben. Azonban eme lát
szattal tisztában van az, aki hasonló körülmények között,
t. i. kedvező fakereslet mellett már foglalkozott szőlőkaró 
termeléssel. Ugyanis az elősorolt árkülönbözeteket tekintve, 
hasznom akkor volna a karó-termelésből, ha a felhasz
nálandó faanyagot legkedvezőbb esetben is máskülönben 
csak mint hasáb tűzifát értékesíthetném. De másként áll 
a dolog. Nálam ugyanis nagy kereslete van a tűzifának, 
de az épület- és szerszámfát mégis különben fizetik. Már

pedig tudjuk azt, hogy jó szőlőkaró csakis szép és jó 
fából kerül ki, s többnyire mind olyan törzsek használ
tatnak fel e czélra, amelyek tömörköbméter szerint műfa 
gyanánt is értékesíthetők volnának. Különösen áll ez a 
tölgyfára nézve, mely mint szőlőkaró, egyáltalán nem 
igen keresett czikk, ellenben műfaként értékesítve, min
denféle méretekben jó áron értékesíthető. És nemsokára 
így leszünk a jelenleg még kevésbbé elterjedt ákáczfával 
is, mely fanem kiváló tulajdonságaival hivatva van a foly
ton gyérülő tölgyfa-anyagot pótolni.

Ha ezek után egy kis visszapillantással úgy alakítjuk 
a fentebbi számítást, hogy az ürméterek helyett tömör- 
köbmétereket veszünk fel, akkor egyezer karóhoz szük
séges kemény faanyagot 9 ürméterben kereken 6 tömör- 
köbméterrel számítva, ezen faanyag a 10 korona mini
mális ár mellett is 60 korona értéket képvisel, melyből 
előállítási költséget sem kell levonni, mert ily ár mellett 
mindig akad vevő, aki saját költségén végezteti azt. így 
aztán már a szőlőkaró-termelés előnyei kissé háttérbe 
szorulnak, különösen ha tekintetbe vesszük azt is, hogy 
ahhoz kezelési és felügyeleti teendők is csatlakoznak ; 
azonban az erdész tevékenységét, különösen az értéke
sítések terén legtöbbször a körülmények irányítják és nem 
ritka az az eset, midőn ezen körülmények áldozatot kö
vetelnek az értékesítések előnyeiből. Ezt pedig mindig 
számításba kell venni, mert aki csupán a fillérek soka
ságában keres érdemeket, az esetleg lehet valaha gazdag 
ember, de praktikus nemzetgazda sohasem. X .—
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Szélfodrok az erdőn.
Hatalmas, a nemzet lelkében még szunnyadó intellec- 

tuális és erkölcsi erők biztos létezésének tudatában állít
ható csak fel azon tétel, hogy az állam nincs hivatva 
minden téren virágzó s jóléttől duzzadó állapotokat terem
teni, hanem ez az egyén s az egy nemzethez tartozó 
egyének összeségének az ereje tudatára ébredt s ezen 
öntudatban élő társadalomnak feladata. Mert az állam 
csak a keretet adja meg, annak tartalmát a társadalom, 
a nemzet szolgáltatja.

Tessék hazai erdőgazdaságunkat mint a közgazdaság 
egy szép jövőnek eléje néző tényezőjét ezen szempontból 
megfigyelni s beismerjük, hogy van terünk a munkára. 
Ha a hivatása megaslatán álló erdészet munkaereje és 
ideje nem formákra s felesleges irodai teendőkre forgá- 
csolódik fel s ha e góczpontban úgy, mint a periférián 
élő minden egyes erdőtiszt a bürokratizmus békói alól 
fölszabadult lelkületével tevékenységét s lelke melegét a 
feladatok lényegébe öntheti ki s ha az alma mater em
lőin lelkesedést is szítt magába ahhoz, hogy szakjávat 
hazája hatalmát s boldogulását munkálja: jut hálás tér 
neki is, mindegyikünknek az általános jólét emelésére 
irányúló törekvésben, — bár ma még nem egy helyen 
lelket s physikumot kimerítő munka árán.

*
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Hogy erdőtörvényünk szelleme lenne akadálya erdő- 
gazdaságunk előhaladásának, azt ridegen elfogadni nem 
lehet, ha nagy államférfiaink ezen alkotását is keretnek 
tekintjük. Ezen keretben virágzott föl erdőgazdaságunk 
eddig is.

Fejlődésünknek nem annyira erdőtörvényünk lehet aka
dálya, mint inkább önmagunk. A törvény szelleme a fej
lődést ki nem zárja, 20. §-a például lehetővé teheti az 
áttérést arra, hogy a gazdaság jövő berendezésére a revi- 
siók alkalmával legyen a fősúly fektethető oly esetben, 
midőn a már jóváhagyott üzemterv nagy részletezéssel 
rendelkezett a beláthatlan messze jövő feladataira nézve 
már most is elérhetően rosszul, mert azon már fontosnak 
elismert ok elől bizonyára a legfőbb tényező sem zárkó
zik el, hogy nem reális az üzemtervet hosszú időre előre 
— egész fordulóra — mereven alkotni meg, hanem hogy 
a kezelést mozgékonyabbá kell tenni, a rövidebb idő
közökben megejteni szokott revisiókra bízva az erdőgaz
daság jövő menetére vonatkozó megállapításokat. Vagy 
méltóztassék gondolkodni a felett, hogy mily nagy előre
látás van például erdőtörvényünk azon rendelkezésében, 
hogy a 17. §. alá tartozó erdőbirtokokon csak törvényes 
minősítéssel bíró erdőtisztek alkalmazhatók, kik tehát fel
adatuk magaslatán állanak.

Ha az erdőtörvény egyes intézkedései mégis mint olya
nok szűrődnek le a már széles mederben folyó eszme
cseréből, melyek megváltoztatása időszerű s ennek szük
sége a köztudatba felszívódik, úgy az erdészet megtette 
ez irányban kötelességét. A keret kiegészíthető a leszűrő
dött azon igazságokkal, melyek nem a máról-holnapra 
való berendezkedést, de a nemzet boldogulásának jövő 
nagy czéljait hivatvák szolgálni.

Önmagunk akkor lehetünk akadályai előhaladásunknak 
a társadalmi téren is, ha a törvény szellemében nem 
tiszteljük a multat, melynek jelenünket köszönhetjük, ha 
nem lesz rrr'g a kölcsönös méltányosság elfogadható ér
veink elbírálása tekintetében s ha nem leszünk elég szi
gorúak saját énünkkel szemben.

Úgy képzelhető erdőgazdaságunk jövője nagynak s vele 
társadalmi helyzetünk, ha az egymásra utalt tényezők 
munkájában a fölemelő momentumok jutnak érvényre, 
ha fölszabadulnak az intellectuális s erkölcsi erők a nyo
más alól az egész vonalon, hogy a haza jólétének eme
lésében újra találkozzanak. E mellett ügyes és altiszti 
képzettséggel bíró erőket is szükséges nevelnünk s őket épen 
úgy, mint a munkás népet szellemi fölényünkkel magunk
hoz fölemelve kell hogy alkalmazzuk az erdőgazdaság 
nemzetföntartó czéljai szolgálatában.

Ha a segédszemélyzetnek egy része több intelligentiá- 
val fogna bírni, a tiszt szabadabb lelkülettel mozoghatna, 
gondolkozhatnék teendőiről s összeköttetései tekintetében 
is mozgékonyabbá lenne, mert jövő boldogulásunk titka 
nem a sablonokban van, hanem inkább azon körültekin
téstől függ, melylyel el tudunk helyezkedni azon nemzet
közi vonatkozásaiban is nagyarányú keretben, melyet az

állam alkot, hogy a társadalom tevékenységében részün
ket kivegyük.

Az erdészet ezen működéséhez egyenruhára épen nincs 
szükség. Vagy ha lennie kell, legyen az olyan becsű, 
mint a katonai, melyet a legfőbb hadúr is visel.

Megnyugvásúl szolgálhat ezidőszerint már az is, hogy 
a műszaki kamaráról készült törvénytervezet a mi ügyün
ket is felkarolta s ha törvénynyé válik, azontúl csak 
munkálkodásunk fogja megszerezni a társadalom elisme
rését. Ezen keretnek is mi leszünk hivatva nemes tar
talmat adni. Erdőnagybirtokosainkról, magas közjogi állá
sukra s emelkedett hazafias gondolkodásukra való tekin
tettel fel nem tehető csak úgy mint a társadalomnak a 
nemzeti czélokat szolgáló, munkát tisztelő köreiről, hogy 
az erdőgazdaság szellemi vezetőit kevésre becsülnék.

*
Érdemes gondolkozni erdőgazdaságunk jövője felett 

olyan világításban, hogy a nemzettest erdőbirtokosai s a 
fogyasztók idegen elemek kizárásával vagy minimumra való 
leszállításával magok keresnék s meg is találnák a közvet
len összeköttetés útját. Hány tagja a nemzetnek találna bol
dogulást az e téren való munkánál s méltóztassék hozzá
gondolni, hogy ha ez utón az erdőbirtokos is nagyobb 
jövedelemhez juthatna s a nemzet kulturális intézményei
nek létesítésére is többet áldozhatna: mily jólét fakadna 
az erdész működése nyomában s mily örömmel láthatná 
meg-megpihenése közben, hogy a magyart boldoggá és 
erőssé tenni az egész vonalon szellemi munkájával ő is 
segítette. Emelkedett önérzete nemes rúgója lenne újabb 
vállalkozásoknak. (Csg.)

A legeltetés és havasgazdálkodás 
kérdése.

összehasonlító tanulmány és javaslat, különös tekintettel a hazai viszonyokra, 

Irta: Bcrendy Béla, m. kir. erdőmester.

ELSŐ FEJEZET.

L e í r ó  r é s z .
Közgazdasági fejlettlenségünk, és valljuk meg őszintén, 

szegénységünk oka annak, hogy közjólétünket előmozdító 
intézkedésekben csak lassan haladhatunk.

Mily régóta szemléljük a közigazgatás, a közegészség, 
a népnevelés ügyének hibáit s gyökeresen még máig sem 
segíthettünk. Évek múltak, míg egyik-másik törvényünk 
megalkottatott.

Nem foglalkozhattunk gazdálkodásunk egyik főágára, 
az állattenyésztésünkre oly kihatással bíró kérdéssel, a 
legeltetés és havasgazdálkodás kérdésével sem akként, 
amint az az okszerű gazdálkodás szempontjából kívánatos 
lenne.

Pedig legelső sorban is mezőgazdasággal foglalkozó 
állam vagyunk s a mezőgazdaság édes testvére az állat- 
tenyésztés.
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Legeltetés nélkül állattenyésztés, vagy érthetőbben 
mondva, tény ész-háziállatoknak nevelése nem kép
zelhető.

Tormay Béla igen elmés és találó értelmezése szerint* 
„a legelő a háziállatok természetes tartózkodási helye ; jó 
legelőn nevel jót a gazda legkönnyebben, mozgékony lesz 
rajta a csikó, tinó, erősödik a hátuk és a lábaik, és egész
ségessé, szívóssá válnak. A juhtartás csak ott hajt hasznot, 
ahol nem pusztán jászolból kell az állatot etetni. Elősegíti 
az emésztést, aczélozza az izmokat ugyancsak, mint a 
testedző-játékok a gyermeket“.

A magyar korona országainak mezőgazdasági statisz
tikája szerint az ország (tisztán Magyarország) összes 
legelőterülete 6,361.265 kát. holdat tesz s így a 48,834.673 
kát. hold összterülettel szemben az ország területének 
mintegy 1/s-ad részét foglalja el.

Azt hiszem, nem tévedek azzal az állításommal, hogy 
ennek a legelőterületnek csak V3-a értékesíttetik kedvezően, 
másik 1I3-ának értékesítése csak esetleges, míg az utolsó 
harmada nem gazdálkodás, csupán „kihasználás“ alatt áll.

Tekintsük meg közelebbről, ezeket a legelőterületeket, 
tulajdonkép milyenek is azok?

Az ország legelőterületeit helyrajzi fekvésük szerint köny- 
nyebb áttekintés végett három csoportra osztom, és pedig:

1. síksági és dombvidéki,
2 . elő- és középhegységi és
3. havastáji legelőkre.

1. Síksági és dombvidéki legelők.
Ezek a nagy magyar alföldön, a Tisza-Duna között, a 

Dunántúl s egyáltalában a 200 méter tengerszín feletti 
magasságot meg nem haladó területeken vannak s a talaj 
minősége szerint szárazok, nedvesek, szikeses és homoki 
legelők.

Keletkezésük — kivéve a dunántúliakat — jobbadán 
arra az időre tehető még, mielőtt a nemzet a hazát el
foglalta. A török hódoltság idején Dunántúl a mai legelők 
nagyobb részén még erdő állott.

Az erdőírtásba a földesúr beleegyezett vagy nem is 
törődött vele. A birtokrendezés után a volt úrbéresek és 
a közbirtokosságok is az erdő nagyobb részét kíméletlenül 
használták, sőt ki is irtották; a területet állandóan legel
tették vagy azt megelőzőleg rövidebb-hosszabb ideig mező
gazdaságilag művelték. Idők múltán természetesen kiter
jedésük is nagyobbodott, míg a faállomány kevesbedett, 
sőt teljesen kiveszett, elannyira, hogy homokon csak tíl- 
túl látni nyárfa-csoportokat; itt az iglicze-, a királydinnye- 
és a kutyatejfélék osztják meg az uralkodást, a tücskök, 
szöcskék meg az ürgékkel. A buczkák a semlyékkel vál
takoznak és időnként változnak is; általában véve rossz 
karban vannak, mert gondozásban nem részesülnek. A 
kevés csapadék gyorsan elpárolog, a folytonos szél a le
gelőt szárítja; az igen apró fű a korlátlan legeltetés kö
vetkeztében vajmi hamar eltűnik.

* Tormay Béla ministeri tanácsos: „A magyar gazda kincsesháza“.
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A nedves talajon a fű elbokrosodik, a sás, a káka, 
békarokka és egyéb vizi gyom fészkeli be magát s a fejelt 
fűzek mint virágcsokrok hirdetik a „culturát“. A posványos 
legelők idylli csendjét pedig a haris rikácsoló hangja és 
a béka kuruttyolása zavarja meg. Az árterületeken kisebb 
birtokos alig — többnyire csak a nagybirtokos kezel legelőt.

Ide sorolhatók azok a termő rétegtől teljesen megfosztott 
s a vasútak mentén keskeny pásztában, de gyakran hosz- 
szanti kiterjedésben s az év legnagyobb részében vízzel 
elárasztott területek is, melyek a rothadó moszatok miriád- 
jaival és egyéb állati és növényi hulladékokkal bűzössé, 
egészségtelenné teszik a vidéket, megfertőznek embert s 
az ott böngészve legelő állatot.

A szikes talajon rendszerint csak tavaszkor s esővizek 
idején mutatkozik fűtermés, mert a nyári nap heve a füvet 
leperzseli s a talaj körvonalakban megrepedezik. Oszszel 
ismét kizöldel ugyan, de ez a fűtermés a tavaszitól lénye
gesen elüt. Közelükben náddal, gyékénynyel benőtt tavak, 
vízerek terülnek el. A lefutó esővíz magával hozván a 
magasabb részekről a sziksót, ez fehér foltokban tarkázza 
a területet. Rendkívül tömöttsége és vízáthatlansága teszi 
terméketlenné a talajt.

2. Elő- és középhegységi legelők.

Ide sorozom a 200—800 méter tengerszin feletti ma
gasságban, részben a mezőgazdasági földek felett, részben 
azok között fekvő területeket, melyek mint egykori erdők 
maradványai, vagy pedig rövidebb-hosszabb ideig mező
gazdaságilag művelt volt, de elhanyagolt területek a túl
ságos és okszerűtlen legeltetés következtében kijárt marha
csapástól keresztül-kasul szelvék s a légköri csapadékok 
által ki vannak marva. A vízmosások hazája, melyek annál 
gyorsabban keletkeznek és annál mélyebbek, minél lazább 
az altalaj. Dunántúl egyik községében volt alkalmam látni 
mintegy 40 méter mélységű vízmosást, mely évenként 
6—8 méterrel hátrált, vagyis nagyobbodott.

Az alantabban fekvő helyeken a lombos fák, feljebb a 
tűlevelűek vannak csoportokban vagy szórványosan. Inkább 
a galagonya, a kökény és a boróka az uralkodó fanem. 
A tenyészidő 6—7 hónap s bár a vidéknek csapadékból 
bővebben kijut, mint a síkságnak, mégis a fűnövés az alig 
néhány milliméternyi vastag termőrétegen gyenge, a fű 
a napnak kitett oldalokon csapadékban szegény év alkal
mával itt is elszárad, bár lassabban, mint az alföldön, 
mert ott a fű szálas, itt pedig leveles.

A korlátlan legeltetés és a sekély termőréteg miatt 
valamire való fűtermés nyár derekán csak ott van, a hol 
a fa, a cserje a gyepet a szél ellen védi, egyebütt hangya
boly és vakondtúrásokon burjánzik a haszontalan gyom. 
A facsoportok azonban napról-napra gyérülnek, a vízmo
sások pedig hova-tovább szakadékokká válnak.

Nem állanak statisztikai adatok rendelkezésemre, de 
azt hiszem, ebbe a regióba esik a legtöbb legelő.

Nem sok kivétellel bizony ilyenek az ország közlegelő

MAGYAR ERDÉSZ
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területei, a melyeken az utóbb tárgyalandó havastáji lege
lőkkel együtt:

5,829.018 drb szarvasmarha 
1,972.448 „ ló

21.386 „ szamár
885 „ öszvér

286,385 „ kecske
6,446.573 „ sertés és
7,526.686 „ juh legel.

Kisérjük csak figyelemmel, mikéP is történik nálunk a 
legeltetés.

Őszszel s tél kezdetén szénával, lóherével s egyéb 
takarmánynyal még csak valahogy tartott, de később a tél 
vége felé s kora tavaszon takarmányhiány miatt szalmán, 
kukoricza-kórón, ahol ezek nem teremnek, mindenféle 
gyommal tengetett s egy-egy tűzhelyen aránylag nagy
számú marha, ló, juh s a mosogató vízzel vagy lóganajjal 
táplált s a téli ellés után lesoványodott sertés, alig hogy 
a hó elolvad s a gyep zöldelni kezd, kihajtatik a legelőre, 
mert hát jót tesz az állatnak, ha „változatosság“ ked
véért egy kis zöld takarmányt kap, ami „kitisztítja a 
gyomrát“. Alig fér el a legelőn az a sokféle állat s majd
nem ugyanannyi a pásztor, mert ilyenkor mindenki maga 
őrizteti a jószágát.

Nagyon találóan jellemzi Földes János* a „Legelő
erdők“ czímű tiszta magyar nyelven megírott munkájában, 
midőn azt mondja, hogy „siralmas, szívfacsaró látványt 
nyújt aztán a tavasszal a szabadba bocsátott községi 
marha-csorda; le van az csontig aszva, össze van töpö
rödve s csak úgy lézeng az a temérdek jószág, annyira 
megapadt s minthogy borjúkorától, sőt az anyjában is már 
ínségre van kárhoztatva, czímeres marhát írmagul sem 
találni“.

Nincs a falu határában ilyenkor árokszéle, garád, czin- 
terem, régi temető, ahol legelőjószágot ne látna az ember. 
Ha erdő van közelében, azt árasztja el, nekiesik az éh
ségtől kínzott marha az alfát képező bokrozatnak s a 
szájával elért alsó faágaknak, legyen az tüskés vagy keserű 
lerágja tisztára levelestül, gályástul. Úgy néznek ki ilyenkor 
a fák koronái, mintha ollóval szép síkban lennének nyesve.

Ha már szájával nem ér el a marha gályát, akkor neki
esik a falu népe a duzzadó rügyekkel megrakott fáknak s 
a galyakat etetőnek irgalmatlanul levágja.

Elegendő táplálékot a marha nem találván, össze-vissza 
futkos, a téli nedvességtől átázott talajt felvágja, a gyepet 
letiporja. Hol meg-megáll s egymásfelé bőg, talán úgy véli, 
hogy éhsége ezzel csillapul.

Ha már a közös páskumon nincs mit legelni, a gazda 
a saját rétjére bocsátja az állatokat, mert azt „trágyázzák 
s jobb lesz a szénatermés!“

Balga hit. Éppen abban az időben kíván a rét oltalmat, 
midőn a fű bokrosodni kezd. Ez az oka, hogy az agg

* „Legelő-erdők.“ Irta Földes János, m. kir. főerdész.

széna kaszálást igen későre hagyják, amidőn a fűmag már 
megérett s a szár megfásul.

Ha aztán a legelő, úgy ahogy, ismét kizöldelt, a most 
már részint eladás, részint más határbeli különféle lege
lőre való elhajtás következtében tekintélyes számban meg
apadt többnyire tejelő-marha, nap-nap mellett minden 
rendszer nélkül járja azt. Csak akkor nem hajtják ki, ha 
a nyár heve és különösen a szél a füvet avarrá perzselte. 
De esőzések után, ha a sarju kissé kizöldel, már a leg
közelebbi ünnepnap után tele van a falu, hogy „gatya
kötésig ér ám a fű a legelőn." Ami csak mozgó jószág 
van a faluban, az megint a legelőn terem. Kezdődik a 
régi nóta. De azért még sem okulnak, mert a jussát senki 
sem hagyja.

De nemcsak a négylábú állat, hanem már most a ludak, 
pulykák is megkövetelik a jogukat, mert bizony ezek is, 
különösen nagyobb városok közelében, számot tevő hasznot 
hajtanak.

A marha, juh, ló össze-vissza tapossa, a sertés túrja 
s a szárnyasállat ürülékével és tollával jóidőre haszna
vehetetlenné teszi.

A dolognak természetes következménye a legelő rom
lása és az állat elsatnyulása. A hajdanta 300—400 koronás 
czímeres magyar ökröt 100—200 korona értékű jószág 
váltotta fel.

Pusztítás és nyomor jár a korlátlan és rendszer
telen legeltetés nyomában.

A volt úrbéresek megkapván illetményüket, azt esze
veszetten igyekeztek kihasználni. A legelőt felszántották, 
az erdőből az értékes fákat kivágták, eladták, hogy még 
több földet vásárolhassanak. Búzatermés volt a czél, sóvár, 
ideges láz fogta el az embereket. Az „uj földeket“ trágyáz
ták, a „régire" nem jutott, az kiaszott. Mit tehettek egyebet, 
ugarnak hagyták, sőt állandó legelőnek használják.

Most már sok helyen megbánták, szeretnék ismét egye
síteni a felosztott legelő-illetőséget ott, ahol az nem került 
dobra, mert bizony a szabad rendelkezés korlátlansága 
okozta a rendelkezési joggal könnyelműen élők és kiskorú 
nép kizsákmányolását.

A hegyes vidékeken sok helyen az erdő és legelő el
különítése alkalmával meredek hegyoldalokon kapták a 
legelőt, melyeknek tönkremenetele előrelátható volt.

Nagy csapás országszerte ezek a legelők és szomorú 
példája a gazdasági felviiá go sulatlans ágnak.

Félreértések elkerülése végett sietek azonban megje
gyezni, hogy nem minden legelőn van ám így a gazdál
kodás, mert igenis vannak az országban legelőterületek, 
ahol rendszeres gazdálkodás folyik.

Az idevonatkozó adatok hiányában, pénzbeli átlagos 
eredményt és a legelő fűtermését kimutatni majdnem tel
jesen lehetetlen. Változik az a vidék népessége, a legelő 
nagysága, annak jogi természete, esetleg bére, a legelő 
állatok száma, a legeltetés tartama, pásztorbér stb. szerint.

Silány legelők kát. holdanként s évenként 0 3 —06 mm. 
szénatermést adnak, jobb legelők egész 3—4 mm.-ig ;
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sőt kitűnő karban lévő legelők ennél még jóval többet is, 
A legelők országos átlaghozama kát. holdanként egy 
métermázsára tehető; egy métermázsa széna ára 2—5 
korona között változik. A pásztorbér az állatfaj szerint 80 
fillértől 10 koronáig és a legelőbér kát. holdanként 50 
fillér és 15 korona között ingadozik.

(Folytatása következik.)
!• » » m « •»óm- »-3» «a»

Rónay Antal kitüntetéséhez.
Aki a mai élet zűrzavarából kimenekülve a 

csöndes, becsületes munkának él, akit alig látunk 
szerepelni a társadalomban, de aki mindig az 
elsők között van ott, ahol az Ínség könyeit kell 
letörölni, a nyomort enyhíteni, aki jó szívét örö
kül kapta ugyan, de őszinte, igaz szeretetünket 
s ragaszkodásunkat kiváló egyéni tulajdonéinál 
fogva maga szerezte meg magának, ezt a fér
fiút, aki a magyar erdészet fejlődésének is egyik 
fáradhatatlan úttörője, vezére, aki soha nem ke
reste a kegyet, hanem csupán a mindnyájunk 
lelkében élő, mindennél igazságosabb bírónak az 
öntudatnak elismerését, ezt a férfiút, ungvári 
Rónay Antal m kir. főerdőtanácsost Királyunk 
Ő Felsége a harmadosztályú vaskoronarenddel 
tüntette ki.

Nem írom le, hogy e legmagasabb helyről 
jött kitüntetés mindnyájunknak mily jól esik, 
mint örvendezünk valamennyien, mikor látjuk, 
hogy ma az alacsony kegykeresésnek, a kitün
tetések hajhászásának korában is él az Igazság 
s észreveszi s jutalmazza az önzetlen érdemest.

Őszinte szívünk egész melegével üdvözöljük 
Rónay Antal főerdőtanácsost és kérjük : legyen 
vezére mindnyájunknak, akik érdemesnek talál
juk, hogy — nyomán haladva — szerény tehet
ségünkhöz képest a mások javáért mi is megte
gyük a tőlünk telhetőt.

Kazár földön.
(B arth a  M ik lós k ön yve.)

. . . .  Harminczhárom éve pusztítja mind rohamo
sabban a négyszázezer leiket számláló határszéli, magya
rul érző, de ruténül beszélő népet egy idegen, élősdi 
elem, melynek létföltétele, az elnyomorodott, tudatlan ru
tén, életmódja a szípolyozás, életczélja a pénz és semmi 
egyéb.

Ez az élősködő nem a zsidóság. Nem azok a zsidók 
ezek, akik mindig voltak, mindig lesznek mindenütt, oltal

mazott helyen, veszélyes ponton, békében és háborúban, 
szárazon és vizen. Ne gondoljunk Mózes vallásának kö
vetőire, akik szeretettel ölelik magukhoz szenvedő fele
barátaikat, akik mintaszerű, benső családi életet élnek, 
akik szeretik a földet, amelyet taposnak, az eget, amely 
felettök kékellík, akik hívek egymáshoz és a hazához, 
amelynek fiai. Nem ezekről van szó, de a kazárról, ennek 
is csak az üzelmeiről, annak a lengyelzsidónak a vissza
éléseiről, amely érdemetlen a szerencsétlen lengyel nem
zet nevének viselésére. Arról az örökké idegen, élősdi 
fajzatról van szó, amely csalással és égbekiáltó uzsorával 
a legélesebb elmével ravaszul kieszelt cselszövéssel ejti 
meg kiszemelt áldozatait s teszi tönkre a tanácstalan né
pek százezreit. Amely az erkölcsi és fizikai tisztátalanság 
legmélységesebb fokán állva, természetes jogrendnek ta
lálja gyöngébb embertársai kizsarolását, nem szánt, nem 
vet, nem ültet, a földben örömét nem találja, hazát, kö- 
nyörületet nem ismer, csupán csak egyért él, mindig 
csak egyetlenegyért él, a — pénzért. Amely ügy támadta 
meg az elgyöngített hegyvidéki népet, mint az undok 
légytömeg a halálrasebzett, elhagyott vadat, mint a paizs- 
tetű a kizsarolt talajon tengődő ákáczot . . . .

Kimondhatatlan lelkesedéssel telik el szívem, mikor 
mindenféle ezer bajunknak orvosául Darányi, megint 
Darányi és mindig Darányi miniszterünket látom . . . 
Mintha csak ő volna az, aki megtudja érezni, hogy mije 
fáj honfitársainak, hazájának . . . Meglátta a beregi rutén 
nép néma nyomorát és segítséget nyújtott a veszendők
nek jobb kezével, Egánnal. Az ápoló kéz lelankadt, de a 
beteg lábbadozik, lábra is kél. Ezerszer kár, hogy ez ál
dott kézzel nem ragadhatta ki súlyos nyavalyájából a 
többi sínylődő beteget is, az egész hegyvidék nyomorú 
lakosságát . . . Ezerszer kár, de reméljük, bizva-bizunk 
a jó Istenben, hogy Egán emberszeretete nem volt egyet
len, hogy lesz az is oly szerető szív, lesz az is oly erős 
kéz, amely ő utána veszi át annak az Istentől, embertől 
elhagyott szegény népnek a sorsa vezetését . . .

A beregi paraszt nyomorának legelső oka a nyomasztó 
szegénység. Ez az alapbántalom, amelyből fejük a másik 
ok, a másik bántalom, a tudatlanság. Nincs jó földjê  
ahol megvethesse a lábát és nincs elég esze, hogy ke
véske keresményét, hogy utolsó betevő falatját ne en
gedje magától elzsaroltatni. Ez a két ok szüli halálos be
tegségét, a nyomort, fajának pusztúlásat . . .  A nyomor
nak ezen két oka ellen, a szegénység és zsarolás ellen 
— nem pedig a szemiták ellen — lépett sorompóba 
Darányi miniszter.

Hogy mennyit ér ez a hegyvidéki nép fölsegítésere in
dított akczió, csak akkor értjük meg, ha fogalmat szerez
tünk a hegyvidéki állapotokról, ha elolvastuk Bartha 
Miklós könyvét, a „Kazár földön“-t.

Aki kezébe veszi ezt a 328 oldalas művet, biztosítom, 
hogy addig le nem teszi, amíg végére nem ért. Csak 
Jókait tudom így olvasni. Amit Bartha látott, az én sze
memmel nézte, amit hallott, az én fülemmel hallgatta, az
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én szívem esik meg, amikor a beregi paraszt Ínségét 
látja, mikor panaszos hangját hallja, én háborodom fel a 
kazár lelketlenségén és én óhajtom épen úgy, mint ő annak 
a szegény népnek a boldogulását . . .

Eddig is inkább az ő szavaival éltem, de lapozgassunk 
csak továbbra is a könyvében.

A nagybirtok áldása lehet a vidéknek . . .
Ki tudná megnézni az életnek azt az igazi, benső gyö

nyörűségét, amit érezünk, ha boldog nép vesz minket 
körűi . . .  Ha tudjuk, hogy ez mind a mienk. Mienk a 
kis gyermek öröme, az anyák gondja, a férfiak munkája, 
mienk az összes boldogság, melyet e nép együttvéve 
érez, mert mi hoztuk ezt létre . . . .

Azonban átok is lehet a nagybirtok a népen . . .
A Schönborn uradalom egyáltalán nem törődött annak 

a kétszáz község-szigetnek a sorsával, amelyet az ura
dalom erdőrengetege körülfog. Pedig érdeklődnie kellett 
volna, hogy miként, miből, mily körülmények között él 
meg ez a nép . . . Hiszen az embert még a nyúlsüldő is 
érdekli, ha kertünk valamelyik bokrában húzódott meg. 
A kis madár, ha fészket rakott sövényünkre, a rnalacz, 
ha anyátlanúl nyívog, a gazdátlan eb, az eltévedt borjú, 
mind, mind érdekel, még ha nincs is bajban. Hátha 
még szerencsétlen! Hátha még olyan nyomort szenved, 
mtnt a rutén nép ! . . . Amely a tagosításnál és úrbéri 
rendezésnél ezen uradalomnak osztályos fele volt!

A magyar birtokrendezési műveletnek nincs ilyen égbe
kiáltó példája! Ha kérdjük a falvakban: kié itt ez az 
erdő, ami jóformán a beltelkekig nyúlik, azt felelik: az 
uradalomé. Hát ez? Az is. És amaz ? Az is. Valamennyi, 
mind az uradalomé. Hol hát a községhatár, a föld, amit 
ez a nép művel? Túl az erdőn . . . Értitek? Nem az 
uradalmi erdő van túl a község határán, hanem a határ 
van túl az erdőn, messzi a községtől 2—3 órai, félnapi 
járásra, úttalan-utakon, híd nélkül való árkokon túl, a he
gyeken túl, a bérczeken túl, túl a sziklákon, meredek ol
dalokon, ott van a község határa ! Az uradalmi erdő pe
dig itt van a község nyakán, benyúlik a templomba, a 
szilvafáig, a pitvarajtóig . . . Ezért szegény itt a nép!

A rutén nem léphet az uradalmi erdőbe bárcza 
nélkül, de az uradalmi szarvas és vaddisznó bárcza nél
kül lép a rutén tengeri földjére, amit a család apraja- 
nagyja tíz napon át kapált őszszel, amit époly keservesen 
munkált meg tavaszszal, amibe legutolsó szem kukori- 
czáját ültette bele abban a boldog reményben, hogy ősz
szel, majd törés után, puliszkát eszik belőle. A szuszék- 
ban nem maradt semmi, még egérnek vaió sem. Hogy 
mit esznek holnap, azt nem tudják, de őszszel, óh ősz
szel, akkor majd esznek új lisztből való jó puliszkát . . . 
Ennek a féltett, drága tengeri földnek megy neki a 
szarvas, azután a vaddisznó . . . Ezért nyomorúlt az itteni 
nép! . . .

Ott kuporog a rutén az őrtűz mellett. Hóharmatos, hi
deg már akkor az éjszaka, én téli kabátban is fáztam. 
Némelyik őrtanyán csak gyermekek üldögéltek , . . ott dide

regtek, vállukat hitvány, gyapjas guba fedte, de mezítláb 
volt valamennyi . . . Köröskörűi nagy éjszaka. Se hold
világ, se csillagsugár. A hideg harmat átjár bőrt, izmot, 
csontot, velőt . . . Kuporgó helyzetéből fölemelkedik egyik, 
körülnéz, sípol, kürtöl, ostort csattogtat és kiált. Kiáltás 
volt-e ez ? . . . Nem . . . Üvöltött . . . nem is üvöltött, de 
eldördült . . . Hörgése volt ez egy haldoklónak, amelyről 
hűli a kínos élet nehéz terhe . . . Nekem szívemig hatott 
e kiáltás, ez a panaszos hang, amitől még most is resz
ketek . . .

Ez a kiáltozás évek sora óta tart. Mikor jut el az az egész 
nemzet fülébe, mikor hallja meg a hatóság is azt, ami
vel teli van az éjszaka? . . . Mikor hallják meg már egy
szer az illetékes körök ezt a szörnyű kiáltást? . . .

Ezt a kiáltást hallhatta meg Egán is, mikor lemondva a 
fényes állásokra való meghívásokról, életét a nép ügyé
nek szentelte.

A besétált kazár mindenekelőtt a már megtelepedett 
kazárok és benszülöttek között lévő arányszámról tudako
zódik.

A törvényes arányszám — 1:14.
Megélhetésének ez a legelső föltétele. Mert tizennégy 

existencziából már meg lehet élni egy kazárnak . . .  Ez 
nem lopással oldja meg az élet problémáját, mint a czi- 
gányok, — aki nem tehet arról, hogy minden a másé, — 
de közvetítéssel. Ezen a téren hihetetlen rekordot ér el- 
Benszülöttek semmiféle vásárt nem köthetnek egymással 
anélkül, hogy közbe ne lépjen a kazár, gondosan beszed
vén magának a közvetített üzlet tejfölét. Mindenütt ott 
van, mindenütt közbelép, alkuszik, vásárt csinál és meg
akasztja a vásárt, ha közvetítését el nem fogadják.

Frigyesfalván két rutént láttam dolgozni a vasúti tölté
sen. A két munkás mögött két kazár állott hallgatagon. 
Másnap reggel megint ott vesződik a két munkás a talp
fák kicserélésével, rongyosan, mezítláb ; a két kazár megint 
ott áll a hátuk megett. Mit csinálnak ezek? Mit? . . .  A 
kazár lefoglalta magának a munkát nyolczvan krajczáros 
napszámért és ledolgoztatja a ruténnel. Munkát közvetít. 
Ha adósa neki a rutén, akkor kamatban dolgozik és nem 
kap semmit; ha nem adósa, akkor kap negyven krajczár 
napszámot. Mert úgy dukál, hogy a semmittevésért a ka
zár is megkapja a negyven krajczár napszámot. A kazár 
odaáll az állam és polgára közzé rabszolgatartónak. A 
rutén izzad, a kazár zsebel . . .

Miért nem kapja meg a rutén egyenes kézből a mun
kát? Miért? . . . Ebben a kérdésben is ott rejlik a nyo
mor kútfeje. Miért hogy a kazár tudja meg és nem a 
rutén, hogy talpfát kell cserélni, hogy megrongált töltést 
kell helyreigazítani, hogy terhet kell fuvarozni ? Miért ér
tesül a kazár dolgokról, amikről a ruténnek fogalma 
sincs? Miért? . . . Azért, mert a kazárban évszázadokon 
át az a tulajdonság fejlődött ki, hogy a mások munkáját 
a maga hasznára tudja fordítani. Másé legyen a verejték,
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övé a siker. Másnak a munkáján, másnak az erőfogyá
sán gyarapodjék az ő ereje.
■ A ruténnek rossz táplálkozása, a zord éghajlat, a hi

deg, a nappali munka, az éjjeli ébrenlét, a fogyatékos 
ruházkodás, életszükségletévé teszi a pálinkát . . .  A sze
rencsétlen iszik, mert éhes, mert fázik, mert nem bírja 
a munkát, mert beteg, iszik rossz szokásból, búfelejtőnek 
és mert a kazár könnyen adja. Ám a pálinka a kazárnál 
van. Hordószámra áll nála a bűnnedv, mely erőt ad, 
éhséget csillapít, nyomort feledtet . . .  A rutén lelke át 
van hatva a meggyőződéstől, hogy élete boldogsága attól 
a pálinkától függ, amit a kazár tőle megtagadhat . . . 
Hogyne fogadná hát tanúk előtt, hogy tartozása éppen 
annyi, amennyit e fensőbb lény mond, ígéri is, hogy a 
szolyvai vásár után megfizeti, kamat fejében is szívesen 
ígér neki minden hatos után egy krajczárt hetenként . . . 
Az Isten áldja meg . . .

Nem sorolhatom fel e szűk helyen, miként virágzik a 
pálinka-kultusz vasárnapokon. Miként küldi a részeg pa
rasztot a kazár — szóval és miként fogja le — tettel. 
Meg van ez írva Bartha könyvében élethíven. Nem ad
hatom itt elő a pénz-, a pálinka-, a bolt-, a marha-, a 
legelő-, a föld-, a tűz- és viz és mindenféle lehetséges 
uzsora nemét, amikről nekünk soha fogalmunk nem volt, 
de amelyek a kazár boldogulásának és a megszállt nép 
pusztulásának leghathatósabb tényezői . . . Eminenter a 
pálinka. Tessék csak utána nézni, hogyan mozdúlt meg 
Magyarország minden göröngye, mily roppant küzdelembe 
került, míg az akczió elérhette, hogy legalább zárt palacz- 
kokban szeszes italt is árulhassanak a hegyvidéken föl
állított hitelszövetkezeti árúraktárak . . .

Ne sajnáljuk azt az egy-két koronát, amennyiért min
den könyvkereskedésben megszerezhetjük Bartha Miklós
nak ezt a könyvét (megrendelhető az „Ellenzék“ kiadó- 
hivatalában Kolozsvárt.) Valódi élvezet ennek az olvasása, 
annak a látása, miként alakúi a nyomorban sínylődő 
életerős emberré, a szolga szabaddá, az elnyomott rab 
önálló egyénné, a szerencsétlen pária — boldog em
berré . . .

És most, hogy a felvidéki nyomor a gyógyulás stádi
umába jutott, most. hogy az akcziót az egész Ínséges 
hegyvidékre ki akarták terjeszteni, mozgalom indúl ez ál
dásos akczió ellen olyanok részéről, akik az akczió miben
létét nem ismerik és még kevésbbé ismerik Darányi 
miniszter intenczióját és legkevésbbé sem ismerték Egán 
Edét és akik antiszemita mozgalomnak bélyegzik ezt. 
Meggyőződésünkké lett a gondolat, hogy ez üdvös és 
kivált nemzeti szempontból elsőrangú kezdeményezés 
hajótörést fog szenvedni az ellenséges irányú hangulat 
áramlatában, ha nem alakúi egy erőteljes és mindenható 
közvélemény, mely a dolgok, a viszonyok, czélzatok és 
eszközök alapos ismeretével leszerelje az ellenséges 
irányú hangulatkeltést. Lelkemet égeti a vágy, hogy min
denki meggyőződjék soraimból a földmívelési kormány 
hegyvidéki akcziójának helyessége, czélszerűsége és szük

ségessége felől. És ha le tudtam győzni az erőszakos tá
madások által ez akczió ellen szított ellenszenvet, ha 
be tudtam bizonyítani e működés reális voltát, ha oda 
tudtam terelni az érdeklődést, ha tudtam egy kis lángot 
éleszteni a közönség szívében, hogy keblére ölelje ezt a 
mozgalmat és a magyar faj szeretet ügyének tekintse azt 
és ha képes valék az olvasóval is elfogadtatni azt a meg
győződésemet, hogy közjogi helyzetünkben a nemzeti 
kérdés csakis egy ilyen akczióval oldható meg, ha mindez 
sikerülne nekem : örökké boldog ember volnék, mert el
mondhatnám, hogy a népmentő munkában nekem is van 
egy parányi részem.

Amiket előadtam, legnagyobbrészt Bartha Miklósnak 
saját szavai. Csak közbe-közbe szóltam bele én is a ma
gam hangján, ami azonban majdnem teljesen egybeolvad 
azokkal, mert nem tudtam szabadúlni azon gondolatok
tól, azon érzelmektől, miket legnagyobb részben tőle vet
tem át, de amik kisebb részben bennem is már régen 
megvannak gyermekkorom óta, hisz mármarosi vagyok. 
E gondolatoknak, érzelmeknek azok az igazi kifejezései, 
amiket használ ; ezeket tehát nem is szabad megváltoz
tatni. Nem gondolom, hogy saját szavaim közbeszövése 
által egy cseppet is változtattam volna az eredetinek 
szellemén ; de ha mégis — akaratlanúl — megtörtént, 
bizonyosan meg is felelek érte.

Papok és erdészek! Értelmes emberek ! Akik e szegény 
nép között laktok, egyedül ti lehettek állandó támaszai 
annak! És mi többiek se húzódozzunk azok bajának föl
ismerésétől, mi is segítgessünk rajtok, segítsünk ezáltal 
magunkon is és mindnyájunkon ! Failkovics.

«i. A. A~ A. Jr* A. JL A. JL JU A. JU A. ru A* A. .!U A. A* A. .S A* Ar »*•X X X X X T J C A A A J ) O k A ! / U ^ A A A A A A A A A A  K A X a A J U O L  -- -

FAKERESKEDELE/A.

Tekintetes Szerkesztő Úr!
Igen tisztelt Uram!

Azt a becses levelét, melyben felszóllithatott volna, hogy 
ha a fakereskedelem csakugyan végleg elpihent, hát ne 
is írjak róla jelentést, valóságban ugyan époly kevéssé 
kaptam meg, mint a hogy meg sem is íródott; de aligha 
csalódom abban a feltevésben, hogy ha nem írta, de leg
alább gondolatban ilyenformán vélekedett. Minthogy pedig 
valamelyest konyitok a spiritízmushoz (különösen a forintok 
elgurulását tapasztaltam — sajnos magamon — kelleténél 
gya' rabban is), megírtnak tekintettem fenti képzeletbeli 
sorait és megkíméltem önt és b. lapját egy siralmas fa
üzleti jelentés melankolikus jeremiádáitól. (A lap tisztelt 
olvasóit ünnepélyesen felmentem a hálanyilatkozatok be
küldésétől.)

Ámde fordult a koczka! Mert végre . . . ! (ez a három 
pont s a mögötte ágaskodó felkiáltójel egy „fakebel“ ak
kora fohászát jelenti, mint a mekkora egy 10 mm-es 
fenyődeszkából telik, ha egy rajta fekvő 110 cm.-es vas
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tagságú tölgyrönköt görgetnek le róla) megjött az első 
kedvező hir, a melyet remélhetőleg rövid időn belül 
követni fognak a megrendelések is. Angliában — értsd 
Londonban — kezd az üzlet megindulni, sőt már is nagy 
arányokat ölt, melyek narpól napra növekesznek.

A fellendülés okai a következők :
1. Angliában évtizedek óta nem volt koronázás és te

kintettel arra, hogy VII. Edvárd király júniusban törté
nendő koronázása alkalmával az angol udvar óriási 
pompát szándékszik kifejteni, az ilyen ritka látványossá
gokat rendkívül kedvelő angol nép százezrei fognak Lon
donba tódulni, nem is számítva magukat a londoniakat, 
Sem a külföld földi javakban ilyen czélra elég dús ven
dégeit, akik bizonyára nem kis számban fognak odautazni.

Ez az óriási számú közönség természetesen látni akarja 
a koronázási menetet. Szükséges lesz tehát roppant sok 
és nagy tribün felállítása azon hosszú utak mentén, me
lyeken a koronázási menet elhalad. Százezrével kell tehát 
deszka és gerenda.

2. Ismeretes tény, hogy a tőzsdék, nagykereskedő- 
czégek gyakran sokkal gyorsabban és sokkal jobban van
nak értesülve politikai eseményekről, bekövetkezendő for
dulatról, mint a hírlapok. Különösen az angol czégek 
járnak elől ebben a művészetben és aligha csalódunk, ha 
állítjuk, hogy a transvaali háború befejezése küszöbön áll, 
mert a nagy angol faczégek igen nagy vásárlásairól ér
keznek hírek, még pedig minden jel szerint, nyilván trans
vaali szükségletek fedezésére.

Ennek a horderejét egyelőre ki sem lehet számítani, 
mert fogalmunk sincs arról, mekkora szükséglet lesz fe
dezendő Transvaalban a háború befejezése után ; annyi 
tény, hogy rengeteg fa fog kelleni, mert hiszen egy egész 
ország lesz felépítendő, egy ország, mely térbelileg három
annyi mint Magyarország Austriával együtt.

A londoni czégek pedig immár megkezdték a nagy be
vásárlásokat s ha folytatják (ami pedig komolyan mutat
kozik) akkor felvirrad a magyar fakereskedelemnek. Ha
marabb, mintsem hittük volna. Adja Isten !

3. Az angol kormány az összes angol vámhivataloktól 
kimutatást kért be az Angliába irányuló fabevitelről, mert 
tervbe van véve egy — tonnánkint körülbelől 4 koronányi 
— behozatali vám. A beszedett statisztikai adatok szerint, 
az átlagos behozatalt véve alapul, évi 13 millió korona 
bevétele lenne Angliának a fabehozatali vámokból.

Nem érdemelnék meg az angolok azt a nagy hirt, 
melyben mint kereskedők részesülnek, ha azt az időt, 
mely említett vám behozataláig még eltelik, föl nem hasz
nálnák arra, hogy annyi fát vásároljanak és szállíttassanak 
maguknak, mennyit csak lehet. A vám életbeléptének 
napján ez a fa egy csapásra 4 koronával több értéket 
fog képviselni tonnánkint, ami bizony nem megvetendő 
nyereseg ott, a hol a tonnáknak ezrével számítanak.

*
Mindezekre való tekintettel remélem, hogy úgy Ön, 

igen tisztelt Úram, valamint e lap t. olvasói is megbo-

csájtanak e sorok Írójának azért a jókedvű bevezetésért, 
melynek máskülönben száraz fával kereskedő emberekről 
és azok ügyéről-bajáról szóló jelentésben alig van helye.

UK Gy.

TÁRCZA.
Az új hivatalfőnök úr.

— A „ M a g y a r  E r d é s z “ eredeti tárczája. —

I r ta: W . F .

Nagy riadalmat okozott egy távirat tartalma, amely a 
városban székelő m. kir. erdőhatóság egyik, — a férfikor 
delén álló, — főerdészének kézbesittetett. Az új hivatal
főnök úr nejével, a holnap délutáni gyorsvonattal érkezik, 
— hangzik rövid öt perez alatt, a különben tágas épület 
egyes irodáiban elhelyezett tisztviselők ajkairól.

A vett hír hatása következtében a pénztár „bizalmas“ 
helyiségébe tódúl a hivatalnoki sereg, — megbeszélendő 
a főnök úr és a nagysága holnapi fogadtatásának rész
leteit. Vita támad, váljon alkalomszerű az út fáradalmai
tól elcsigázott utasokat már a vasúti állomáson fogadni. 
Hullámzik a különböző vélemény, egymást éri az indít
vány ; azonban sietve kell megállapodni, hogy esetleg 
egy díszes beszéd gondos szerkesztéséhez és betanulásá
hoz elegendő idő maradjon. Végre el lett határozva, hogy 
mellőzendő minden szónoklat, az új főnök úrat testületi
leg fogadják ugyan a vasútnál, de csakis N. István erdő
gyakornok úr, mint a szak legfiatalabb — és az „illeté
kes körök“ egybehangzó véleménye szerint legcsinosabb

- tagja nyújt át majdan, a vasúti kocsiból kiszálló új 
főnöknének egy szép virágcsokrot. Az ehez szükséges 
virágokat pedig a főerdész úr lesz szíves gondosan ápolt 
virágos kertjéből kiszolgáltatni.

Daczára azonban ezen egyszerű programmnak, a hi
vatalos helyiségekben, de sőt azonkívül is, nagy a sürgés
forgás.

A számvevőség ékesebb vezetője ma ismét szokatlan 
mérvben érdeklődik : „váljon teljesen rendbe van a pénz
tár?“ „Sok a még elnaplózatlan bevétel?“ Anapi zárlat 
szokott órájában pedig véletlenül besompolyog — alkal
matlankodni, a virágos kedvben ritkán levő, választott 
pályájuk irányával nagyrészt ellentétes foglalkozást űző 
pénztári erdőtisztek nagy bosszúságára.

A holnaputáni nappal „a jól megérdemlett állandó 
nyugalomba“ vonúló, bár deres hajú, de mindamellett 
még eléggé jó erőben levő eddigi hivatal-főnök, ezen 
távirati hír hallatára, bekéreti a legfiatalabb számtiszt 
urat s egy mélabús nagy sóhaj kíséreteben mondja;

„Legyen szíves kedves öcsém, ezen rövid jegyzeteim 
alapján, sajnos a legutolsó, utiszámiámat még ma össze
állítani, — pedig bizony győzném még nehány évig a 
munkát. “

A számtiszt úr, az eddiginél szemmellátható kisebb 
fokú meghajlással veszi át a jegyzéket. Midőn már az
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ajtót gondosan betette, dünynyögi: „Hej! sajnálja az öreg 
a kerületben nemsokára meginduló vadászatokat és az 
azokkal kapcsolatos nagy murikat! Ha legalább csak 
egyszer vitt volna engem avagy bárkit közülünk magá
val, —■ de soha! — oh ez a vén önző.“

A távirat átvevője, az örök életében élelmes s ha csak 
lehetett, a hivatalos ügyek elintézésénél a „Schiebert" 
mindig szem előtt tartó főerdész, a kinek az érkezendő 
új főnök iskolatársa volt, a mai rövid délután folyamán 
nagy munkát végez. A kerületbeli kilencz erdőgondnokság 
kezelői mindegyikének külön-külön a következő tartalmú 
levelet irta:

„Kedves jó czimborám ! Hozzád mint ismert jó vadász
emberhez fordulok zavaromban. Holnap érkezik családos
tól az új hivatalfőnök. Vendégem lesz, pedig az én bi
zalmas Laczi barátom gyenge gyomrú legény ám ! Légy 
tehát szives vadásszál azonnal összes erdőőreiddel s küld
jél mielőbb egy kis vadmalaczot, egy őzet s ha lehet 
egy-két császármadarat is. Sietve irok, ölel jó barátod N.“

A gyakornok úr, a kinek feladata leend a nagyságos 
asszony részére a virágcsokrot átnyújtani, a — patikába 
rohan, a honnan rövid idő múlva körülbelől egy két 
decziliteres üveg benzinnel fut kifelé. A midőn a múlt 
alkalommal N. főerdész uréknál, többi collegái társasá
gában vacsorázott, a csinos szobaleány, a Zsuzsi, holnap 
nagy szolgálatra hívatott szalonkabátját mártással ön
tötte le. Hogy miért épen őt, a hivatal legszegényebb 
emberét érte ezen nagy pech, azt biztosan megállapi- 
pitani nem lehetett. De őt mindég irigy szemmel kísérő 
többi collegái egybehangzóan azzal rágalmazzák, hogy 
véletlenül a Pista könyöke ért közel a tálat nyújtó Zsu
zsika oldalához. „De mit is okoskodik ilyen tisztességes 
helyen“ fakadtak ki a fiatalok, miidőn egymagokra ma
radtak. Ha a derék háziasszony azt észre találná venni, 
többször bizonyára még meg sem hívja őket vacsorára.

A Jóska, a fiatalabb és egyben ügyesebb hivatalszolga, 
aki eddig soha, de soha sem volt „kéznél,“ mert az 
öreg nagysága őt, — a tisztikar állandó nagy bosszúsá
gára, — mindig lefoglalva tartotta, ma délután nagy buz- 
gósággal az udvart söpörte.

Legnagyobb ámulaton esett át azonban a másik hiva
talszolga, a sokat „megkínzott“ Miska. Hiszen szegény
nek mindég „kettőért kellett dolgozni.“ Az öreg iktatótól
— aki eddig mindkét fülének és üstökének kitépésével 
fenyegette az esetre, ha az íróasztalán fekvő bármely 
tárgyhoz „csak hozzá is mer nyúlni,“ — s amely pa
rancsot Miska, testi épségének és saját kényelmének jól 
felfogott érdekében lelkiismeretesen be is tartott, — azon 
meghagyást vette, hogy az időközken leszerelt asztalt 
„de aztán tisztára ám“ súrolja le. A fekete és piros ténta
— valamint a bagó — foltok, amelyek éveken át meg
szokott bizalmas szomszédságban egymás mellett nyu
godtan pihentek, ezen mosási kísérlet következtében fel- 
hé.borodtak, tajtékzani kezdtek s végűi oly gyönyörű 
márványszerü alakokká olvadtak, hogy másnap bizony

senki sem ösmert a régi jó ösmerősre, — az iktató — 
asztalára.

Az erdőhatóság épületében azonban mégis volt egy 
ember, akinek mindezen hírekről és előkészületekről nem 
volt tudomása. Senki egy szóval sem indítványozta, hogy 
ezen hír előtte legalább ideig-óráig titokba tartassák és 
mégis valamennyien mellőzték ezen újdonságnak szemé
lyes közlését. Irodahelyisége közelében minden zaj el
némult, még Jóska is annyi kíméletet tanúsitott, hogy 
az ő irodájának ablaka alatt elterülő udvarrészlet söpré
sét a hivatalos óra utánra odázta. Ez az egy ember pe
dig az érdemdús, előre haladott kora daczára a munkába 
még mindég kitartó, a hivatalos és családi gondok között 
megőszült, a mindenki által egyaránt tisztelt erdőmester 
volt, a főnök — gyakori hivatalos távollétében — he
lyettese, a hatóság igazi lelke. Hej! ha „az intéző körök“ 
megszavaztatják a tisztikart: „váljon ki legyen a nyuga
lomba vonúló főnök utódja“, bizony egyhangúlag ezen 
emberbe központosúlt volna a bizalom.

Azonban az elvégzett napi teendő után az erdőmester 
is elhagyja hivatalos helyiségét. Kilép irodájából és látja 
Miska mosogatási kísérleteit.

„Mit kínozod azt a jámbor öreg asztalunkat Miska?“
„Kérem erdőmester úr! holnap a délutáni gyorsvonat

tal érkezik az új hivatalfőnök úr“, volt a Miska szemle
sütve adott válasza.

„Vagy úgy?“ — szólt vontatottan az öreg úr. Sarkon 
fordult s lépteit egyenesen a hivatalban még egy napig 
működő régi főnök lakása felé irányította.

Futólagos üdvözlés után áttért jövetelének czéljához:
„Most értesültem, hogy holnap délután érkezik erdő

hatóságunk új főnöke. Azért jövök ide, kedves barátom, 
hogy megkérjelek, légy szíves módot nyújtani, hogy leg
alább az első fogadtatás örömeitől távol tarthassam ma
gam. Te jól tudod, ezelőtt 20 évvel mind kezdő gyakor
nok, tőlem nyerte a jövendő hivatal-főnök úr az első 
gyakorlati oktatást, amidőn mint akkori főerdészhez mel
lém rendeltetett. Barátom ! Időre van szükségem, mig a 
sors ezen váratlan intézkedéseibe beletörődöm.“

Másnap a délelőtti vonattal az erdőmester úr 8 —10 
napra a kerületbe utazott.

Mint rendesen a következő reggel is a szokott órában 
virradt. Bár Miska és Jóska vitatták, hogy a Mindenható 
ilyenkor — a midőn még annyi a teendő — korábban 
tolathatta volna az égboltozatra a nap szekerét.

A tisztikar mindegyike, nehogy egy napon kétszer tel
jesen öltözködjön, fekete nadrágba, de még a szokott 
irodai kabátba bújt.

A délelőtt nem sok munka, de annál több eszmecsere 
között folyt le.

Végre ki-ki haza ment a korábban megrendelt ebéd 
elköltéséhez.

Közeleg a vonat érkezésének órája. Az előzetes meg
állapodás szerint az urak kettesével kocsiba ülnek.

N. főerdész úr kocsiján megyen a nap hőse Pista gya-
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kornok. — Szalonkabáijának még mindég benzines szaga 
egyveleges illattá vegyül az átnyújtandó csokor illatával. 
Zsuzsi szobaleány — azt a kocsi mellett állva, — tartja 
s már ismételten a fiatal úrnak, — aki azonban a kocsin 
még mindég fészkelődik — nyújtotta. Zsuzsi a nagy 
fészkelődést megunva, lopva meg-meg szagolgatja a va
lóban pompás illatú virágokat. Épen ily pillanatban nyúlt 
a gyakornok úr a csokor után s oly szerencsétlenül, hogy 
a Zsuzsi arczán jó nagyot csipett. A két újjá helye, egy 
két pillanatig, mint a piros arczon mindinkább múló hal
vány árnyalat, a Zsuzsi képén erősen látszik. Erre Zsuzsi 
méltó felháborodásában szigorú ránczokba szedi homlo
kát, — körül néz, — látja, hogy ez ifjú úr ezen újabb 
csintalankodását nem vette észre senki, így ő sem tar
totta érdemesnek „méltó felháborodását“ marquirozni.

De végre a főerdész urék is elindultak.
A perronjegy megváltása után ki-ki rang szerint elhe

lyezkedik, körülbelől azon a helyen, a hol a vonat I ső 
osztályú kocsija majdan megállapodik. Csak a gyakornok 
úr tesz kivételt, ő jút a félkör közepébe.

A vonat végre dübörögve berobog.
Egy gyenge „éljen“ fogadja az új főnök úrnak a kupé 

ablakából integető — kezét.
Elsőnek a hivatalfőnök úr ugrik ki. Szívélyesen üdvözli 

a tiszteletére megjelenteket.
A gyakornok úr is pontosan teljesítette feladatát, a 

csokrot rendeltetése helyére juttatta és a még csinos fő- 
nökné őnagyságát karon fogva azon csoporthoz vezeti, 
amely ama rövid időre alakult, míg a málhát a kiren
delt erdőőrök rendbe hozzák.

„De urak, régi jó ösmerősömet, tisztelt barátom uramat 
nem látom Önök között. Talán csak nem beteg D. erdő
mester úr?“

„Ma délelőtt hosszabb hivatalos körútra indult“, volt az 
egyhangú válasz.

„Ma délelőtt?“ Kérdezte vontatottan a főnök úr. „Hjah! 
hiába a hivatal mindig az első.“

De Isten tudja miért? azonban a figyelmes szemlélő 
ezentúl kevésbbé fesztelen derűt észlelt az új hivatalfő
nök úr gondolatokba merülni látszó homlokán.
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A legel tetés és havasgazdálkodás kérdése.
Berendy Béla szaktársunknak múlt évben egy összeha
sonlító tanulmánya és azzal kapcsolatosan egy javaslata 
hagyta el a sajtót, mely érdekesen és tanulságosan tár
gyalja ezt a reánk nézve annyira fontos közgazdasági 
kérdést. Berendy mintegy másfél évtized óta tanulmá
nyozza a legeltetés- és havasgazdálkodást s úgy a bel- 
mint a külföldön saját költségén tett utazásai alatt szor
galmasan gyűjtötte az anyagot 58 oldalra terjedő kis fü
zetének megírására, melyről különben megjelenése után úgy 
a szak- mint a napilapok nagy dicsérettel és elismeréssel nyi- |

latkoztak. A füzet, mely — úttörő munkának mondható 
irodalmunkban — úgy véljük a földmivelési minister figyel
mét is magára vonta, mert megbízta szerzőt Tirol, Vo
rarlberg, Svájcz és Francziaország havasi legelőinek és az ott 
folytatott gazdálkodásnak tanulmányozására, nemkülönben 
egy havasi takarmánykisérletí állomás szerzéséhez szük
séges adatok beszerzésére. E lap szerkesztőjének a közel 
múltban alkalma volt Berendyvel e részben szóbelileg 
tárgyalni s ez alkalomból közölhetjük, hogy Berendy 1901. 
évben részletesen bejárta az említett külföldi havasokat 
és legelőket, résztvett a svájczi havasgazdasági egyesület 
— Société suisse d’ économie alpesire — által megtartott 
havasgazdasági vándortanfolyamon, tanulmányozta a 
svájczi havasi takarmánykisérleti állomást és Vaud Kanton 
által rendezett kiállításnak a havasgazdaságra vonatkozó 
részét is és felkereste még több más országnak legelőit 
is. — Közel fél évet töltött ott s ez utóbbi útjáról bizo
nyára még gazdagabb tapasztalatokkal tért vissza, me
lyeknek a közismeretekben való átmenetele nemcsak kí
vánatos de hasznos is lehet, mert azok egy rationális le
gelő- és havasgazdálkodásnak nálunk az alapját is meg
vethetik s hisszük, hogy módunkban lesz alkalmilag 
tisztelt olvasóinknak Berendy legutóbbi tanulmányútjának 
eredményéről is beszámolni.

A legeltetés és havasgazdálkodás kérdése, mely sajnos 
ez ideig nálunk kellőleg méltatva úgyszólván soha sem 
volt, mind nagyobb arányú érdeklődést kezd felkölteni 
gazdáink mint politikusaink körében is s az, az 1902. évi 
állami költségvetésnek a pénzügyi bizottságban való tár
gyalásánál is élénk megbeszélést és vitát provokált. Már 
ebből kifolyólag is helyen valónak találjuk, hogy az em
lített füzet tartalma minél szélesebb körökben terjedjen s 
azt bővebb ismertetés nélkül lapunknak más helyén az 
eredeti szövegnek módosításával közöljük. /.

Vágássorrend lombfa szálerdőben. A hol szi
gorú vágássorrend van alkalmazásban, nagy szerepet ját
szik az erdőrendezés az állombok kihasználásának és 
felújításának fontos kérdésénél, viszont hozamok nyeré
sénél a szabad mozgás megengedi az úgynevezett állab- 
gazdaság alkalmazását, melynél az erdőtelepítés követel
ményének meszszebb menő mértékben tehetünk eleget.

A vágássorrendnek figyelembe vételét leginkább a szél
vihartól veszélyeztetett tarvágásos szálerdőüzemmódban 
kezelt lúczfenyő erdő követeli meg. Más fanemeknél ke
vésbbé élesen lép előtérbe a vágássorrend, bár a széi 
okozta károk kikerülése szempontjából sok esetben szük
séges, különösen a rovar károktól és tűztől is erősen meg
fenyegetett jegenye- és erdei fenyő erdők helyes kezelé
sénél, vágássorok képzése. Az összes lombfáknál azonban, 
belső okokból kifolyólag, háttérbe szőrül a vágássorrend 
és ha ezen fanemeknél még súly lesz helyezve vágás
sorozatok és vágássorok alakítására, akkor a mozgató erő 
kevésbé egy belső szükség, mint inkább egy külső kény
szerítő ok: az alkalmazott erdőrendezési eljárás. A tér- 
szakozás lényegében és bizonyos vonatkozásban az egye-
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sitett tér és tömegszakozásban rejlik, tekintet nélkül a 
fanemre a szálerdők berendezésének alapjául egy szigorú 
vágássorrendet befektetni, de ez nagy, sok esetben jogo
sulatlan áldozatok meghozatalát tételezi fel, miért is kí
vánatos azon kérdés tárgyalásába bocsájtkozni: mennyiben 
veendő figyelembe a vágássorrend lombfa szálerdőben, 
illetve mily mértékben forog főn vágássorok és vágásso
rozatok berendezésének szükségessége?

A lombfa szálerdőkben várható veszélyek első sorban 
széltörés és széldöntésben, másod és harmadsorban, ugyanis 
a bükknél, héjégésben, talajelkérgesedés és álomelfúvás- 
ban állanak.

1. A széldöntés és széltörés. A vágássorrendnél min
denekelőtt ezen veszélylyel számoljunk. Elismert és Dr. 
Borggreve által kiemelt tény, hogy Németországban a 
leggyakorabbi és a legveszélyesebb viharokat a szélrózsa 
keleti feléből nyerik. (Hazánkban az elsőrendű veszélyes 
szél nyugat felől jő. Belházy.) a helyi szélviharok csak 
alárendelt jelentőséggel bírnak és a legjobb világiránynak 
tekinthető az északnyugatról délkeletre haladó. A vágássor 
képzés Németországban tehát ezen megfontoláson alap
szik és a vágásirány nyugatról keletre lesz választva. A 
széldöntés és széltörés veszélyénél magától értetődve csak 
a rúd- és törzsfa jön figyelembe, egyben az előttünk 
fekvő kérdés megvizsgálásánál csak a leggyakrabban ál- 
labalkotó lombfákra; tölgy, bükk és gyertyánra terjesz
kedünk ki.

A tölgy oly erősen gyökeredzik és oly kevéssé törékeny, 
hogy a szél irány felé való szabadon állítása semmi ve
szélylyel sem jár. Zárt bükk állabokra nézve a veszély a 
legtöbb fekvésben szintén csak alárendelt mértékben lép 
fel. Máskép áll azonban a dolog a bükk vetővágásokban, 
itt a szél veszély tetemesen nő és a fák lombos állapo
tában nagy lehet, a mi a sekély gyökérzetben és az eme
lőként működő sűrű lombkoronában leli magyarázatát. 
Bizonyos viszonyok mellett változik a zárt bükkös állabok 
viharerőssége is annyira, hogy a vágássorrendre tekintettel 
kell lenni, ugyanis a karcsú növésnél, nedves vagy te- 
levény gazdag talajnál, melyben a gyökérzet kevésbbé 
erős és nagyon kitett, déli fekvésnél. A harmadik állab- 
alkotó fanem, a gyertyán azon szabályoknak van alávetve 
mint a bükk, sőt lépcsőzetes, nem nagyon karcsú nö
vése emeli állékonyságát. Nagyobb széldöntések a gyer
tyánnál nem is igen fordulnak elő, habár nagyobbrészt a 
széldöntés veszélyét emelő nedves talajon található.

2. Héj égés vagy napszúrás. A tölgy megvan attól 
kiméivé, ellenben a bükk sokat szenved a héjégéstől. Az 
már fiatal korában lép föl, legtöbbnyire a keleti és dél
keleti fekvésekben, a minek magyarázata, hogy ott a 
napsugarak merőlegesebben esnek a törzsre, mint a déli 
oldalon. A napszúrás következményei: növedék veszteség, 
a technikai használhatóság csökkentése, de az általa meg
támadott egyedek elhalása is; rovarkárok, szél- és hótö
rés elő lesznek segítve. A napszúrás egy zárt állab szé
létől átlag 30 m.-re hatol be. Itt is különböző viszonyok

különböző eredményeket szülnek. A déli és keleti irány
ban emelkedő hegyoldalon mélyebbre hatol be a nap
szúrás, mint a leereszkedő lejten. Bükktörzsek magosán 
elhelyezett lombkoronával inkább meg lesznek támadva, 
mint a földig hajló gallyazatuak, aljfa nélküli állabok 
inkább, mint állabok aljfával.

3. Alomelfíivás és talajkérgesedés. A talajkérgesedés 
az alom elfúvásból és az az által megakadályozott tele- 
vényképződés hiányából ered, erősebb szelektől megtá
madott, egyszerre szabadon helyezett állab széleken lép 
föl. A talajkérgesedéssel karöltve jár a talajelszegényedés, 
mind megannyi akadálya a természetes felújításnak. Még- 
inkább mint a héjégésnél befolyásolják a talajkérgesedést 
és alomelfúvást a fanem, talajviszonyok és a terep ala
kulatok. Itt is a bükk és gyertyán inkább ki van téve a 
veszélynek, mint a nehezebb levelű tölgy. Üde vagy ép
pen nedves talajon a lomb szilárdabban tapad, nehezeb
ben lesz elsodorva, mint könnyű talajon, miért az nehe
zebben is keményedik meg. Mészkő- és homoktalaj 
könnyebben kérgesedik, mint az erőteljes ős hegyitalaj; 
legkevésbbé veszélyeztetett a gyepes talaj. A megtáma
dott oldalon emelkedő lejt az alomelfúvásnak inkább ki 
van téve, mint a sík terület, ez viszont inkább mint le
ereszkedő lejt. Kitettség, éles hegyorom emeli az alom- 
elfúvás és talajkérgesedés veszélyét, csökkentik azt az 
aljfa úgyszintén, ha nem is oly mértékben, a szélfák mé
lyen lenyúló gallyazata, valamint a talajegyenetlenségek, 
előidézve a földnek durván való k.örülkapálásával. A sze
rint tehát, a mint az alomelfúvásra és talaj kérgesedésre 
kedvező vagy kedvezőtlen körülmények a túlnyomóak, 
nagyobb vagy kisebb kiterjedésben lépnek azok előtérbe. 
Kedvezőtlen körülmények között az alomelfuvás mintegy 
100 m.-re észlelhető, mindenesetre alacsonyabb zárlatú 
állabokban és inkább a széleken mint befelé. Ennek meg
felelően zárt állabokban az alomelfúvás és a száritó szelek 
föllépésével föltételezett talajmegkeményedés kevésbbé 
hatol előre úgy, hogy az átlagos szélességgel 40 m.-re 
veheljük fel. Az alomelfúvás és talajkérgesedés már em
lített hátrányos következményei: talajelszegényedés, nö
vedék veszteség és az ültetési költségek emelese.

Az előbbiekből a vágásvezetésre vonatkozólag a kö
vetkezők vonhatók le. Tölgy-szálerdőben vágássoroza
tok, vagy vágássorok képzése fölösleges. Az egymás mel
lett fekvő tölgyasztagok a vágássorrend tekintetében oly 
kevéssé függenek egymástól, hogy valóságban adva 
van az erdőgazdálkodás ideálja: szabad mozgás az álla
bok kihasználásánál,. A hátrányok, melyek a tölgy rúd- 
és törzsfának veszélyeztetett helyeken egyszerre leendő 
szabadon állításával keletkezhetnek, vízmosások képződése 
és alomelfúvás alakjában léphetnek fel, de ezek nem 
állan k arányban azon áldozatokkal, melyek vágássoroza
tok, illetve vágássorok képzésénél azáltal hozandók, hogy 
sok esetben még erős növekedésben lévő osztagok vágás
érett, vagy túlérett állabok előtt ki lesznek használva. 
Bükk-erdőben bizonyos viszonyok között nem hagyható
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figyelmen kívül vágássorozatok képzése, de e viszonyok 
nem fogják a szabályt alkotni, hanem a kivételeket, a 
mennyiben csak egyes állabokról van szó, a melyek a 
veszélyes szeleknek ki vannak féve. Ezen kivételek szá
mára sem lehet elismerni a vágássorozatok képzésének 
szükségességét, legalább nem oly mértékben, a mint az 
a térszakozás, i letve az egyesitett tér- és tömegszakozás 
egyes képviselőitől meg lesz követelve. A legtöbb esetben 
vágássorok berendezése is fölösleges lesz, föltételezve, 
hogy előnyös tagbeosztással rendelkezünk, mely külö
nösen a hegységben a vágásvonalaknak megfelelő terep
vonalakra, továbbá egy jó úthálózatra és csak legutolsó 
sorban mesterséges nyiladékokra támaszkodik. Jó gazdasági 
beosztás mellett legtöbbnyire azon helyzetbe leszünk, hogy 
egy állabot, tekintet nélkül szomszédságára, akkor hasz
nálunk ki, mikor annak szükségét látjuk. Kétség esetén 
mérlegelendő és számítással eldöntendő, hogy mi az elő
nyösebb : egy vágásérett állab föntartartása, avagy kihasz
nálása a szomszéd osztag veszélyeztetésével, annak sza
badon állítása által? Például: egy 20 ha. kiterjedésű „A“ 
állab dk.-re fekszik az ugyanoly nagyságú „B“ osztaggal. 
„A“ egy 120 éves, hézagos, vágásérett lombfaerdő, amely 
hektáronként már csak mennyiségileg P5 m3-el növek
szik; „B“ egy 80 éves elég jó bükkfa-állab. A szabályos 
vágásfogás 100 év. Mindkettő ugyanazon III. th. osztályon 
áll 4 m3 átlag növedékkel. Eldöntendő: „A“ most vága- 
tassék-e le, tekintet nélkül „B“ károsítására, vagy álljon 
még „A“ 20 évig és akkor „B“-vel együtt használtassék 
ki? Föltételeztetik: 1. A felújítás 10 éven belül történhe
tik meg. 2. „B“ szabadon helyezésével a dk.-ti oldalon 
egy 40 m. széles, az ék.-ti részén egy 30 m. széles pászta 
napszúrás és talajrosszabbodás által lesz veszélyeztetve. 
Ha „A" állva marad, a legközelebbi 20 évben hektáron
ként és évenként 1 ‘5 m:i-rel növekszik. A 2-ik forda
szakban csak a második 10 évben jön felújítás alá, mert 
nem mutatkozik előnyösnek 40 ha. összefüggő területet 
— „A“ és „B“ — egyszerre kihasználás alá venni, ezzel 
ugyanis nagy kiterjedésű bükk vetővágásokkeletkeznének, 
melyek a szél veszélyének ki vannak téve. „A“ tehát a 
2-ik fordaszak első 10 évében is 1 '5 m3-rel gyarapszik, 
továbbá a második 10 év alatt félig P5 m3 *-rel, félig 4 
m3-rel (fiatalos).

Ha egy köbméter értékét 10 koronával vesszük fel, 
akkor az 1-ső fordaszak kiindulási pontján a növedék

tőkeértéke 3o/o mellett — 300 X 

1 . 0310 — 1 1

1 . 031 1

1 . 0310.0  . 03 
1

+  400 X

1 . 0330.0  . 03 
1 . 0310

150X 

■ 1
X

1 . 0330 
1870 =  7750 k.

1 . 0330 1 . 0330 . 0 . 03

300 X 19-6 +  550 X 8*50 X 0‘4 =  5880 +

Ha ellenben „A“ azonnal kihasználás alá vétetik és
10 év alatt fel lesz újítva, akkor növekszik az első 10 
évben félig P5 m3-rel, félig 4 m3-rel a későbbi 30 évben

4 m3-rel; ezen növekvés tőkeértéke az 1-ső fordaszak 
kezdetén :

150 X 1 . 0310 — 1

1
1 . 0310 .0 .03  

0330 — 1 1

-f- 400 1 . 0310 — 1 800
1 . 0310 0 . 03

=  550 X 8-5 +  800 X 19 6 X
1 . 033° . 0 .03  1 . 0310
0.7 — 4675 +  10976 =  15651 k.

De ezen másik vágásnál „B“ állab következőleg káro
sult: 1. a dk-ti és ék-ti oldalon napszúrás és széldöntés 
következtében a fatömeg egy negyede kárba vész. Meg 
lett támadva 3.08 ha. (az osztag 500 m. hosszú és 400 
m. széles) fatömeg készlet á 320. m.3 Ebből egy negyed

3.08 > 80 =  246.4 m3 ez megfelel 246 . 4 
320

=  0. 8

ha. területnek, mely a fordaszok kezdetén nyújtott 4 X 
0.8 m3-t, annak végén 0 m3-t, átlagban 2 0.8 m3-t;
eszerint az első fordaszok átlagos évi vesztesége 1.6 X 
10 k lók. melynek tőkeértéke az első fordaszok kezdetén 

1 . 03-° — 1
ló 14.9 16 238,4 k.

1 . 03- ’ 0 .0 3
2. A megtámadott pászta a zárlat megszakítása, az 

alomelfuvás és talajelkeményedés által produktivitásában 
csökkentve lesz, ez pedig 50 évre terjed, mely után a 
telepítendő uj állab az eredeti termőhelyi osztályt ismét 
helyre állította. Ezen 50 év alatt az évi átlag növedék 
hektáronként 4 m3-ről 3 m3-re apad s egyszerűsítés ked
véért fölvesszük, hogy ezen visszaesés nem fokozatosan, 
de egyszerre történik. 3.08 ha. az 50 év alatt a növedék 
veszteség évenként 3.08 m3 vagyis 30.8 k. ennek tőke- 

1 035° _ 1
értéke 30.8 X — ---------------  30.8 X 25.7 =  791.6 k.

1 . 0350 . 0.3
Az 1 és 2 alatt kiszámított veszteségek összege: 238.4 
+  791.6 =  1030 k.

Szembeállítva a nyert adatokat kitűnik: ha „A“ állab, 
mert vágásérett azonnal lesz kihasználva és felújítva, 
akkor „A“ területe a legközelebbi 40 év alatt 15651 k. 
értékű növedéket nyújt. De ezen a vágássorrendre tekin
tet nélkül történt hihasználás azonban a hátul lévő „B“ 
osztagban 1030 k. veszteséget von maga után, mely az 
előbbi összeget 14621 k-ra nyomja le.

Ha azonban a szigorú vágássorrend be lesz tartva és 
„A“ „B“ után felújítva, akkor „A“ területe a legköze
lebbi 40 év alatt csak 7750 K értékű növendéket szol
gáltat, mig „B“ szabályosan működik; a vágássorrend 
figyelembe vétele mellett tehát a veszteség 6871 K. A 
fönti esetben a teendő intézkedésre nézve kétség főn nem 
foroghat.

Ezek után kimondhatjuk, hogy szabály szerint a bükk 
szálerdőben sem szükséges vágássorok képzése. Kivéte
lesen föltételezik állab- és talajviszonyok a vágásveze
tésnél a szomszédság figyelembe vételét.

Különben Pilz főerdőmester ismételten ajánlja a szeles 
és napos oldalakon az önálló állabok felújításának vé
delmére és esetleg veszélyeztetett szomszéd állabok vé
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delmére is zárt védpásztának, szélköpenynek (Sturmblock) 
föntartását, mely mindaddig meghagyandó mig a felújítás 
sikere biztosítva nincs.

Alig. F. u. J. Zeitung. 19 1. X. f. Mitske G.
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VADÁSZAT.

Vakmerő vadorzók.
Hunyady gróf kéthelyi (Somogy megye) vadászterüle

tén múlt január hó 19-én reggel 7 óra tájban négy vad
orzó vadászott társaságban és csakhamar lőtt is egy őzet. 
A lövésre figyelmessé lett a közelben czirkáló két erdőőr 
és óvatosan elindultak a gyanús irány felé. A vadorzók 
azonban idejében észrevették őket és lesbe álltak az út 
mellett, melyen az erdőőröket közeledni látták. Az egyik 
erdőőr épen a friss hóban látható lábnyomokra figyelmez
tette társát, midőn hirtelen egymásután két lövés dördült 
el és az egyik erdőőr több sebből vérezve összeesett. A 
másikra is rálőttek és pedig oly erős tölténynyel, hogy a 
nagy serét ujjnyi vastag ágakat tört ketté, de szerencsére 
az erdőőr sértetlen maradt. A sebesült erdőőr a közeli 
erdőőri lakásba vánszorgoít, mig társa futva menekült, 
hogy az esetet jelentse. A vadorzóknak azonban nyomuk 
veszett, kik csupa elővigyázatból az őzet is otthagyták.

Ugyancsak januárban, a fenti esetet megelőző napon, 
tehát munkaidőben 18-án szombaton reggel 7 órakor tör
tént a Somogy és zalai határszélen a pesti papnevelő
intézet „Alsóerdő“ területén, hogy midőn az erdőőr a 
nyilvános közlekedési út mellett lévő faraktár sorompóját 
akarta volna kinyitni, a farakások közöl előállt három 
fegyveres vadorzó és az erdőőrt czélba véve, kénysze
rítették, hogy fegyverét tegye le. A tűzifáért érkező sze
kerek zajára azonban tovább álltak, s így az erdőőr meg
menekült a kilátásba helyezett következményektől.

Azt megelőzőleg egyik kasznárunkra lőttek rá, amint 
az kocsin testvérével és a bakon ülő Írnokával haza haj
tatott. A göbecsek szerencsére czélt tévesztettek s a féton 
kocsi oldalába akadtak meg, de ez magában elég bizo
nyíték arra, milyen közeli veszedelemtől szabadúltak 
meg a benne ülők.

Különben ilyen s hasonló epizódokat akár tuczatszámra 
sorolhatnék fel. Magam is készen vagyok minden percz- 
ben hasonló meglepetésekre s már nem egyszer járt kö
zelemben a kaszás. Most épen azon gondolkodtam, hogy 
valami pánczél-ingre teszek szert, de nem tudom honnan 
szerezzem azt be. Nincsen nap, hogy egy-egy erdész, 
vagy erdészeti alkalmazott élete veszélyben nem forogna 
ezen elvetemült gazok fegyverétől s midőn a védelmünkre 
hivatott hatalmak tétlenül nézik veszedelmünket, ugyan
akkor mi magunk is olyanformán viselkedünk, mintha a 
vadorzók jogosabb alapon űznék garázdálkodásaikat, mint 
amily jogosan követelhetnők mi, hogy ha egyszer a közös 
nemzetgazdasági érdekek szolgálatában esküvel köteleznek

bennünket hűségre, akkor ne dobjanak oda martalékul 
az emberiség hitvány söpredékének. Végre is itt volna 
már a legfőbb ideje, hogy eme képtelen állapotok orvos
lására egy akarattal és közös erővel tömörüljünk, mert a 
külső szolgálatot teljesítő erdészeti személyzet életbizton
sága ma már az egész országban annyira alá van ak
názva a vadorzók vakmerősége által, hogy azon többé a 
szolgabiró nem segíthet. Itt egy olyan nagyszabású és 
általános intézkedésre van szükség, mely ne Írott malaszt 
gyanánt porladjon a törvények könyvtárában, hanem le
gyen üdvös foganatja is.

Jó lesz e felett komolyan gondolkozni ! X .—

Statáriumot kérünk az orvvadászokra a hol 
embert gyilkolnak.

Irta: Itnecs Béla.

Megdöbbentő állapotok ezek! Már két évtizedénél is 
több, hogy az ember az ország legkülönbözőbb tájairól 
egyaránt mind sűrűbben hall a somogyihoz hasonló hí
reket, pedig azokon kívül még hány marad eltitkolva, 
elhallgatva. De hát mit is tehetünk a bajok orvoslására? 
Tizenöt év óta sürgetjük vadásztörvényünk revízióját s 
ezzel kapcsolatban a vadorzás elleni paragrafusok szigo
rítását s miközben vederszámra fogy a tenta s tuczat
számra születnek a különféle javaslatok, az alatt egyre 
szedi áldozatait sorunkból a bűn lejtőiről vissza nem 
téríthető emberek machinátiója!

Enyhe a törvény, nem büntet elég szigorúan, hangzik 
országszerte a panasz s szidják uton-utfélen a törvény
hozókat.

Pedig az igazságos Ítélő ha mélyebben tekint a bajok 
eredetébe, méltán nem kárhoztathatja sem a törvényho
zást, sem a törvény végrehajtóit. A baj a korszellem szülte 
s a mi államkormányzatunkban is ragályként elharapód
zott balsikerü túlhajtott humanizmusban keresendő, amit 
orvosolni ma már nem lesz könnyű feladat holmi modern 
törvényjavaslatokkal.

A vadorzók elvetemült serege teljes bizonyossággal meg 
van győződve arról, hogy vakmerőségével szemben a 
kormányzó hatalmak nem akarnak állást foglalni, az er
dészeti és vadőri személyzet pedig a jelen viszonyoknál 
fogva tehetetlen ellenük.

Innen van az, hogy a vadorzók száma az utolsó idő
ben feltűnően szaporodik s a vadász élete a legjobban 
őrzött és gondozott vadasterületeken sincsen biztosítva e 
gazok golyóitól. Avagy nem ezt bizonyitja-e a Frigyes fő- 
herczeggel Baranya megyében történt eset, midőn szarvas- 
cserkészés alatt a vadorzó golyója ő fensége mellett re
pült el ?

Nem illusztrálja-e kellően már magában ez az egy 
eset, melynek következtében 43 vadorzó lett a bíróság
nak feljelentve, s 29 db. vadászfegyver elkobozva: a tart
hatatlan állapotokat? Mig Baranyában az erélyes csendőr
járat egy félszolgabirói járás területén kinyomozza a fő-
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herczeg vadállományában már ezrekre menő károkat 
okozó banda tagjait, addig egy másik északi vaddús 
vármegyénkben (Gömörben), Coburg herczeg ügyésze a 
közigazgatási bizottsághoz az ott nagymérvben űzött vad- 
orzás meggátlását czélzó javaslatot terjeszt elő. Szomorú 
jelei ezek a modern kormányzati rendszernek.

A milyen nagy vívmánynak tekintettük ezelőtt 30 év
vel vadásztörvényünk megalkotását, ma már kétségtelen, 
hogy nem felel meg az országban mindenhol ijesztő 
mérvben felszaporodott vadorzók garázdálkodásainak meg
fékezésére. A túlenyhe törvény intézkedései folytán jár- 
ványszerüleg terjed a bűn s megmételyezte az ország 
legtöbb vidékét, a hol egyáltalában számbavehető vad
állomány található. A hatvanas években a szó mostani 
értelemben vett vadorzó magyar vérből nem is akadt. 
Ha le is fülelt az itt-ott egy szarvasborjút, őzet vagy 
nyulat, tettenérve megadta magát, de fegyverét emberre, 
alig volt rá eset, hogy használta volna. Ma már annyira 
kíművelődtek hibás alapra fektetett törvényeink engedé
kenysége által, hogy furfang és vakmerőség tekintetében 
kiállják a versenyt a stájer hegyek kitanult e fajta gonosz
tevőivel. Igaz, hogy taz orvvadászat terjedését és túlka
pásait elősegítette az okszerűbb vadtenyésztés révén fel
szaporodott nagyobb vadállományunk, a lőfegyverek töké- 
letesebbitése, a nehezebb megélhetés s talán más szociál
politikai okok is: mégis végelemzésben a főok az enyhe 
törvényes intézkedésekben rejlik.

A tanyabeli alföldi gatyás ember most már ép oly 
szakértelemmel állítja fel a fogolyfogásra szolgáló hálót, 
a sodronyból készült húrkot a nyúlnak, mint a mily ki
tartóan gubbaszt a borsodi palócz, a gömöri tót vagy a 
bihari oláh az őz, esetleg a fővad váltóján. Ha aztán 
sikerrel űzi kezdetben a tilos mesterséget, sőt ha tetten 
érve, ki is állta az enyhe büntetést, jogot formál az Isten 
adta vadra s fokonként annyira sülyed, hogy az ismételt 
esetek után a gyilkosságtól sem riad vissza.

Az erdészeti és vadgondozói személyzetnek érvényben 
lévő törvényeink szerint még megtámadtatás — az ön
védelem — esetén is kötve van a keze s helyesen je
gyezte meg e lapok múlt évi 14-ik számában Nógrádi, 
hogy az erdőőrök fegyverhasználati utasítás 3. §-ának
2-ik pontja lehetetlenségről elmélkedik, midőn azt mondja, 
hogy „Tetten ért egyén felfegyverkezve lévén, az előzetes 
felszólítás daczára védett helyzetéből előjönni vonakodik,“ 
joga van az erdőőrnek a fegyvert ellene használni.

Hogy azonban miképen lehet ezt megcselekedni, arra 
útbaigazítást nem ad az utasítás. (?) Arról meg teljesen 
megfeledkezett a törvény, hogy az erdőtisztek fegyver
használati jogát szabályozza s igaza van Schauschek 
kollegánknak, mikor azt mondja, hogy ilyen esetekben 
válogathatunk az elnézés, a megalkuvás, megfutamodás 
vagy fegyverhasználat esetén a büntetőtörvény épen nem 
kedélyes szakaszai között.

A dolgok mai állapotából következik, miért nő külö
nösen egyes vidékeken a vadorzók száma oly feltűnően,
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hol aztán a vadtenyésztés s a vadászat gyakorlása igazán 
életveszélyes foglalkozás.

Pedig ez komoly felelősséget ró mindazokra, kik állá
suknál fogva hivatva vannak a szentesített törvények s a 
törvényre esküvel kötelezett alkalmazottak megoltalma- 
zására, mert az ő lelkűket terheli, hogy ily meg nem en
gedhető esélyeknek dobják áldozatul a kötelesség embe
reit. Egyedül nekik tulajdonítható, hogy ma már nincs 
mód szépszerével dűlőre jutni a sürgető kérdés felett. 
Épen azért egy perczig se habozzunk a veszélybe jut
tatott erdészeti személyzetnek is megadni azt az önvé
delemre nélkülözhetetlen módot és hatalmat, melylyel 
vétkes elnézéseik által, mások veszélyeztetésére, a vad
orzókat felruházni nem átallották.

Hát az Országos magyar vadászati védegylet miért 
nem sürgeti a baj radicális orvoslására igazán hathatós 
eszközöknek az alkalmazását? Nem veszi észre, hogy 
némely vidéken hasonló viszonyok uralkodnak, mint a 
Ráday korszak előtt az alföldön ? Megelégszik azzal, hogy 
a Vadászlapban hangoztatja, miszerint sikerült e kérdés 
iránt a nagyközönség és az érdekeltek figyelmét felkölteni. 
Szégyen, hogy hazánkban a XX-ik század elején ilyen 
kérdések merülnek fel, azonban még nagyobb szégye
nünk volna az, ha megelégednénk a puszta érdeklődés
sel akkor, midőn a törvényeket lábbal tipró, közveszélyes 
gyilkosok megfékezéséről van szó. Hát így akarjuk ma
gunkhoz édesgetni a külföldet és épen vadászterületeink 
látogatottsága által ?! Hiszen megköszönné az a külföld, 
amely úgyis csak kicsinylőleg vélekedik rólunk, ha egy 
pár érdemes fiát ami legkevésbé válogatós vadorzóink 
lepuffantanak. Ki áll jót azért, hogy ilyen körülmények 
között szeretett királyunk élete is mindenha biztosítva van.

Sürgősen kérjük az Orsz. magyar vadászati védegylet 
Elnökségét, hasson minden befolyásával oda, hogy a ta
pasztalt érdeklődés a vadászati kérdések legüdvösebb 
megoldására hathatós tettekben nyilvánuljon. Erre nézve 
ajánljuk,

1- ször: hogy oly vidékeken a hol a vadorzás veszé
lyezteti az erdészeti és vadászati személyzet életbizton
ságát, vagyis ott, a hol a vadorzók az emberek e hitvány 
söpredékének már emberélet is esett áldozatul, ott a kor
mány időhöz kötött statárium hirdetését rendelje el, a 
közbiztonsági közegek pedig felhatalmaztassanak arra, 
hogy a vadorzók ellen minden megszorítás nélkül hasz
nálhassák fegyvereiket.

2- szor : követelje az Orsz. vad. védegylet, hogy a lőpor- 
árusitás a legszigorúbban korlátoztassék, nevezetesen azt, 
hogy az csak vadászjegy vagy eskübizonyitvány előmu- 
tatása mellett legyen kapható.

3- szor: hogy a vadorzás bűnébe merült községekben 
s azokhoz tartozó szőlőhegyekben a csendőrség által gya
kori házkutatások tartassanak az adó alól eltitkolt fegy
verek elkobzása czéljából. Hogy pedig ennek foganata is 
legyen, részesüljön a bejelentő, minden ilyen fegyver után 
10 korona jutalomban.

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



24 1—2.- szám.MAGYAR ERDÉS Z

Csakis ilyen erélyes és szigorú rendszabályok alkal
mazása mellett lehet reményünk, hogy a negyedszázados 
mulasztás után végre e kérdés viszonyainknak megfeie- 
lőleg rendezést nyer.
w  w » ****** m w m f* « t  *******»* t » *.t. **** ** m t  ** **

Agancskiá ll itás Budapesten. A Royal-szálló egyik 
nagytermében május hónapban tartandó agancskiállitás 
nagyon érdekesnek Ígérkezik. A kiállítás tárgyát főként az 
utolsó 10 év alatt dijat nyert vadásztrofeák fogják képezni 
s már febr. hó 15-ig több mint 30 db. szarvasagancs, 20 db. 
őzagancs és 5 db. zergekampót jelentettek be, természe
tesen egytől egyig ming kapitális példányokat.

Nyulvadászatok Pestmegyében. Az ország nyul- 
állománya az utolsó 10 évben szépen szaporodott, leg
alább ezt igazolja vadlelövési kimutatásunk az 1900. évről. 
1890-ben elejtetett az országban összesen 424702 db. nyúl 
s rá 10 évre vagyis 1900-ban 616255 db; igy tehát a 
szaporulat közel 200 ezer db. Vármegyék szerint Pest
megyét illeti az elsőség, e mennyiben ott összesen 44471 
db. került terítékre, aztán következik Nyitramegye 37199 
és Jász-Nagy-Kun-Szolnok megye 35122 db.-al. Nyulban 
legszegényebb Fogaras megye, mert ott az 1900. évi ki
mutatás csak 56-ot tüntet fel mint vadászzsákmányt. Va
gyis mig Pestmegyének minden négyzetkilométer terü
letére esett 4 db. nyúl, addig Fogaras megyében ennyi 
tapsifüles elejtéséhez 134 négyzetkilométer volt szükséges. 
Ezek után az ember azt hinné, hogy ha már közel 45 
ezret papíron bevallottak a pestmegyei Nimródok, bizo
nyosan esett a megyében még vagy ötezer bejelentés 
nélkül is el s ott valamennyi községi határ valóságos El- 
dorádója lehet a nyulaknak s azt minden vadászterületen 
a legnagyobb szakértelemmel tenyésztik is. Hiszen bár 
igy állnának a dolgok!

Sajnos azonban, nálunk is vannak nyulszegény területek 
s hogy azt mindjárt illusztráljam, alábbiakban szolgálok 
nehány adattal, de azokból ne gondolja a szives olvasó, 
mintha talán ott a nyúlnak a terepviszonyok vagy a kiima 
meg nem felelne. Lehetne biz ott is épen annyi nyulat 
tenyészteni mint a megye legnyulasabb vidékén, de persze 
kellő szakértelemmel s ami fő, egy kis jóakarattal.

Első sorban kímélni kellene a mostani nyulállományt 
s bizonyos területet néhány évig nem is lenne szabad 
vadászni, zaklatni, mert hogy vidékünk egyes részein a 
nyulállomány annyira megapadt, annak oka az a meggon
dolatlan könnyelműség, melynél fogva egyes vadászat 
tulajdonosok épen olyan mérvben űzik s nyugtalanítják a 
nyulat, mint a hol körvadászaton száz számra kerül terí
tékre. Ha pl. ma vadásznak mondjuk 1000 holdon, hol 
20 nyúl esett, 14 nap múlva bizonyos, hogy megint kö
röznek rajta s ha akkor csak 6 db. esett el, még csodál
koznak, miért kisebb a zsákmány mint ezelőtt két héttel.

De térjünk át néhány szomszédos területen múlt janu
árban tartott vadászat eredményeinek a felsorolásához.

A hajósi határban január 20-án megtartott egy napi

hajtóvadászaton lőtt 12 puskás, 25 hajtó közreműködé
sével 3 db. nyulat.

21-én dusnoki határ egy részében vadászott 7 puskás 
16 hajtóval; az eredmény 2 db. nyúl.

23- án a kalocsai káptalan dusnoki 400 k. holdas erde
jében lőtt 10 puskás 50 hajtóval 69 nyulat.

A fajszi határban ugyanaz nap vadászott 25 puskás 
50 hajtóval. Esett 121 db. nyúl. Terület 3500 k. h.

24- én a 2500 holdas bátyai határban vadászott 13 pus
kás 35 hajtóval s terítékre hozott 8 nyulat.

Ezekből mindenki megitélheti, hogy a felsorolt területek 
melyikén gondozzák a vadat s hol irtják azt. Noémi.

A dermedt vad fekvése. Székében hallható vadász
nézet ma is, hogy a lövés folytán kimúlt és megdermedt 
vad azon az oldalán fekszik, a melyiken a lövés behatolt. 
És ez igen sokszor tényleg igy is van, de ha utána né
zünk, általános szabálynak azt fogjuk találni, hogy a lövés 
után még menekült vad feje abba az irányba néz, a honnan 
a vad menekült, mert akár volt üldözve, akár nem, élet
ösztöne az utolsó pillanatban szembe fordítja a veszéiylyel. 
— A valóban dermedt vad vagy az oldalán, vagy a hátán 
fekszik. Az ilyenhez tehát rendszerint aggodalom nélkül 
lehet közeledni, de a hasonfekvő vaddal szemben tanácsos 
a bizalmatlanság, mert az ilyen még rendszerint csölökre 
kap, ha csak 1—2 lépésre is.

A meglőtt, mozdulatlanul fekvő szalonka szí
néről jó tudni, hogy ha a dermedtnek látszó szalonka 
behunyt szemmel fekszik, akkor még van benne életerő 
s a „becsapott“ vadászt akárhányszor a faképnél is 
hagyja, mig a nyitott szemmel, mozdulatlanul fekvő sza
lonkában már nincsen élet.

Fejedelmi vadászatok Gömörben. Január hó 24-én 
este érkeztek Balogra: Frigyes főherczeg, Coburg Fülöp 
herczeg és fia Lipót herczeg, valamint gróf Wurmbrand 
Leo tábornok nagyszámú kisérő személyzettel. Szombaton, 
vasárnap és hétfőn a balogi és meleghegyi vadaskertben 
vaddisznóra, dámvadra és szarvas1"3- vadásztak; kedden 
a gernyői és a dobrai erdőségekben rendezett róka-va
dászattal nyertek befejezést a minden tekintetben sikerült 
fejedelmi vadászatok. Terítékre hozatott 43 db. vaddisznó, 
18 db. dám- és 4 db. fővad.

Lőjegyzékek. A rimamurány-salgó-tarjáni vasmű 
részvénytársaság gömöri erdőbirtokán 1901. évben 
elejtetett: szarvasbika 1 db., őzbak 11 db., császármadár 
2 db., nyúl 7 db., vadsertés 5 db., vadmacska 1 db., 
róka 2 db. A mintegy 25.000 kát. hold kiterjedésű erdő
birtokon a múlt évben elért vadászzsákmány csekélysé
gének magyarázata, hogy az előző zord telek a vadnak 
gondos ápolása daczára tetemes kárt okoztak, miért je
lenleg az egész vadállomány kímélet alatt áll. A terítékre 
került 29 db. vad a múlt vadászidényben rendezett két 
rövid hajtóvadászat eredménye.

A szilvást uradalom erdeiben terítékre került 1901. 
évben 27 db, agancsár, 65 db. szarvassuta és borjú, 3 
db. vaddisznó, 4 db. őzbak, 40 db. róka, 3 db. vadmacska,
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4 db. borz, 27 db. kóbor eb és több különféle szárnyas 
ragadozó. Lőbér fejébe kifizettetett 1560 korona. Az el
ejtett szarvassutákon felül befogva lett még 11 db. élő 
fővad.

Az apdtfalvi uradalmi vadászterületen elejtetett 1901. 
évben 6 db. agancsár, 16 db. szarvassuta, 4 db. őzvad,
5 róka, 1 vadmacska, 3 borz, 18 db. kóboreb és 5 db. 
házi macska.

Gróf Károlyi Alajos erdejében nemrégiben Prohászka 
Lajos erdőmester rendezése mellett tartott vadászaton a 
főúri vadászok két medvét ejtettek zsákmányul.

Az egri érsekség vadászterületén 1901. év folyamán 
terítékre került: Agancsár szarvas 14 db., 10 ágon aluli 
szarvas 3 db., szarvastehén 37 db , szarvasborju 42 db., 
őzbak 63 db., őzsuta 21 db., vadsortés öreg 8 db., vad
sertés süldő 6 db., nyúl 285 db., fáczány 49 db., fogoly 
449 db., fürj 83 db., erdei szalonka 91 db., császárma
dár 4 db., vadkacsa 24 db. Összesen 1179 db.

Az első szalonka Egerben. M. hó 9-én az egri ér
seki nyilvános sétakertben (Park) főkertészünk egy gyö
nyörű szalonkát lőtt, már pár nappal előbb jelentette neki 
egy kerti bojtár, hogy a kertben egy szalonkát vert fel, 
s kertészünk azt tegnap szerencsésen aggatóra fűzte. Eger, 
1902. február hó 10. Tatarek J.

Borz, róka és vadmacska egy lyukban. Gröftner 
Viktor, a Csanádi káptalan temessághi uradalmának tiszt
tartója rendkívül érdekes és ritka fogást tett a minap. 
Vadászzsákmánya beigazolja Brémnek azon állítását, hogy 
borz, róka és vadmacska egy közös bejárattal biró lak
osztályban megfér békességben egymás mellett. Gröftner 
kártékony vadak pusztítása czéljából ment ki a paráczi 
gazdaságba, amikor egy régi ér mentén, egy fatörzsön 
fekvő vadmacskát pillantott meg, mely jöttére leugrott a 
törzsről és az oldalában levő lyukba bujt. Rögtön hozzá
fogott a lyuk kitágításához s rövid munka után egy közös 
bejárattal biró lyuknak három elágazására akadt. Vele 
levő kutyája először a jobbról esőbe csaholt be s abból 
csakhamar egy nagy borzot, a középső lyukból egy vad
macskát, a harmadikból pedig egy szép rókát húzott elő. 
x a x / x . ’ X'Jz'Jzjzzfazfc.zk. jz  jz  jz  jz  ‘Jz ‘Jz ’Jz jz  jz  jz  jz  jz  zk. x  jz  jz  jz  jz  jz  t . j  z 'Jz • * *

KÜLÖNFÉLÉK.
Halálozások. Dr. Mika Károly főreálisk. tanár vadá

szati szakirodalmunk egyik legkiválóbb, legtehetségesebb 
ápolója, január 26-án elhalt Sopronban. — Akantisz Rezső 
mk. érd. tan. Znió-Váralján hosszú szenvedés után meghalt.

Farkas Rezső oki. érd., gróf Károlyi István titkárja, N.- 
Károlyban elhúnyt. — Veterán erdészeti Írónknak, Illés 
Nándor nyug. m. kir. főerdőtanácsosnak neje, született 
Andreszky Mária, Teschenben elhalálozott.

Kinevezések. A m. kir. földmívelésügyi minister 
Földváry Miksa primás-uradalmi erdőgyakornokot a lippai, 
Kt ause Dezső végzett erdészakadémiai hallgatót pedig a 
liptó-ujvári főeraőhivatal kerületébe ideiglenes minőségű 
erdőgyakornokká nevezte ki.

* Az erdőtörvény revíziója. A hunyadvármegyei 
gazdasági egyesület az erdőtörvény revíziója, illetőleg a 
védőerdők tulajdonosainak nyújtandó kárpótlás tárgyában 
egy igen részletesen kidolgozott emlékiratot készített s azt 
pártolás végett úgy a társegyesületeknek, va'amint az 
egyesületek országos szövetségének megküldötte. Az emlék
irat kifejti, hogy a védőerdők miatt mennyire határok közé 
szorul a legeltetés. Az állami adó elengedése ezzel nem 
ér föl. E mellett szükséges volna az erdőbirtokosokat 
országosan kárpótolni az őket ért károkért. Azok a védő
erdők, a melyeknél hozzáértő közegek nincsenek, az 1898. 
évi XIX. törvényczikk értelmében szervezett állami erdő
hivatalok kezelése alá vonandók. Az ily erdők mindenféle 
kezelési járuléktól mentessé tétessenek és az üzemtervek 
is hivatalból készíttessenek el. Az erdő védelmére szük
séges személyzet az állam által alkalmaztassák és a meny
nyiben az erdő semmiféle czímű jövedelmet nem hajtana, 
a költségek országosan a közadók módjára fedeztessenek.

* Nemzetközi halászati k iá llítás Bécsben. A 
Ferencz Ferdinánd főherczeg védnökségé alatt álló, 1902. 
évi szeptember havában megtartandó ezen kiállítás ügyei
nek előbbrevitelére folyó évi január hó 13-án a kiállítás 
irodájában I., Herrengasse 13. értekezlet volt. A tanács
kozások alkalmával azon óhaj nyert kifejezést, hogy a 
külföldi szaklapok érvényesítsék befolyásukat a halászati 
körökben, miszerint ezen közhasznú és tanulságteljes vál
lalkozást tőlük telhetőleg támogassák. Határozatba ment, 
hogy az elnök a vasutügyi minisztériumhoz forduljon az 
iránt, hogy az élő halak szállítására a gyorsvonatokhoz 
megfelelő szerkezetű kocsik csatoltassanak. A nagy siám- 
ban jelentkezett kiállítók beküldendő tárgyainak elhelye
zésére a rendelkezésre álló aquariumok nem lévén ele
gendők, azok kiegészítése a végrehajtó-bizottság köteles
ségévé tétetett. Végül elhatározták, hogy a kormányhoz 
fölterjesztik Kollmann halászati igazgatónak kiküldetését 
a pétervári nemzetközi halászati kiállítás tanulmányozásál a.

* A deszka-ipar Görögországban. A patrasi szeg
gyárak, melyek mindegyike fűrészmalommal van egybe
kötve, majdnem kizárólag a száraz szőlőkivitel szolgála
tában állanak, a mennyiben a csomagolásra szolgáló ládák 
deszkáit és az ezek összeállításához szükséges szegeket 
gyártják. Ezen fűrészmalmoknak azonban  ̂nem nagy a 
jövőjük, mert az ilyen deszkák előállítására alkalmas fa
anyag fogyófélben van s erdőgazdaságról szó sem lévén, 
nincs is kilátás arra, hogy a zsarolás folytán kipusztított 
erdőket egyhamar újak pótolják. Az európai kész árúval 
szemben a belföldi árút különösen olcsóságánál fogva 
részesítették előnyben, a fent említett körülmény folytán 
azonban a belföldi árú is megdrágult, a mit a fokozatosan 
beálló szállítási nehézségek csak siettettek. Az erdőket u. i. 
mindenekelőtt ott pusztították, a hol azok a tenger felé 
irányuló vizek mentén feküdtek s most az usztatás és vizi 
út helyett szamár- és öszvérháton kell a fát a hegyek 
közül a piaczra szállítani. Európa behozatala e fontos 
czikkben ismét emelkedni kezdett, a mi különösen 1898-ról
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1899-re volt észrevehető, a mely utóbbi év készárú be
hozatala e czikkben mintegy 50,000 frankkal haladta meg 
a megelőző évét. Ma már a belföldi árú olyannyira meg
drágult, hogy a Trieszten keresztül érkező osztrák és 
magyar árú, bár aranyban fizetendő, jobban megfelel 
Patrasban és a száraz szőlőkivitel többi helyein, mint a 
papírban fizetett belföldi termék. Magyar részről sajnos, 
nem igen érdeklődtek még e czikk iránt s inkább Ausztria 
szállított, holott a tetemes összegre rúgó évi szükséglet 
fedezésében hazánk is részt vehetne. Ezen czikkben a 
legkeresettebbek a következő méretek: 12—13 mm., vala
mint 16—17 mm vastagság, combinálva 19—36 cm. 
szélességgel s kb. 4 m. hosszúságban. A deszkák végeinek 
nem szabad oválisaknak lenniök, hanem egyenesre fűré
szelve kell, hogy hozassanak forgalomba. (714. K . M.)

* V ilágító moszatok. Mc Alpine professzor a „Pro- 
ceedings of the Linneau Society of New South Wales“- 
ban beszámol a világító moszatokról. Eddig 21 ilyen világító 
moszatot ismernek; ezek közül 11 a Pleurosus genushoz 
tartozik, 5 pedig Ausztráliában van elterjedve. A moszatok 
világítása nem a phosphoreskáló baktériumoktól származik, 
hanem magán a moszaton végigmenő égési proczesszustól. 
A világítás csak oxigén jelenlétében és megfelelő magas 
hőmérsékleten történik, nedves idő a világítást megaka
dályozza. A világítás valószínűleg kibocsájtott fényteli 
metabolikus termékekből sugárzik ki s nem magából az 
organizmusból. A bogarak vonzására szolgál, melyek azután 
a spórákat széjjelviszik.

* Az arab mézga. Míg s keleti Afrika ákiczféléiből 
kapott összes mézga képződését hangyák tevékenységének 
köszönhetjük, addig a délnyugati Afrikában e munkát egy 
ujjnyi vastagságú, barna színű hernyó és egy körülbelül 
4 cm. hosszú, erős rágóeszközzel felfegyverzett barnás
fekete színű bogár végzik. Ezek a fákat keresztül-kasul 
fúrják; e járatokat később hangyák homokkal hordják tele. 
A fából, főképpen az acacia horrida fájából bőségesen 
kiömlő mázgát a benszülöttek heira-nak nevezik és szor
galmasan gyűjtik, éhség esetében meg is eszik. Csak a 
kristálytiszta fehér heiranak van értéke. Persze az nagy 
kérdés, vájjon a fákban amúgy is szegény vidék faállo
mányának a két rovar okozta pusztulása fölér-e a heira- 
gyűjtésből származó haszonnal.

* A természetes méz felismerése. A természetes 
mézek felismerése czéljából azoknak czitromsárga színe 
képezte egy angol tudós tanulmányainak tárgyát. Meg
figyelései szerint a repcze-, hársfa-, lóhere-, borsó- és 
paszuly-virágokból természetes úton készült, tehát valódi 
csurgatott méz intenzív czitromsárga színű, a préselt méz 
pedig sötétebb sárgaszínű. A természetes méznek sósavval 
elegyített vizes oldata hosszabb álláskor, vagy melegítés
kor azonnal vörös színt ölt, mely mihamarább sötétebbé 
válik. A festő-anyagot aether nem, de alkohol sárga színnel 
kivonja. Az Arata-féle próbánál a pamutfonál észrevehetően 
sárgára festődött és színét mosás után is megtartotta. A 
pamutfonál színe sósavtól és ammóniától hidegen nem

változott, de melegítéskor a sósavtól karmazsinvörös színűvé 
lett, ammóniától pedig sárga színe nem változott. A czit
romsárga színű méz vizsgálatánál tévedések elkerülése 
végett erősebb melegítést alkalmazni nem szabad. Majd
nem minden természetes méz zölden flueroskáló csillám- 
lású. E kísérletek alapján valószínűnek tetszik, hogy éppen 
a méz festőanyagában rejlik a természetes méz ismertető 
jele és hogy beható tanulmányok révén elvégre sikerűi 
jellemző szín-reakcziókkal a természetes mézet a mester
ségestől megkülönböztetünk.

* Az utczai söpredék, mint tüzelőanyag. Franczia- 
országban nemrég kísérletet tettek arra nézve, miként 
lehetne az összesöprött utczai szemetet hizonyos anya
gokkal összekeverve, préselt szénné átalakítva, tüzelő
anyagul felhasználni. A hosszadalmas kísérletezés végre 
sikerre vezetett s a találmány most már minden ország
ban szabadalmazva lett. Az eljárás abban áll, hogy az 
utczai söpredék mészárszéki és piaczi szeméttel együtt 
tőzeghulladékok, szalma, papír összevágatnak, porrá törve, 
fadarabkákkal, kátránynyal és naftalinnal összekevertetnek, 
aztán együttesen valami dagasztó készülék által együvé 
gyuratnak és téglány alakba préseltetnek. Hír szerint 
Párisban az így készült uj tüzelőanyag állítólag könyen 
ég, elégésénél olyanféle illatot terjeszt, mely a világító 
gázéra emlékeztet és meleget lassan fejleszt; reményük, 
hogy tökéletesebb eljárás mellett kevesebb hamut hagy 
hátra és nagyobb meleget fog adni. A vegyelemzés azt 
eredményezte, hogy ezen briquetteknektüzelő erejük aránylag

séges lesz olyan magas fokra emelni, mint a minő a jobb 
minőségű kőszeneké, melyek fölött még avval az előny
nyel is bírnak, hogy nem égnek el olyan gyorsan, mint 
a kőszén, kevés füstöt gerjesztenek, a meleget lassabban 
adják ki. Ezen mindenesetre üdvös és hasznos találmány 
folytán a nagyobb városok összehalmozódott szemétkész
letüket jól fogják értékesíthetni, míg viszont az új tüzelő
anyagot készítő gyárak a lehető legolcsóbb forrásból sze
rezhetik be ebbeli szükségletüket.

(Fricks Rundschau.) /.
* A madár étvágyáról. A madarak általában fa

lánk természetűek. Egy rigó képes egyszerre a legna
gyobb csigát megenni. Ha ezt az arányt veszszük, egy 
meglett férfinek ebéd alkalmával egy egész marhaczom- 
bot kellene elfogyasztania. A kisebb éneklők közül nem 
kevésbé falánk a veresbegy s egy élelmes madárked
velő kiszámitotta, hegy ha egy veresbegyet rendes kosztolás 
mellett kellene jó állapotban eltartani, akkor annak na
ponta oly mennyiségű állati eledelre volna szüksége, mely 
egy 14 láb hosszú gilisztának megfelelne. Feltéve, hogy 
ggy normalis súlyú ember hasonló módon táplálkozna, 
akkor annak minden huszonnégy órában egy olyan kol
bászra volna szüksége, melynek hossza 27 láb, kerülete 
20 cm. Ezzel csak illusztrálni akartuk minő étkesek ro
varral táplálkozó kis éneklőink.

(Fricks Rundschau.) /•

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



1—2. szám. 27MAGYAR ERDÉS Z

* A dohány története. W. A. Penn angol tudós 
könyvben írta meg a dohány történetét. A könyv nem
csak a dohányzó emberiséget, hanem a közgazdászt is 
érdekli. Az ezeregy éjszaka történeteiben még nem sze
repel a dohány. Először egy spanyol hozta Európába a 
dohányt 1559-ben és Spanyolországban termesztették 
először. 1561-ben Portugáliában Jean Nicot franczia kö
vet nagy dicséretére Francziaországban is terjedni kezdett 
a dohány nicotiane elnevezéssel. Csak nehány évvel 
később kezdték Angliában ismerni, ahova közvetlenül 
Amerikából került és annyira elterjedt, hogy az állam 
bevételének egy tizedrésze a dohány volt. A dohány 
használata fénykorát 1650-ben érte el. Dohányoztak a 
templomokban, a parlamentben, mindenütt. Az asszonyok 
az utczán dohányoztak, a gyermekek pipával és dohány
nyal jártak az iskolába, mert a dohányzás művészete a 
pedagógiához tartozott. A 18-ik században csökkent a 
dohányzás szenvedélye és volt olyan idő, amikor a do
hányzó embereket megvetették. A ma már nagyon elter
jedt czigarettaszívás a krimi háború idejéből datálódik, 
amikor az angol és franczia tisztek a dohányzásnak ezt 
a kellemes módját eltanűlták a törököktől.

Lédner és Gutwill ig  élelmiszer- és vadbizományosok 
üzleti jelentése. Budapest, központi vásárcsarnok, 1902. 
február 9. Az elmúlt héten a legjobban keresett czikkek 
közé tartozott többek közt: borjú, élő- és vágott baromfi, 
tojás, füstölt húsfélék és vadak. Eme élelmiszerek be
küldését czímünkre továbbra is ajánljuk. Tojás, a hét 
második felében daczára a nagy felhozatalnak, szilárd 
árakon helyeztük el s tekintve, hogy külföldön mind élén
kebben érdeklődnek a tojás iránt, reméljük, hogy továbbra 
is magas árakat érhetünk el t. beküldőinknek. Vágott 
baromfi közül a I-a ludak jól keresett, a beérkező téte
leket a legmagasabb árban helyeztük el. Vadak közül 
szarvasoknak és vadsertéseknek a beküldését ajánljuk.
I- a Tea vajban és édes túróban a forgalom kielégítő.
Húsnemüek: Marhahús hátulja 90 — 100 K, eleje 46—60 
K. Borjú 90—104 f kgr. Birka egészben 44—56 f kgr. 
Bárány 7 10 K drb. Sertéshús szalonnával vagy anélkül
84—90 K mtm. Sonka nyers 100—110 f k g r füstölt 
belföldi 100 — 130 f kgr. Füstölt szalonna 84—90 K. 
kgr. Vadfélék: Szarvas 64 -7 6  f. Vadsertés 50—80 f. 
Nyal 200—220 f drb. Fáczán 4—6 K. Vadkacsa 240—300 
f páronként. Vágott baromfi: I-a ludak 114—120 K.
II- a 108— 110 K mtm, I-a nehéz pulykák 80—90 f kel
el kgr. Élő baromfi: Rántani való csirke 140—180, 
sütni való 160—200, tyuk 200—240, kappan 260—320 f. 
Hízott liba 8 12 K, I-a pulyka 5—8 K páronként
minőség szerint. Tojás: élénk irányzat. I-a bácskai áru 
72 73 K. Erdélyiért 70—71 K ládánként (1440 drb.)
Vajban: élénk a kereslet, elkelt I-a tea vaj 190—210 
f kgr. főzővaj 140— 150 f kgr. édes tehén túró 18—24 
K mtm. Ajánljuk a tejtermékeknek a felküldését. Alma: 
Nagy hibátlan ranet 40—50 K, apróbb 30—38 K, 
rétes alma 20—30 K. Közönséges áru vaggonban 20—24

K mtm. Körte: Császár 40—60 K, I-a vajkörte 50—60 
K, közönséges válogatott 24—36 K mtm. Dió: I-a Erdélyi 
24—28 K, II- a 18—20 K mtm. Burgonya: Nagy rózsa 
280—300 K mtm. Sárga 300—320 K mtm. vaggon téte
leknél. Halakban a forgalom kielégítő, daczára a nagy 
felhozataloknak, a beérkezett tételek szilárd árak mellett 
kelnek el.

LEVÉLSZEKRÉNY.
Levél a szerkesztőhöz.

Kedves Barátom!
A mint tudod, a múlt nyáron orvosaim Karlsbadba 

küldtek, hogy régi gyomorbajom ebben a világhírű fürdő
ben legalább némileg enyhülést nyerjen.

A négy heti fő- és két heti utókura annyira helyre
hozta megrongált egészségemet, hogy elhatároztam a még 
hátralévő szabadságidőmet a szomszéd németek között 
tölteni, amire annál szívesebben szántam rá magamat, 
mert két igen kedves németországi kollegával ismerked
tem meg, kikkel Karlsbadban ugyanannak a forrásnak 
élveztük (?) keserű gyógyvizét.

A kollegák egyikével, K . . . főerdészszel azután részt- 
vettem a július első napjaiban Eibenstockban megtartott 
szászországi erdészeti egyesület rendes gyűlésén is. A 
gyűlésen meglepett a szaktársak tömeges megjelenése, 
mert ha nem csalódom, valami 120—130 szászországi 
erdész vett részt, s mire kifejeztem ebbeli csodálkozáso
mat, avval hűtöttek le, hogy máskor alig hiányzik a bete
geken kivűl 1 —2 szakember e gyűlésekről. Szászország 
kisebb Erdélynél, erdészeti egyesületének tagszáma nem is 
vetekedhetik a mienkkel s lám, mégis annyi embert ké
pes összehozni, mint a mi a 2000-et meghaladó egyesü
letünk . . .  A mi aztán a gyűlés lefolyását illeti, mond
hatom Neked őszintén, hogy bár nem nagy barátja va
gyok különben a sógornak, de igazán élvezet volt közöt
tük lennem. Ott aztán csakugyan megvan az, amit mi 
annyira hangoztatunk, a kollegiális viszony s a felvetett 
eszmékhez olyan tartózkodás nélkül szól hozzá a Forst- 
adjunct, mint akár az Oberforstrath. A mint Kaán bará
tunk czikkeiből Te is tudod, a szászok nagy összegeket 
áldoznak az erdei utak építésére és fentartására. Akkor 
is épen ez a kérdés lett elsőnek szellőztetve, utána erdő
tenyésztési dolgok felett vitatkoztak, s több más erdészeti 
kérdés után azt hányták-vetették meg, hogy vájjon való-e 
a fáczánt 400—500 m. magasságig emelkedő hegységek
ben — értve kisebb terjedelmű erdőrészeket, ahol mező- 
gazdasági földek is bőven vannak — tenyészteni.

Mint egyúttal vadászember engemet~ez a kérdés szin
tén nagyon érdekelt. A szász' erdészek jó vadászok is, 
eszembe jutott, hogy milyen más lefolyásúak a mi erdé
szeti egyes, gyűléseink; mert hisz, a mióta emlékezem, 
nem tudok rá esetet, hogy ott valaha egy vadászati kér-
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28 MAGYAR E RDÉ S Z 1—2. szám.

dést komolyan megvitatott volna. Pedig úgy vélném, el
érkezett az ideje annak is, hogy képezzék a fiatalságot a 
vadászat terén is jeles szakemberekké, mert ha minden 
a régiben marad, akkor csakugyan igazuk lesz főuraink
nak, kik azt mondják, azért hozatnak külföldi erdészeket 
be, mert a magyar ember nem ért a vadászathoz.

No, de most látom, nagyon letértem tárgyamtól . . .
A harmadfél napi gyűlés után, hol még sok más érde

kes kérdés lett letárgyalva, beutaztam a Szász-Ércz- 
hegységet, ahol sok szép és’’új dolgot láttam s megval
lom, hogy mint olyan öregbedő legény, ki deresedő haj
jal bele vagyok már csontosodva a nálunk elfogadott 
erdőgazdasági elvekbe, igazán sokszor elcsodálkoztam az 
ottani erdészektől hallottak fölött. Nagy hatáskör, széles 
működési tér, sok gazdasági teendő és . . . minél keve
sebb bürokraczia . . .

. . . Uramfia, micsoda szép, de nálunk ismeretlen dol
gok ezek !

Az erdőgondnok gazdasági értelemben valóságos ura az 
általa vezetett gondnokságnak. Nem agyondirigált közeg, 
hanem öntudatosan munkálkodó, ambiczióval telt szak
ember, akit a fogalom igaz értelmének megfelelő erdé
szeti foglalkozás életkedvvel tölt el és a széles hatáskör
rel párosúlt felelősség nemes versenyre ösztönöz; a 
minek meg is vannak a szemünkben csaknem mesésen 
szép eredményei.

És minő polémiák folynak ezek között? Persze ők 
abban is szerencsésebbek, mint mi, hogy az ottani viszo
nyoknál fogva gyakran jöhet össze 5—6 szakember s ha 
már ennyi együtt van, olyan lelkes tűzzel polemizálnak, 
hogy magam is csodálkoztam. Hát oszt még a szaklapok
ban az új eszmék megvitatásában mennyi tentát firkálnak 
el, miközben bizony-bizony pennahegyre is veszik egyi- 
ket-másikat, aki igen merészet állít, vagy nem vértezi 
eléggé a hódító útra indított új eszméket. Hanem bár
mennyire heves legyen is a közöttük kifejlődő tollharcz, 
egyet nem szoktak elfelejteni: nevezetesen azt nem, hogy 
ugyanazon nemes czélra törekvő eszmék harczát vívják, 
melyben az ellenfelet tisztelni, becsülni kell, de lenézni, 
kigúnyolni soha!

Irigységgel eltelten hagytam oda a „szomszédok“ ha
záját, hogy egy időre elvonúljak ismét az én csöndes 
odúmba, ahol a világ forgásáról már csak egy újság és 
néhány szaklap hoz nékem új híreket.

Itt olvasgatva, nagy ámulatba estem, a mikor lapodban 
(E) tollából megjelent az erdőgazdasági üzemtervekkel 
és azok végrehajtásával foglalkozó első közleményeket 
olvastam.

Ekkora ágyút (vagy talán inkább golyószórót) még nem 
sütött el soha senki, amióta a magyar erdészet szekerét 
az első felszereléssel megindították.

Volt is hatása hatalmas ! Úgy visszapuffogattak nyom
ban egynehányan, hogyha „töltelékkel“ folyt volna az 
ágyúzás, akkor szegény (E) most valahol Mohamed ke
bele körűi elmélkednék az erdőtörvény revíziója fölött.

És hát valljuk be őszintén, félig-meddig rendjén is volt 
az, mert mi tűrés-tagadás : az a közlemény, úgy a mint 
meg volt írva, a szabad elmélkedéshez szokottabb fülek
nek sem lehetett kellemes.

Túllőtt egy kicsit a czélon és —- amint ez az új tanok 
hirdetőinél gyakran megesik — olyan eszméket is pro
pagált, a melyek a mi viszonyaink között nem haladást 
semmiesetre sem okoznának. Egész más oldalról mutatta 
aztán be (E) lelkivilágát Bundnak adott válaszában s az 
abban bővebben kifejtett eszméi előtt kalapot emelhet 
mindegyikünk.

De a kezdetben tárgyilagos reflexiók közé később — saj
nos — olyan hang is vegyült, amelyik a szabad elmélkedés
hez szokottabb füleket is valószínűleg még inkább bántotta, 
mint maga az (E) közleménye.*

Tárgyilagos replika helyett satira vágódott a szegény 
(E) fejéhez, még pedig a satirának abból a fajtájából, a 
melyik a végtelen magasból jön s megvetéssel van mér
gezve.

És vájjon miért? Mert (E) le merte Írni nyíltan azt, a 
mit a replikázók sem vesznek tagadásba: hogy erdő- 
gazdasági üzemterveink összeállítása, alkalmazása és fel
ügyelete hiányos s ezen baj orvoslására nem épen dip
lomatikus simasággal leírta egyben az ő javaslatait is. 
Vagy azért, mivel úgy a hiányok bírálata, mint az orvos
lás ajánlott módja sokban téves, túlzott, czélszerűtlen ?

Hát vájjon az ilyen okok a szakirodalomban mióta 
szentesítették a kicsinylő, sőt megvető gúny használatát? 
És szentesíthették-e különösen a magyar erdészetnél, a 
hol amúgy is olyan édes-kevés a szak közérdekű nagyobb 
kérdéseivel foglalkozók száma, hogy a „ledorongolás“ és 
a kigúnyolás művészetével való fényelgés egy igazán 
„secessiós“ czikknél is jobban árt a haladás czéljainak.

Hiszen ha az (E) czikkében nem lenne egyáltalán 
semmi helyes, akkor sem gondolnám czélszerűnek vele 
szemben a kicsinylő gúny hangját, mert a „tévelygők
kel szemben minden kétséget kizárólag nem ez a modor, 
hanem a jóakaratú felvilágosítás, tárgyilagos meggyőzés 
az egyetlen eszköz, amit czéltudatosan és az írói mun
kássághoz kezdők vagy készülők elriasztása nélkül hasz
nálhatunk s ebből folyólag bizonyos, hogy ha valaki 
mégis más eszközökhöz nyúl: okvetlenül a közre nem 
tartozó subjectiv okok határának gyanújába esik.

De Te, tisztelt szerkesztő barátom, talán nem is vagy 
egy nézeten velem, mert azt hiszed, hogy az Erdészeti 
Lapok és a Magyar Erdész között az (E) czikke által 
keltett élénk eszmecsere (amit eddig több életrevaló 
czikk daczára annyira nélkülöztünk, mintha a 2 lap 2 kü- 
lün világrészben és egymás előtt ismeretlen nyelven irva 
jelent volna meg) olyan siker, a minek szerkesztő létedre 
csak örülhetsz.**

* Jött is már rá megjegyzés több oldalról. Szeikeszto.
** Ez igy van de a szóvá tett körülmény miatt, az én örömöm 

is csak részleges. Szerkesztő.
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Ezt készséggel concedálom magam is, de azért ne ta
gadd meg tőlem e levél közlésének szívességet, mert 
hidd el, hoqy ha a két lap között az eszmecserébe olyan 
hangok is vegyülnek, aminőt most szóvá tettem és azokat 
minden észrevétel nélkül hagyva, mintegy ápoljuk, rend
szeresítjük: akkor egészséges, czéltudatos vitákra és az írói 
gárda szaporodására valami fényes kilátásaink nem le
hetnek. A két lap, meggyőződésem szerint, csak úgy szol
gálhatja igazán a magyar erdészet érdekeit, ha a köz
érdekű feladatok megoldásán karöltve munkál s az egyik
nek hasábjain nyomdafestéket látó esetleges tévedéseket 
a másik nem gúnynyal, hanem a czélt egyedül biztosító 
tárgyilagos jóakarattal tárgyalja és ettől eltérő irányt 
munkatársainak sem enged meg.*

így hiszem, hogy rövid időn szorgalmas, munkakedv
vel telt gárda sorakoznék mind a két lap mellé és a 
szakirodalom terére kilépnének ama még mindig hallga
tag fiatal erők is és csakhamar olyan élénk lendületet 
nyerne, aminőre minden törekvő magyar erdész vágyva- 
vágyik. — Akkor aztán talán lehet kicsit büszkébb han
got is vegyíteni a vitákba, de hogy ezt elérhessük: előbb 
neveljünk embereket és a nevelés sikere érdekében ne a 
dorongot használjuk, — ami csak azért lehetne szak
szerű, mert a legtöbb az erdőből kerül ki, — hanem a 
jó szót, a buzdításnak, irányításnak ezt a sok sikerrel 
szentesített, egyetlen helyes eszközét.

Vadászüdvvel köszönt Öreg Vadász.

tű - és lomblevelű

elismert jó minőségben 
szállít

Erőéi vetőmagvakat
faragó Béla

magpergető gyára és erdé
szeti magkereskedése Zala- 
Egerszegen.

Minden kiállításon kitüntetve. =  
Legutóbb Párisban aranyéremmel.

8. 1 -4

Megvételre kerestetik
50,000 drb 2éocs fcocsánytalan 
tölgycsemete és 50 métermázsa 
hocsánytalan tölgymakk ^

Szives ajánlatok az ár, mennyiség, szállítási határidő 
és feladási állomás megjelölésével, valamint tölgy- 
makk-minta beküldése mellett mielőbb kéretnek.

ESETLEG
kocsányos tö igycsem eté t  és tölgy makkot  is vásáro lunk .

Erdőhivatal Rima-Brézón (Gömörm egye)

Szerkesztői üzenetek.
N. K. úrnak . . . H. . . . on. Mi nem ajánlhatjuk, hogy a 

Czurbák nevű legelőjét tovább is fekete fenyővel ültesse. Először 
nem annak való az ott uralkodó kiima, aztán ezt a fanemet ma már 
igazán csak ott vesszük igénybe, a hol a talajt kell javitani. A kö
zönséges eperfa a gyorsabb növésű fanemekhez tartozik.

A. V. úrnak . . . Budapesten. A bükköt műfának már 
nálunk is mindinkább keresik; Bécsben meg éppen jól lehet érté
kesíteni, ha a szállítási költségek nem túlmagasak. Prágában egy 
köbméter I-ső rendű bükk-műfa 50—60 korona. Azt mondják, hogy ! 
a csehországi szebb bükkösök mind le lettek tarolva.

K. J. úrnak . . . u. p. Kokova. Van az „Erdészeti Újság“. 
Ajánlhatom. Kiadóhivatala Szász-Sebesen van.

G. K. úrnak. M . . on. Köszönjük a figyelmeztetést. Mi is 
olvastuk már, de térszüke miatt még nem tárgyalhattuk. Legközelebb 
rátérünk arra is.

K. L. úrnak ...........  Csak csendesen ! Nem akarjuk, hogy
még ilyesfélével is vádoljanak. No az már szent igaz, hogy a fiatal 
gárda nem érdeklődik vállalatunk iránt. Hogy mi az oka ? . . .

O. T. úrnak...........  Hát bizony a mi magyar postánk ellen
lehet gyakran panaszt hallani s nem is ok nélkül. Hogy pld. a szom
széd Gömörmegyéből néha 4-ed napra ér ide a levél, azt mi már 
megszoktuk.

A. F., I. V., L. P. és M. G. úraknak. . . . . A választ i 
levélben elküldtük.

* Ilyen értelemben irtunk már mi is és éppen abból látjuk, 
hogy a magyar vér még a papiroson is nehezen fékezhető. De nézetei
det osztjuk és reméljük, hogy munkatársaink dolgozatain, a nem 
eléggé tárgyilagos hang miatt, ritkán lesz okunk a piros czeruzát 
igénybe venni. Szerkesztő.

jfíkáczmag eladás.
C§3 c£>

Xilencz és félmélermázsa ákáczmag 
zsákkal, mázsánként 66 koronáért, 
az ipolysági vasúti állomásra szál
lítva eladó.

c£>

Sipos ]ános
Jicgraiídések: „ii5rBz Jf0,ísi!ra

= =  külöenDők.=^=
13, 1 -1
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Mintegy 200,000 drb

nemes fűzdugoány
ELADÓ

a kalocsai vasúti áliom ásraszállitva. 

EZRE 1 K 60 FILLÉRÉRT. 

M EGRENDELHETŐK:

íenhárö yfotal Dusnokon.
14, l —l

Egy másféléves,
nyúl, őz, valamint vaddisznó vadászatra egyaránt 

alkalmas kitűnő   ————=

oadászkutya
= ELADÓ. = = = = =

15, 1—1

Czim: /föámcsik ,
erdővéd ÖVÍZ.

(U. p. Svedlér. Szepes m.)

Tölgy csemete eladás.
138000 drb kocsántalan 
tölgycsemete csomago
lásával és a vasúti állo
másra való szállításával 
együtt, 1000 drbonként 
7 korona árban eladó.

Megkeresések: Muzsna község
(Nagy-Küküllő m., u. p. Medgyes) 
közs. elöljáróságához intézendők.
Kelt Muzsnán, 1902. február 24. 

Orenik János, Bretz Mihály,
körjegyző. biró-helyettes.

12, 1—2

ORAGYAR és ARANY- 
KIVITELI ÜZLET o

Jó óráknak — 3 évi jó tá llássa l — 
lego lcsóbb  bevásárlási forrása!

K O N R Á D  J Á N O S  ^
B R Ü X  (Csehország)

ajánlja a legszigorúbb szavatosság
gal 15 év óta előállított

ó r á it , a r a n y -  és e z ü s t -á r u it ,
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 el.átva vannak.

Meg nem felelő áru visszavétetik, vagy kicseréltetik s igy
m i n r i n n  r i c i i r i  Ifi v a n  7 á r v a

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.

Ereieti 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. irt 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 s ü l  b á rm ily  le v é lb é ly e g e t  e lfo g a d o k .  — S zétk ü ld és:  

u tá n v é t te 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.
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eladás.
40 000 darab 5—6 éves, 50—60 cm. magas
20.000 „ 4 „ 40 „

parkírozásra és élőkeritésekhez is alkalmas, átiskolázott, igen szép lúczfenyő- 
csem ete csomagolva és a rimabányai (Gömör m.) vasúti állomásra beszállítva, 
1000 darabonként, az előbbiek 24 kor., az utóbbiak 18 kor. árban eladók.

Ugyanott, ugyanazon vasúti állomásra beszállítva eladó erőteljes növésű, 
átiskolázatlan feketeíenyő csem ete:

20.000 darab 4 éves, 1000 darabonként 6 korona árban,
15.000 „ 3 „ 1000 „ 5 „
40.000 „ 2 „ 1000 „ 4 „

1000 darabnál kevesebb nem szállítható.

m
ä ?

S l
Erdőhivatal Rima-Brézó (Gömör m.)

ÁRVERÉSI HIRDETIVIÉRY.
Ungvár vármegye szobránczi járásába kebelezett Konyus község volt úrbéreseinek tulaj

donát képező erdejében, a nagyméltóságu földmivelésügyi m. kir. minisztérium 1901. évi 49117. 
és 99108. számú rendeletéi értelmében, a rendszeres gazdasági üzemtervtől eltérőleg engedélyezett 
következő rendkívüli

fahasználat
fog folyó évi m á re z iu s  hó 3^án déle lő tt 10 ó ra k o r  Konyus községben, a községházánál 
megtartandó nyilvános árverésen, következő mennyiségben és kikiáltási ár mellett a legtöbbet 
Ígérőnek eladatni. 1 3,i-i

Tölgyfa.
80‘92. kát. holdnyi területen megszámozott 6600darab, mintegy
3450 m3 mű- és h a s z o n f a ..........................................................  34958 K.

752 m3 t ű z i f a .............................................................................  932 K.
Bükkfa.

1340 darab mintegy 310 m3 t ű z i f a ....................................... 620 K.
Összesen: 36510 K.

Versenyzők kötelesek az árverés megkezdése előtt a kikiáltási ár 10 (tiz) százalékát 
bánatpénz gyanánt az árverező biztos kezeihez letenni.

írásbeli zárt, szabályszerűen kiállított és felbélyegezett ajánlatokhoz, melyek a szóbeli árverés 
megkezdése előtt nyújtandók be, a bánatpénz készpénzben v. óvadékképes értékpapírokban csatolandó.

Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek és egyáltalán nem fogadtatnak el.
Az árverési és szerződési feltételek alulírottnál, valamint az ungvári m. kir. járási erdő

gondnokságnál hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Kelt Konyuson, 1902. évi február hó 10-én, U^bé^es elnök.
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Az alulírott ínagy. kir. erdőigazgatóság kerületében üresedésben levő négy 
III. oszt. erdőőri, előléptetés esetén négy I. oszt., esetleg II. oszt. erdőlegényi 
állomásra, továbbá egy I. és kettő II. oszt. famesteri állomásra és egy II. 
oszt. erdőlegényi és egy II. oszt. segéderdőőri állomásra, az állományszerü 
illetményekkel pályázat nyittatik.

Az erdőőri állomásokra pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi XXXI. t.-cz. 
37. §-ban körülirt szakképzettségüket, a famesteri állomásokért folyamodók a viziut- 
és polgári építkezéseknek a megállapított tervek szerint való vezetéséhez szükséges 
képességüket, az államerdészet szolgálatába újonnan belépni kívánók ezen felül ép, 
erős testalkatukat, különösen jó látó, beszélő és halló képességüket, kincstári 
erdészeti orvos, megyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizonyitvány- 
nyal, továbbá eddigi alkalmazásukról, nyelvismereteikről, életkoruk és illetőségükről 
tanúskodó bizonyítványokkal felszerelt és sajátkezüleg irt kérvényüket 1902. évi 
m árczius hó végéig  az alulirott erdőigazgatósághoz nyújtsák be.

Máramaros-Sziget, 1902. évi február hó 17-én.
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I
fi kir. erdőigazgatóság.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárit.
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II. évfolyam. Ungvár, 1002. márczius 15. 3. szám.

MAGYAR E R D É S Z
ERD ÉSZETI 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 1-én és 15-ón.

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.

Ébredés.
Ha a múlt országgyűlés Te Deumját, és az 

új Veni Sancteját figyelemmel kisértük, abból azt 
a tanulságot vonhattuk le, hogy a honatyák 
végszava, illetve megnyitó beszéde abban csú
csosodott ki, hogy hogy lehetne Magyarországot 
a nyomasztó gazdasági állapotoktól, a mi lidércz- 
nyomásképen nyugszik a „kis emberen“ 
megszabadítani.

A Te Deum a „sanyargó székelységről“ — a 
Veni Sancte a hegyvidéki ruthén népről tárgyalt.

Hogy nem oknélkül, azt tudják, a kiknek al
kalmuk volt a két nép lelki életébe, gazdaságába, 
magyar ifjú szemmel be pillantani — annak 
baját gondját átérezni. — A magyarnak testvért, 
a nemzetnek hű hazafiakat e kicsi hazának sok 
családot — embert megmenteni — volt ideálunk.

De ideálja mind azon bölcs hazafiaknak, a 
kik a gazdasági válság megoldását a magyar 
föld népe atyjától a földmivelési Ministertől várják!

Nem czélom a magas politikába elegyedni, 
kicsi ember vagyok ahhoz ; de nem is programja 
ez e becses lapoknak; de igenis mint egyszerű 
honpolgár nem zárkózhatom el ama hazafias 
kötelesség elől, hogy az erre hivatott lapban nem 
csak a szakközönség, hanem e lapokat olvasó 
más müveit egyénei figyelmét a fenköltlelkü föld
mivelési Minister erdővásárlási szándékára fel 
ne hívom.

Mint szakemberre azonban az a feladat vár, 
hogy e magas politika nagy horderjéről a nagy 
közönséget meggyőzzem. — Meggyőzzem arról, 
hogy az erdőgazdaság nem oly inproduktiv, 
mint az elleneink szeretnék- feltüntetni.

És ha azt állítom, hogy Magyarországot a gaz
dasági válságból az erdőgazdaság fontosságának

méltatása fogja megmenteni, — nem állítottam 
merészet, mert nem elfogult szakvéleményem 
szüleménye; hanem egy tekintélyes napilap a 
B. H. egy kiváló czikkének kifolyománya, a 
melyben a magyar nemzeti eszme fáradhatlan 
lelkes bajnokának Beksics Gusztávnak legújabb 
tanulmányát a „Nemzeti aktió“ czímű müvét 
ösmertetve, aminek bevezető soraiban többek 
között azt állítja, hogy „Darányi I. földművelés
ügyi minister állást foglalt a felvidéki erdővá
sárlási és a sikföld parczellása mellett.“

És hogy a Minister úr a Csorbató és ahhoz 
tartozó erdővásárlásával — minő lelkesedést keltet, 
a szomszédságból e becses lapok utján voltam 
bátor jelezni (M. E. 1902. év 22. sz.)

De nem csak mi erdészek vettük a Minister 
e hazafias cselekedetét örömmel tudomásul, — 
hanem az ország plénuma előtt, a pénzügyi bi
zottság, képviselőház földmivelési bizottsága is 
elismerését fejezte ki a Ministernek e hazafias 
ténykedéséért — a ki azt azzal toldja meg, hogy 
rendes áron nagyobbitani is fogja a Tátra állami 
birtokait.

Hogy a Ministernek e ténykedése — nem te
kintve az átveendő erdők állapotát, az erdészetre, 
mint a végrehajtó közegekre nehéz, de kedves 
kötelességet fognak hárítani — az kétségen kivül 
fog állani; de ezzel szemben megnyugvást ta
lálhatunk abban, hogy a M. E. I. évfolyama 2. 
száma vezető czikke ama szavai, hogy az „Er
dőgazdaságunkat nagy veszély fenyegeti. — A 
mezőgazdasággal szemben napról napra tért 
vészit“ — nem váltak be, sőt ellenkezőleg a 
haza bölcsei az erdőnek nagyobb fontosságot tu
lajdonítanak, mint a minőt e lap megindúlása 
alkalmával gondolni is mertünk volna !

Ha Beksics G. szavait idézem, hogy Magyar
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34 MAGYAR ERDÉS Z 3. szám.

országot a válságból „Darányi I. f. Minister ál
lást foglalt el a felvidék erdővásárlás és a sik- 
föld parczellása mellett“ eszméje menti meg — 
nem teszem ismétlés okából, hanem azért, hogy 
reá mutassak a magyar erdészet ébredésére.

Vagyis, hogy illetékes helyről elösmertetik, hogy 
Magyarországot nem egyedül a mezőgazdaság, 
és az ipar, hanem a helyes, a szakszerű erdő- 
gazdaság vezetheti ki a válságból.

Hogy a helyes és szakszerű erdőgazdaság 
minő eredményeket képes felmutatni, engedje 
meg a türelmes olvasó, hogy azt a zsarnóczai 
erdőhivatal 1901. évi erdőgazdaság eredményével 
világítsam meg. — Ugyanis köztudomású dolog 
a földmivelési Minister kormányzásának elején 
programmul kitűzte, hogy az állam erdők eladása 
alá kerülő faanyagainak megvételére kisebb pénzű 
embereket is hozzá juttat és a midőn e rendszer 
— daczára a nagykereskedők másfélévi terro
rizálása után — fényesen bevált, a fenyő, mű, 
tűzi és más faanyagok nagy részének házi ke
zelésbe való kikezelését rendelte el.

Ezen rendszerrel nehéz, de hazafias kötelességet 
rótt az állami erdészeti tisztekre és alkalmazot
takra, és hogy e magasztos eszme keresztül vi
tele, habár eleinte némi nehézségekbe ütköződött, 
de mégis mennyire hatolta át egész valónkat, 
azt a fent érintett erdőhivatal múlt évi mérlege 
elég fényesen igazolja.

E kicsi, a hegyvidéki erdőhatóságok között leg
kisebb állami erdőbirtok, a melynek Bedő Albert 
„A Magyar Állam erdőségeinek gazdasági és ke
reskedelmi leírása“ czímű müve szerint 72.105
k. h. a kiterjedése, de csak 64.998 k. holdon van 
fatermés és anyag készlet — és ugyan e mü 
szerint — az 1881. évi kedvező évet beszámítva, 
1881— 1884. négy évi átlag szerint a tiszta jöve
delem 66.411 forint vagyis 132.822 korona volt.

A változott rendszer és a gazdasági válság 
daczára, a múlt 1901. év tiszta jövedelme a 300.000 
koronát túlhaladta és ha egy-két ezer korona 
engedménynyel a tölgyet biztos vevőknek eladjuk, 
a tiszta iövedelem a 350.000 koronát üti meg.

És miután e hivatal évi szabályos hozamte
rülete 613.3 k. hold, ennélfogva egy hold átlag 
570 K. 96 fill. jövedelmezett.

Az évi tiszta jövedelem az 1881— 1884. évi

átlageredmény szerint 1 K. 86 fill., 4 K. 21 fill. 
illetve a még álló kinem használt tölgyesekkel 
4 K. 98 fill.-re szökött fel.

Ezzel azt hiszem sikerült e lapok t. olvasóit 
a jelenlegi gazdálkodási módszernek jövedel
mező pénzügyi oldaláról meggyőzni. — És ha 
még hozzá teszem azt, hogy ha a bródi m. 
kir. erdőgondnokság Madarasaljáról kiinduló 
és a zsarnóczai vasúti állomásba torkoló, mint
egy 16 km. hosszú erdei vasút ki fog épülni, 
a mi hivatva lesz az ott megtakarított mintegy
80.000 m3 bükkfát a piaczra hozni, a tiszta jö
vedelem jóval fog emelkedni — az további ma
gyarázatra nem szőrül.

Ezzel, úgy vélem, bebizonyítottam, hogy a több
ször említett gazdasági válság daczára — az erdő 
okszerű gazdálkodás mellett tulajdonosának hasz
not hoz.

És így áttérhetek az okszerű házilagos erdő
kezelés egy másik, nemzetgazdaságilag fontosabb 
előnyére — arra tudniillik, hogy ebben az agri- 
kultur államban, a midőn a mezőn minden szü
netel, a cséplés befejeztétől az első czukorrépa- 
palánta kikeléséig, a munkáskéz az erdőben 
keresetre talál.

Hatványozódni fog a munka ha erdőgazdáink- 
az egész vonalon az extensiv gazdaságból az 
intensiv gazdaságba fognak átmenni és ha bir
tokosaink az erdőgazdaságnak nagyobb fontos
ságot fognak tulajdonítani, mint a vadászat szép, 
de kevésbé jövedelmező foglalkozásának.

Vessünk egy pillantást Magyarország ethno- 
graphiai térképére, mit látunk ? Nem-e azt, hogy 
népességünk kézi munka ereje a Kárpátok alatt 
Nyitra vármegyétől, kis kivétellel, Szolnok-Do- 
boka megye határáig — van elterjedve.

És ha e munkaerő — a mely oly nagy haj
landóságot mutat az Amerikába való távozásra 
—• az intensiv erdőgazdaság mellett télen az 
erdőben, tavasztól késő őszig az alföld arany
kalászos rónáján foglalkozást találna — kivándo
rolna-e a hazából? Nem!

Mert ha a statistikát megnézzük, azt fogjuk 
találni, hogy a tót-lakta vármegyékből a legke
vesebb vándorol ki Barsvármegyéből. — Es ha 
ennek okát keressük, azt abban fogjuk találni, 
hogy e vármegye szláv ajkú vidékén az erdő
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kincstár, a beszterczebányai püspökség, Kör- 
möcz- és részben Selmeczbánya város erdeiben 
intensiv erdőgazdaság folyik. — A nép télen az 
erdőben talál foglalkozást, tavasszal, még az első 
fecske megérkeztével, leteszi a fejszét, fűrészt 
és egyéb fát megmunkáló szerszámot és ösz- 
tönszerüen vig dajna mellett százával vonul le a 
délibábos alföldre a mezőgazdasági munka után.

És ha ezek után mint laikus reá térek a me
zőgazdaságra, nem fogja-e a válságos időben a 
kis, de még a közép és a nagy gazda boldo
gulását abban találni, ha olcsó munkaerőt kap?! 
Azt hiszem hogy igen !

Mert lám azt a poroszok kifundálták, hogy 
honnan lehet olcsó és jó munkaerőt kapni ! 
Barsvármegye Palos-Nagymező és Dóczy-fürésze 
német ajkú lakosságából. — Ezek a mi hivatásos 
favágóink és durván való faragáshoz értő ácsaink 
— nagy számmal mennek ki a nyári munka 
végzésére Poroszországba.

A fent előadottak után azt hiszem itt az ideje, 
hogy a honatyák intését, bölcs előre látását 
megszívleljük és a magyar erdőgazdaságot a 
kultur államok nivójára felemeljük — annak 
nemzetgazdasági fontosságát a nagyközönséggel 
elismertessük, hogy azzal a mezőgazdaságnak 
hasznára legyünk.

Mert a haza csak a vállvetett munkásággal 
„Egyesült erővel“ lehet nagygyá és maradhat 
magyarnak.

Garamrév, 1902. február hava.
Díváid Béla.

C §3 C§D C 03 C§D C§D C§D cgD  cgD  C§D C §3 C g3 cgD C §D  C §3 C0D C0D C §3 C0D C§D C §3 C§D C §3 C §3C §D

Magánerdeink fentartásának kérdéséhez.*
Irta: Sturmán Lénárd.

A „Magyar Erdészében „Erdőgazdasági üzemterveink 
és azok végrehajtása“ czím alatt megjelent czikk érdekes 
és tág eszmecserére szolgált okul; a kérdéshez azonban 
eddig csakis erdészek szólották. Minden ilyen közérdekű 
kérdés pedig annál jobban domborodik ki, ha az minél 
több álláspontról tekintve, lesz megvilágítva.

* A czikk tartalmával nem értek ugyan mindenben egyet, legközelebb 
visszatérek reá, s hogy azt mégis eredeti alakjában közlöm, teszem 
azt különösen azért is, mert nem erdész — hanem gazdaember irta. 
Egyúttal pedig igaz örömmel és azzal az igaz óhajjal üdvözlöm a 
mezőgazdák első fecskéjét munkatársaink között, vajha az ő példája j 
másokat is búzditana a közös munkásságra, mert nagyon kivánatos, ! 
hogy az ilyen fontos közgazdasági kérdések megoldásán vállvetve 
dolgozzunk. Szerkesztő.

Én, mint olyan vidéken munkálkodó mezőgazda veszem 
igénybe nézeteim kifejtésével a t. olvasó figyelmét, ahol 
bőven van alkalmam a magánerdők pusztulásának szo
morú látványában részesülni.

A magánbirtokban lévő 4—5000 holdat meghaladó 
erdőuradalmakról nem szólok bővebben, mert azok ha 
nem is tartoznak az erdőtörvény 17. §-ának rendelkezése 
alá, mégis ezen erdőkkel egy osztályba sorozhatok, a 
mennyiben tulajdonosaiknak módjukban áll erdejüket ok
szerűen kezelni s ezt a saját jól felfogott érdekükben 
meg is teszik; más azonban a középbirtokos helyzete. 
A mostani tulajdonos birtokát olyan állapotban örökölte, 
hogy az ahhoz tartozó pár száz holdnyi feltétlen erdő
talajon álló erdőből már minden értékesíthető faanyag ki 
volt használva, a folytonos és korlátlan legeltetéstől a fiatal 
sarjak nagyon megrongálva, a felújulás lehetetlenné téve, 
sőt akárhány helyen már az erdő talajának pusztulása is 
megindult, vízmosások keletkeztek rajta s az elkopároso- 
dás jelei is mutatkoztak.

Ilyen volt a középbirtokosok kezén levő erdők nagyobb 
része,* midőn az erdőtörvény életbe lépett, vagy a midőn 
annak végrehajtásához az illető hatóságok és szakközegek 
a kezdet nehézségein túlesve, hozzáfoghattak. Mit is tehet 
egy ilyen birtok szerencsés tulajdonosa erdejével ? Belátja 
a felújításnak szükségét, de annak keresztülvitelére kép
telen, mert ha okszerű erdőgazdaságot akar folytatni, 
akkor erdőterületének túlnyomó részét tilalmaznia kell a 
legeltetés ellen, költséges ültetést kellene végeznie, az 
okszerű kihasználás pedig csak hosszú évtizedek múlva 
vehetné kezdetét. Az erdő így, mint legelő némi fahoza
mon kívül mégis csak adott némi jövedelmet, melytől a 
birtokos most már lemondani kénytelen. Az erdő reá 
nézve most teher, mert a reconstruálás sok költséggel 
jár s miből fizesse a tulajdonos a folyton növekedő köz
terheket, miből fedezze mindennapi szükségleteit, miből 
neveljen gyermekeiből hasznos polgárokat? Azt, hogy a 
középbirtokos osztály társadalmi súlyának s a közélet té
rén eddig vitt vezető szerepének továbbra való fentartása 
mily fontos nemzeti érdek, bővebben kifejteni nem szük
séges, azt pedig felhozni, hogy ez sok pénzbe kerül, 
felesleges.

Ha a birtokos erdejének legeltetéséről lemond, kényte
len marhaállományát annyira leapasztani, hogy a marha
tenyésztésből származó jövedelemtől majdnem egészen 
elesik, azonkívül trágya hiányában, az erdős vidékeken 
rendszerint úgyis sovány földjeinek termő ereje rohamosan 
apad s nehány év múlva okvetetlenűl az anyagi romlás 
szélére jut. Azt mondják erre a szakértő gazdák és erdé
szek, hogy pótolja az illető birtokos az erdei legelők hiá
nyait azáltal, hogy termeszszen szántóföldjei jelentékenyebb 
részén takarmánynövényeket és térjen át marháinak istál
lón való tartására s ezáltal marhatenyésztésánek jövedel
mezősége nemhogy apadna, de még fokozódni is fog.

* Ilyen az sajnos ma is, Szerkesztő.
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Nagyon szép a gyakran osztogatott jó tanács így papiro
son, de az életben másként áll a dolog. Az egyszerűbb 
gazdasági üzemről a belterjesebbre való átmenetei sok 
tőkebefektetést vesz igénybe, hol veszi az ehhez szüksé
ges pénzt a középbirtokos, hacsak nem kölcsönképen. 
Már pedig nagyobb része birtokával együtt a birtok érté
kének megfelelő jelzálogterhet is örökölt, ennélfogva 
újabb kölcsönt már csak uzsorának beillő feltételek mellett 
kaphat. Különben sem szerencsés dolog birtokosainkat 
adósság csinálására ösztökélni, anélkül is elég nagy erre 
a hajlamuk.

A közép erdőbirtok tulajdonosa tehát azon ponton áll, 
hogy ránézve már a verébről és túzokról szóló példa
beszéd is csak ily változatban érvényes: jobb ma egy 
veréb, mint holnap egysem. Mert ha pusztulásnak indult 
erdejének megmentéséhez akar fogni, annak gyümölcseit 
már nem ő, vagy örökösei fogják élvezni, mert mire arra 
kerül a sor, ő anyagilag régen tönkrement. Nem marad 
tehát ránézve egyéb hátra, minthogy folytassa, illetőleg 
befejezze erdejének pusztítását.

Ha az 1894-iki XII. t.-cz. által elrendelt kopár legelő
területek befásítását a hatóság sürgetni fogja s elrendeli, 
hogy a szakértő-bizottságok által összeirt területeket a 
birtokos záros határidő alatt ültesse be csemetékkel és 
addig, mig a csemeték annyira felkapnak, hogy azokban 
a legelőjószág nagyobb kárt nem tehet, tilalmazza, megint 
nem marad részére egyébb választás — hacsak a marha
tartással fel nem akar hagyni, — minthogy az évek so
rán át tilos legelőért úgy kárpótolja magát, hogy a ritkás 
erdejében lévő mezőt még alaposabban kihasználja és a 
még elég jó zárlatú erdőrészét, — ha ugyan van még 
ilyen is, — kiritkítsa s legelő-erdővé alakítsa át és ezáltal 
erdejének pusztulását siettesse. Azt mondják erre a tudós 
nemzetgazdászok, hogy a közgazdaság szempontjából az 
csak előny, ha az ilyen gyámoltalan birtokos elpusztul és 
földje oly egyén tulajdonába megy át, ki azt okszerűbben, 
jövedelmezőbben tudja használni. Arról nem akarok elmél
kedni, hogy a földbirtoktulajdonos változása nemzeti és 
szociál-poíitikai szempontból tekintve hasznos-e vagy sem, 
csak az új birtokos gazdálkodási módját kívánom még 
leírni.

A régi tulajdonost őseitől örökölt földjéhez a kegyelet 
erős köteléke fűzte; ha birtokát pusztította, ezt jobbára 
csakis kényszerűségből tette s ősi birtokával együtt ő 
maga is tönkrement. Az új gazda praktikus, számitó em
ber, ki a birtokvételt csak úgy tekinti, mint többi üzle
teit, amelyekkel vagyonát szerezte, csak azt nézi, hogy 
az üzletet minél nagyobb haszonnal, mentői rövidebb idő 
alatt lebonyolítsa. Ami fát még az erdőn talál, azt pénzzé 
teszi, a talajt feltöri s néhány évig élvezi a szűz talaj 
bő termését, úgy erdészeti, mint mezőgazdasági szem
pontból valóságos minta rablógazdaságot rendez be. Ha 
aztán birtokának termőereje annyira kimerült, hogy azt 
szántani-vetni már nem jövedelmező üzletág, eladja bir
tokát parczellánkint a földre éhes népnek, megvonja űzle-

3. szám.

tének mérlegét s felszabadult tőkéjének újabb jövedelmező 
elhelyezést keres.

Hogy mivé válik a feltétlen erdőtalaj felparczellázva a 
kisbirtokos kezén, azt megirta elég részletességgel (M.) 
e lapok huszadik számában. Ha az erdőfelügyelőség az 
újravaló erdősítést erélyesen sürgeti, a kisbirtokos meg
szökik földjétől, mert pár hold fekete fenyővel vagy bármi 
más fanemmel beültetett ífölddel raczionálisan gazdál
kodni nem lehet, ha mindjárt ingyen adja is az állam a 
beültetéshez szükséges csemetét, sőt az ültetési költsé
get is.

Térjünk át a kisbirtokosok kezén lévő erdőkre. Azon 
községek és közbirtokosságok erdőségeit, a melyek ezer 
és ezer holdakra terjednek, azt hiszem, a nagy erdőura
dalmakkal egy osztályba sorozhatjuk, de ily nagy kiter
jedésű közös erdők az ország azon részén, melynek vi
szonyait ismertetem, nincsenek s igy ezekről saját tapasz
talatomból nem szólhatok. Vidékemen a kisbirtokosok 
kezén lévő közös erdők községenként csak néhány száz 
holdat tesznek ki. A nemes kisbirtokosok erdejöket erre 
felé már minden községben felosztották és a legtöbben 
az erdőpusztitást sikeresen be is fejezték. Maradnak a volt 
úrbéres közönségek közös erdei. Ezek az erdőtörvény 17. 
§-ának rendelkezése alá esnek és újabban állami keze
lésbe vétettek át. Az állami kezelésre való átvétel óta 
még sokkal rövidebb idő telt el, hogysem Ítéletet lehetne 
mondani afelől, hogy bevált-e az a gyakorlati életben 
vagy sem? Teljes elismeréssel viseltetem a közös erdők 
kezelésével megbízott állami erdőtisztek szakképzettsége 
és ügybuzgalma iránt, de nem hihetem, hogy fáradozá
suknak valami nagy sikere lehessen, midőn működésük 
egy egész vármegye területén, annak majd minden községe 
határában aránylag kis darabokban szétszórva fekvő, sok
szor minden nagyobb felügyeletet nélkülöző erdőbirtokra 
terjed ki és a közös birtokosok, valamint azok elöljárói, 
kik a kezelő erdőtiszt rendelkezéseit végrehajtani vannak 
hivatva, az erdészt nem barátjuknak tartják, a ki vagyo
nuk fentartásán és gyarapításán fáradozik, hanem ellen
ségüknek, a kit az urak csak azért küldtek a nyakukra, 
hogy a szegény ember úgyis keserves életét még jobban 
keserítse s azon igyekeznek, hogy a kezelő erdőtiszt által 
elrendelt intézkedések végrehajtása alól — ha csak lehet — 
kibújhassanak vagy ha ez nem lehetséges, úgy hajtsák 
végre azt, hogy abban ugyan nincs köszönet.

A volt úrbéresek közös erdei az erdőtörvény meghoza
talakor túlnyomó részben már olyan állapotban voltak, 
hogy azokból minden értékesebb faanyag ki volt hasz
nálva s azok tűzifánál egyebet nem szolgálhattak. A bir
tokosok az ilyen erdőt inkább közlegelőnek tekintették, a 
belőle nyert kevés tüzelőnek valót inkább csak mellék
használatnak. Az erdőtörvény végrehajtása folytán az er
dőben való legeltetés nagyon szűk korlátok közé szorult, 
az egy évi vágásból nyert tűzifa pedig távolról sem elég 
arra, hogy a közös birtokosok egész esztendei szükségle
tét fedezze, azonkívül többnyire volt részök legeltetési ti
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lalom megszegése, túlvágatás, felújítások elmulasztása 
miatt, pénzbírságok fizetésében is s ezek után nem cso
dálkozhatunk azon, ha a birtokosok az ilyen közös erdő
ket inkább tehernek, mint cselekvő vagyonnak tekintik.

Ezen szomorú tapasztalataimat hazánknak csak arány
lag kis részén szereztem,* azt nem állítom, hogy azok 
az ország egész területére érvényesithetők, de azt vélem, 
hogy hazánk más elő- és középhegységekre eső részein 
is többé-kevésbbé hasonló viszonyok uralkodnak.

Tapasztalataim eredménye az, hogy a nagy erdőura
dalmakban az erdőnek jókarban való fentartása eléggé 
biztosítva van: érvényben lévő törvényeink által, közép- 
és kisbirtokosaink azonban egyáltalában képtelenek arra, 
hogy a birtokukban levő erdők fokozatos pusztulását föl
tartóztassák. Az állami erdőfelügyelet szigorítása sem fogja 
a pusztulás ezen folyamatát meggátolni, csakis haladását 
lassúbbá tenni, de a mily mérvben lassítja azt, ugyan
azon arányban sietteti birtokosainak tönkremenetelét.

Minthogy az erdők állandó fenmaradását fontos köz- 
gazdasági érdekek követelik, ezen íenmaradás pedig az 
erdőknél csakis a nagybirtok-rendszer mellett van bizto
sítva, ebből más következtetést levonni nem lehet, mint
hogy a közép- és kisbirtokosok kezén lévő erdőket össze
függő nagy erdőbirtokokká kell tömöríteni. Az afelett való 
vitatkozást, hogy hol van a határ az okvetlenül fentartandó 
föltétien erdőtalajon álló erdők és a nem föltétien erdő
talajon álló erdők között, mai nap már csak akadémikus 
vita természetűnek tartom, mert — legalább ezen a vi
déken — a nem föltétien erdőtalajról az erdőket már 
régen azelőtt lekaszabolták, mielőtt erdőtörvény megalko
tásáról csak gondolkoztak is az ország sorsát intéző férfiaink.

A kisebb erdőbirtokok egyrészének ilyen nagybirtokká 
való egyesítését úgy vélem elérhetőnek, ha a hitbizományi 
uradalmak az állam által buzdítva a szomszédos kisebb 
magánerdőket és kisebb községi és közbirtokossági erdő
ket átvennék és azok helyett mezőgazdasági művelésre 
alkalmas földjeikből adnának megfelelő értékű területet 
cserébe. Ez azonban csak egyes kivételes esetekben ke
resztülvihető, mert nem minden kisebb erdőbirtok szom
szédságában van hitbizományi erdő és ha van is, a hit- 
bizomány haszonélvezője nehezen lesz reábirható arra, 
hogy jövedelmező gazdasági földjeit cserébe odaadja, 
pusztuló félben levő erdőkért, a melyekből a legjobb eset- 
ben is csak jogutóda fog jövedelmet látni. Nagyobb arányú 
ilyen egyesítése a kisebb erdőbirtokoknak tehát csakis az 
állam által eszközölhető. Vásároljon össze az állam az 
ország azon részein, a melyeken az erdők állandó fentar
tása nemzetgazdasági szempontból okvetetlenül szükséges, 
a nagyobb kiterjedésű középbirtokok közűi minél többet 
szabadkézből, — esetleg szerezze meg azokat kisajátítás 
útján is ; — az igy megszerzett birtokokból adja azon 
területeket, a melyek mezőgazdasági művelésre alkalma
sak, cserébe a kisebb középbirtokosok tulajdonában levő

* All ez az ország összes vidékeire nézve is. Szerkesztő.

erdőkért és elkopárosodott vagy az elkopárosodás veszé
lyének kitett területeiért, valamint a kisbirtokosok kezén 
levő közös erdőkért és elkopárosodó közlegelőkért. Az igy 
megszerzett terület kikerekitésére szükséges közbeeső ki
sebb földterületeket vegye az állam birtokába, ha közös 
egyezség útján nem sikerűi, kisajátítás által s alakítson ily 
módon nagy kiterjedésű, összefüggő állami erdőbirtokokat. 
Az igy alakított állami birtokokon azon erdőtiszteknek, kik 
jelenleg a községi stb. erdők kezelésével vannak meg
bízva s a kiknek munkakedvét az semmi esetre sem 
emelheti, hogy jelenlegi fáradságos és vesződséges műkö- 
désöket sem kellő siker nem kíséri, sem az erdőbirtoko
sok részéről elismerés nem jutalmazza, alkalmas tér fog 
nyílni szakértelmök és szorgalmuk érvényesítésére, ez 
ambitiójukra serkentőleg fog hatni, a minek következ
ménye okvetetlenül munkájoknak nagyobb eredményessé
gében fog nyilvánulni. Újítsák fel az így alakított állami 
birtokokon a pusztulásnak indúlt erdőket, ültessék be a 
kopárokat a viszonyoknak megfelelő fanemekkel s az ered
mény elmaradhatatlanul az lesz, hogy hazánk nagy kiter
jedésű részein, hol mostan puszta hegyoldalak és mély 
vízmosások szomorú látványa kedélyünkre lehangolólag 
hat s nemzetünknek a jövőben való hasonló pusztulását 
varázsolja lelki szemeink elé, egy rövid évtized múlva a 
megeredt csemeték milliói a reményt jelképező üde, zöld 
színűkkel hazánk s nemzetünk hosszú századokra bizto
sított virágzását fogják hirdetni, a jövő nemzedék részére 
pedig egy — mai nap kiszámíthatatlan értékű — nagy 
nemzeti tőke képződésének alapját vetnék meg.

Azon hátrányt, mit társadalmunkra ezen eljárás vonna 
maga után az által, hogy a közép- és kisbirtokos osztály
tól sok földbirtokot elvonna, ellensúlyozhatná az állam 
azáltal, hogy a most tulajdonában levő mezőgazdasági 
birtokokat felosztva, adná át méltányos vételárért azon 
birtokosoknak, a kiktől a beerdősitendő részeken fekvő 
birtokukat elvette s egyébként is hasson befolyása egész 
súlyával oda, hogy a magánbirtokban levő mezőgazda- 
sági latifundiumok felosztassanak és a hitbizományi ura
dalmak az ország mezőgazdasági művelésre alkalmas vi
dékeiről az erdős vidékekre tétessenek át.

Nem áltatom magamat azon hitben, hogy a közép- és 
kisbirtokosok kezén levő erdők megmentésére irányuló 
ily mérvű állami actió megindítása a közel jövőben lehet
séges legyen. Nem tekintve azt, hogy az a magántulaj
donra vonatkozó jogelvekkel is összeütközésbe jönne, 
keresztülvitele oly nagy anyagi áldozatokba kerülne, hogy 
az ország mostani pénzügyi helyzetében ily mérvű áldo
zatok hozatalára bajosan találkoznék fedezetet. Soraim 
közzétételének nem is azon szerénytelen vágy szolgált 
okúi, hogy általuk az ország sorát intéző köröknek irány
eszmét adjak, hanem azon meggyőződésem, hogy a tár
gyalt kérdés elég fontos arra, hogy azt minden álláspont1 
ról nézve megvilágítsam. Ha azon szakemberek, kik igény
telen soraimat elolvasásra méltatják, az azokban foglalt 
tapasztalataimat alaposaknak, a belőlük levont követkéz-

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



33 MAGYAR ERDESZ

tetést helyesnek ítélik, akkor az ő dolguk lesz a baj or
voslására czélszerűbb, a praktikus életben kivihető módok
ról gondoskodni, ha pedig tapasztalataimat felületeseknek, 
a levont következtetést helytelennek ítélik, akkor úgyis 
egyszerűen napirendre fognak azok felett térni.

ä *  ' • c - i í k  v ® ?  a » , c ^  v - ® c -

A műszó.
Rendes körülmények között azért szoktunk mondani 

valamit, hogy megértessük gondolatainkat. Világos tehát, 
hogy kifejezésünk annál tökéletesebb, minél könnyebben 
és minél teljesebben adja értésére a másiknak gondola
tunkat. A jó kifejezés valódi művészet, műszavaink 
nagy része azonban olyan szerencsétlenül alkotott tákol
mány, hogy nem csoda, ha a laikus is fölháborodik hal
latára.

Megkértem az orvosomat: magyarázza meg nekem, 
hogy mi a csuklás. Soha életemben, sem azelőtt, sem 
azután annyi műszót nem hallottam egy csomóban, mint 
akkor tőle. Mintha csak azt mondta volna: Lásd mily 
tudatlan vagy! Lásd: mennyire feletted állok! Te az én 
tudományomat fel foghatod!“ . . Nem is értettem a be
szédjéből semmit.

Olyannak kell-e lenni a műszónak, hogy csak néhány 
kiváltságos ember értse ezt? Avagy olyannak, hogy gon
dolatunkat híven és úgy fejezze ki, hogy ezt könnyen és 
mindnyájan megértsük, akik ugyanazon a nyelven beszé
lünk. Ezért a műszó ne mesterkélt, de mestermű legyen. 
Ha nem tudunk ilyet csinálni, várjunk vele és tanuljunk 
reá. Ha a gondolat megérik, testet és nevet is ölt az, 
kipattan az magától is. Inkább Írjuk körül egyelőre a 
fogalmat, mintsem hogy torzalakot adjunk neki, amit 
lassacskán megszokunk, ezt később jónak is találjuk és 
harczolunk is érte mint igazságért.

E helyes és általános felfogás alapján mindenki meg
érti, hogy mennyire örvendezünk a Magyar Nyelvőrrel 
együtt a forda végvonaglásán. De hol az utódja? Biz az 
fejletlen csecsemő még szegényke.

Mit is jelent az erdész fordája? Azt az időt, ugye, 
amely eltelik azalatt, amíg az erdőt elejétől végig kihasz
nálván, ezen kihasználással visszakerülünk kiindulásunk 
helyére. Egyszer, kétszer vagy többször került vissza a ki
használás a sorrend elejére, a forda fogalma ugyanaz marad : 
mindig a kihasználás megtérésének idejét jelentette.

Mi a fordulás? A testnek saját tengelye körül való 
elmozdulása. Mi a forgás? A testnek saját tengelye kö
rül való örökös mozgása. Tehát a fordulás ideje addig 
tart, amíg a fordulás, a forgás ideje — amíg a forgás.

Mondhatjuk a fordulás idejét forduló-nak, a forgásét 
forgó-ndk, hogy ne szaporítsuk a szót.

Ha most az időt, amely alatt a vágással megtérünk, a 
vágásnak csak egyszeri, vagy többszöri bár, de nem 
örökös — megtérésére vonatkoztatjuk, mint a szünetelő 
és tartamos üzemben, — akkor forda helyett csakis 
forduló-1 mondhatunk helyesen. Ha ellenben a vágások

folytonos megtérésének idejéről van szó, — mint a szi
gorúan tartamos üzemben, — akkor forgó-i . kell mon
dani. És pedig vágás forduló-1 , vágásforgó-1 , vagy ha 
erdőgazdasági dolgokról lévén szó, a vágás magától is 
érthető, úgy csak egyszerűen forduló-1 és forgó-1. Mint
hogy végül gazdasági terveket csak legfellebb egy for
duló idejére készítünk, az azontúl való időről pedig — 
mondhatni — sohasem beszélünk, ezért a forda végki
múlása után csakis a fordulóval jöhetünk össze egy 
fordulóra.

(Az EL. 902. II. f. 259. lapja alulról számított negye
dik sorának és a következő oldal tizenhatodik sorának 
értelme egymásnak ellent mond. Ha forgó magában 
semmi, értelmetlenség, úgy . . .  „a vágás(nak) forgója 
80 esztendő,“ kifejezésnek szintén érthetetlennek kellene 
lenni. Ámde ez igen jól érthető, ilyen is akar lenni, kö
vetkezésképen a forgó-nak úgy, amint mondom, van 
értelme, az nem semmi.)

Ha az erdőritkitásra vonatkozó fogalmunk fajtáira, a 
kezdő, a későbbi és az utolsó ritkításra keresünk kifeje
zést, akkor oly nevet kell ezekre találnunk vagy képez
nünk, amely a legvilágosabban jellemzi ezen fajokat. Az 
mindegy, hogy az erdőművelés módja, czélja avagy az 
elért állapot különbsége szerint válogatjuk a jellemző szót.

Olyan gyomláló vágás-ról, mint aminőt Schwappach 
doktor az Allgemeine Forst- und Jagdzeitungban leír, hogy 
ilyen nálunk Magyarországon is lenne, erről még nem 
tudok. Szokták-e gyomlálni a teljesen felújított vágások 
nemes csemetéi közül, ezek lombjának záródása előtt, a 
fűzt, a nyírt, a tenyészteni nem kívánt többi fafélét, a 
gyomokat? Ha szokták és akik szokták, azok aligha ne
vezhetik helyesen ezt a munkát gyomláló vágás nak, 
mert bizony a gyomot sokszor — talán évről-évre, csakis 
kézzel huzgálják inkább, mint vágják.

Ezt az erdőápolási módot nem mondhatjuk helyesen 
gyomláló vágásnak, mert vágásra itt talán épenséggel 
nem kerül a sor, hanem csakis gyomlálás-nak, ami épp 
oly tág fogalom, mint a gyomirtás. Értjük alatta a gyom
nak: fűnek, fának vagy bokornak, bármily módon való 
eltávolítását.

Ámde, — tudomásom szerint — mi az állománykép
zésre hátrányos vagy káros egyebeket nem a borulás 
beállta előtt távolitjuk el, hanem valamivel későbben. 
Akkor, amikor az így kiszedegetett faanyagból már leg
alább valamicske hasznot lehet látni, és akkor, amikor 
ebből a sokféle gyomból már csak a fagyom maradt meg, 
és amikor ezzel is egyszerre, alaposan elbánhatunk, hogy 
ne kellesen a következő években folyton és újra gyom- 
lálgatni a káros egyedek utódait. Ezt a gyomlálást már 
baltával, fejszével végezzük, ezt az erdőmívelési módot 
tehát igen jól nevezhetjük gyomlálóvágás-nak, vagy 
rövidesebben és még jobban gyomvágás-nak.

A tisztitó vágás csakugyan nem fejezi ki ezt az erdc- 
mivelési módot ily határozottan, mert sokkal általánosabb 

; fogalmat jelez,
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Másik czélja későbbi ritkításainknak — a szorongó 

fiatal törzsek élethalálharczában elhullóknak, az elmarad- 
taknak, az elnyomott, a versengő gyöngébb törzseknek 
kiszedegetése, hogy az erősebbek szabadabban, jobban 
fejlődhessenek. Mi jellemzi legfeltűnőbben ezt a művelést, 
mint a törzseknek kiszedegetése folytán most támadt rit- 
kás állás. Lehet-e ezen eljárásunkra jobb kifejezést találni 
az egyszerű, általánosan ismert ritkítás-ná\ ? Megritkítjuk 
a zsúfoltan álló fákat, könnyitűnk az életükön. A gyérí
tés nem jobb szó mint a ritkítás, nem is értek alatta 
egyebet, mint ez alatt, a gyéres-nél sem ér kevesebbet 
a ritkás, sőt én a nép szájáról nem is hallottam a gyér 
szót, sem ennek származékait. Az áterdölés és erdőlés 
ezt a vágást még kevésbbé fejezi ki ily jól, mert sem a 
művelés módja, sem a czélja, sem az általa elért állapot 
nincs benne ennyire kifejezve, emellett pedig jóformán 
nem is érti más e szót, csakis az erdész.

Az erdői nem is jó szó, ámbár — már látom, hogy 
— a néptől származik s így van joga életéhez. Gondol
junk csak végig az ó'-vel képzett főneveken : törlő, seprő, 
fürdő, bőgő, pengő, festő, fedő, szöllő, szellő, fenyő, felhő, 
bendő, merő, kürtő, ernyő, temető, tüzelő, serpenyő, te
kenő, lepedő, kerülő, stb. Csináljunk csak ezekből ad 
normám : er(e)dől — igéket, micsoda szörnyű szavakat 
teremtünk! En legalább rettenetesnek találom ezeket. És 
mivel hasonló szavakból, hasonló módon képzett olyan 
szó nem jut eszembe, talán nincs is, amelyik jóhangzá
sával az erdől-nek jóvoltát támogatná, fölteszem, hogy 
ezen erdői is valamely baleset folytán ragadt a morva
menti nép ajakára, és képzésének helyes voltát annál 
bátrabban kifogásolom, mert a nép is botlik.

De legyen az erdői jól hangzó, jó magyar szó. Ekkor 
azt jelenti: silvam cédére (EL. 1902. II. f. 276. 1.). Ha 
a német ezt így fordítja: umhauen, holzen, ami annyi, 
mint: körülvágni, levágni, kivágni, fát szedegetni, fát 
hordogatni, faizást =  faiészást gyakorolni, hát ezt meg
teheti. Én azonban azt úgy fordítom, hogy: erdőt járni, 
erdőn járni, bolyongani, mert cédere =  menni, indulni, 
kitérni, mozdulást jelentő ige. „Kényszeríttettek vala 
szállani a városnak gyümölcsös fáskertei közé, az erdőket 
nem erdőlhetvén“, vagyis, mert az erdőn el nem mehet
tek, az erdőn át nem kelhettek, azon meg nem szán
hattak. Ebből az erdőn való bolyongásból kifejlődhetett 
később a bolyongás czélját jelző értelem : a faszedegetés 
fagyűjtés, és manap még egy lépéssel tovább fejleszte
nénk a szó értelmét, hogy jelentse ez az erdőlés, a fa
szedegetés nyomában támadó ritkulás alapján, az erdő 
ritkítását. Ám jelentse, és ha erdői helyesen képzett szó, 
fogadjuk is el. Egészen jól fog hangzani, hogy: ezt a 
tölgyest már megerdőlték. Azaz: megjárták, a fölösleges 
gályát, fát belőle kiszedegették, az erdőt megritkították.

Jelentsen tehát az erdői ritkítást, de mivel az erdőllő 
nemcsak ágerdőllő, de épületfát kereső fáiészó is, és mi
vel az erdőlő erdő olyan, amelyet tűzre avagy örökségre is 
hordanak: jelentse az erdőlés a ritkítóvágások génuszát,
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amelynek fajtája: a gyomvágás, ritkítás és bontás. Az 
utolsó ritkítás kifejezésére a bontóvágás-nál, röviden 
bontás-nál jobb szó nincs.

. . . Mikor a faállomány megérett, mikor már idestova 
kenyértörésre kerül a dolog, akkor — akár hogy törzse
ink egy részét kövérebbre hizlalhassuk, akár hogy e tör
zseket magtermésre ösztönözzük, megbontjuk az állomány 
sűrűjét.

A legjellemzőbb vonás itt — az erdő kikezdése, a sű
rűnek erőszakos megbontása. Ne legyen ez a vágás 
elökészitövágás, de hadd legyen ez bontás.

Egyáltalán pedig ne zavarjon minket az, hogy hogyan 
nevezzük ezt a vágást akkor, ha előhasználatról van szó, 
ha a talaj bevetődését czélozzuk vele, vagy ha csupán 
minden egyébre való vonatkoztatás nélkül alkalmazzuk. 
Szolgáljon e ritkító vágás bármily czélt is, legyen a neve 
mindig csak egy — a bontás, — valamint én is mindig 
csak én maradok bármit teszek is, bárhol vagyok is.

A Schluss jelent ugyan zárlatot is, de ami zárlat-unk 
aligha ebből ered. Azt, amit a mi zárlatunk jelent, ezt a 
német Bestockung-gal fejezi ki, amit csakugyan törzsö- 
kösség-gél vagy törzsesség-gél is elég jól tudnánk kife
jezni, ha e szavakat könnyebben bírnánk kimondani.

Azt a viszonyt, ami a terület és a rajta álló törzsek 
száma között van, eddig zárlat-tál, zárat-tál, záródás
sal fejeztük ki, bár vajmi kevés vonatkozás van ama 
viszony és eme szavak között. A borulás sem jobb ki
fejezés ezeknél, ellenben a sűrűség vagy sűrű már az, 
mert fogalma közeli rokon az eddigi zárlat fogalmával, 
jelenti tudvalevőleg a terület és a rajta álló tömeg kö
zötti viszonyt. Minél nagyobb a tömeg ugyanazon térfo
gatban, annál nagyobb a sűrűség. Szintúgy : minél több 
törzs áll ugyanazon területen, annál jobb a zárlat. A 
törzsszám és a tömeg között levő ezen nagy egyértelmű
ség és a sűrű szónak általánosan ismert volta, az előb
biek alapján szinte rákényszerít minket arra, hogy eddigi 
zárlat-unkat ezzel a szép és jó magyar szóval, a sűrű
vel helyettesítsük.

„Az erdő sűrűje ritka“ — csak az fog ilyet mondani, 
aki azt is mondja, hogy : hideg a meleg, vagyis a tréfá- 
sabb, még jókedvű része a szaknak. Csak tudnék én is 
kitalálni valami tréfára való jó magyar szakszót. . .

Az állab oly erdőrész, amely fanem, kor, sűrű, talaj 
tekintetében a szomszédjától elüt. Állab a szomszédja is 
mind, de nem olyan mint ő maga. Épen így: Menyus 
olyan ember, aki név, kor, korpulenczia és foglalkozás 
tekintetében a szomszédjától elüt. Menyus a szomszédja 
is, a másik is, a harmadik is, de nem olyan, mint ő 
maga. Menyus alatt nem a jó muripajtást értem, állab 
alatt nem a lábon álló fát értem, hanem egy muriképes, 
egy lábon álló specifikumot, egy egy /̂zt. Ezt az egyéni
séget kell kifejeznie annak a műszónak, amit nem bírunk 
megtalálni.

A német szerencsésebb, mint mi. Az ő állabja besteht 
aus Eichen és steht am Stocke, míg a mienk: tölgybő1
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is, meg a lábán is csak egyféleképen áll. Az hát köny- 
nyen megcsinálhatta a két különböző gyökből, a külön
böző értelmű, különbözőn hangzó, jól jellemző két szót, 
a BestandoX és a Standot. De nekünk csak egy gyö
künk van e czélra, — egy rókáról pedig kétféle bőrt 
még kevésbbé lehet nyúzni, mint kettőt. Allab, dll(o)- 
mány, dll(o)vány, álladék mind egyetlen fogalmat je
lent és talán ugyanazt jelenti az ajánlott tönép, tőcsapat, 
fakészlet is, de egyik sem fejezi ki a jellegző eqyénX. 
Nem is lehet ezt azokkal kifejezni.

Hagyjuk abba tehát az dllani igéből való oly értelmű 
(dllaboX jelentő) szónak képzését és nevezzük el azokat 
az egymástól elütő és egymásra hasonlító facsoportokat 
csilkoréknsk. Sohasem ismertem ezt az urat, de az apja 
bizonyosan fog tudni róla egy-más derék dolgot is elmon
dani, s — úgy gondolom — igen jó képviselő lesz belőle.

Szólanék más szavainkról is, — elmondanám, hogy 
mennyivel jobb az üzem-nél a gazdaság, a szünetelő
nél a pihenő, a tartamosnál a tartós, a szigorúan 
tartamos-nál az örököntartó, a tartam nál az idő, de 
félek, hogy üres szalmát csépelnék. Az erdészeti műszó
tár szerkesztőinek figyelmét e rossz szavaink bizonyosan 
ép oly kevéssé kerülték ki, mint egyéb rossz szavaink.

Nem mulaszthatom el azonban azt javasolni, hogy — 
mielőtt ugyanezen szerkesztőbizottság végleg kimondaná 
ítéletét műszavaink, a régiek és újak felett, — tegye 
előbb közzé ezeket, ha nincs hely az EL.-bán úgy a 
ME.-ben, hogy a bennök lappangó, észrevétlen hibákról 
még idejekorán leránthassa a leplet százszemü közön
ségünk, hogy úgy ne járjunk ezzel a műszótárral is, mint
a harmincznégy milliós országházával. _rankovics.

^  -4 • •4 • .  ♦ . .  * . .  f . . .  *  • .  ♦ . .  ♦ . . * , .  ♦ . ♦ .  .  ♦ .  . t .

A magyar felsőbb
erdészeti szakoktatás szervezetéről.

Irta: Enyedi János.
(Folytatása és vége).

Ezen érdekes és mindenesetre tanulságos összehason
lítást technikai okokból a 41. oldalon kezdődő táblázatos 
kimutatásban csoportositva kívánom megismertetni.

** *
Számot kell adnom arról is, hogy a tervezett műegye

temnél miért ajánlom a „Bányászati és Erdészeti mű
egyetem“ czimzést az „Erdészeti és Bányászati műegye
tem“ helyett.

Úgy hiszem, hogy a bányászati körök ezen utóbbi 
czimzést semmiesetre se fogadják el és képesek volnának 
inkább az egész szervezésre vonatkozó javaslat keresztül
vitelét tőlük telhetőleg megakadályozni, semhogy az érvé
nyesüljön. Abban mindenesetre igazuk lenne, hogy az 
akadémia történeti fejlődése az ő álláspontjukat támogatná.

Részemről a czimzést csak külsőségnek — nem lényeg
nek — tartom az újjászervezés kérdésénél, annál is inkább,

mert a javasolt czimzés az erdészet és bányászat teljes 
egyenjogúságát érvényre juttatja és a sorrend ezt az egyen ■ 
joguságot nem befolyásolja.

Nem szorul hosszabb magyarázatra az sem, hogy a 
fakultást miért nevezem „erdőmérnökinek“ és nem „erdé
szetinek.“

A műszaki czímekről és gyakorlatról szóló törvényter
vezet szelleméből a javasolt elnevezés önként következik.

A továbbiakban fel kell derítenem azt is, hogy az aka
démia erdészeti és bányászati szakát miért nem függet
lenítem teljesen, hanem az egyetemi rektori és egyetemi 
tanácsbeli intézménynek szervezésével a közösséget némi 
tekint3tben tovább is fentartom.

Ez első sorban az egyetemi szervezés fogalmából ered 
De ennél érdemlegesebb ok is kényszeritett arra, hogy 
ilyen értelmű javaslatot tegyek.

A mai rendszer mellett ugyanis, amikor az akadémia 
két ministerium fenhatósága alá tartozik, nagyon könnyen 
keresztülvihető volna a két ágazatnak a legteljesebb el
különítése, függetlenségének teljes mértékben való biz
tosítása.

Ámde én ezt a mai állapotot nem kívánnám fentartani 
és a tanári testület egyetértésének biztosítása érdekében, 
a két ágazat között támadható éles ellentétek elhárítására 
inkább óhajtom, hogy a tervezett műegyetem a vallás- 
és közoktatásügyi minister úr fenhatósága alá rendeltessék.

Ezzel eleje vétetnék annak a lehetőségnek, hogy az 
egyik ágazat a másik rovására jobban érvényesíthesse 
érdekeit és a teljes egyenlőség alapját ebben látom szi
lárdul megépítve.

A félreértés megelőzése végett meg kell jegyeznem, 
hogy a fenhatósági intézménynek < lőadott javaslatom ér
telmében való átruházását csakis a fentebb emlitett okok
ból tartom kívánatosnak, nem pedig azért, mintha a föld
művelésügyi vagy a pénzügyministeriumot nem tartanám 
feladatuk teljesítésére képeseknek, vagy hogy leplezve 
csak a legkisebb részben is mulasztással vádolnám azok 
vezetőit.

Az akadémia fejlődése érdekében a közelmúltban ho
zott áldozatok és tett nagyszabású intézkedések a leg
jobban bizonyítják, hogy úgy a földmivelésügyi, mint a 
pénzügyminister úr jóindulatáról és tevékeny működésé
ről csak elismeréssel lehet szólani.

De miután a vallás- és közoktatásügyi minister úr már 
hivatásánál fogva összes munkaerejét első sorban hazai 
tudományunk és nevelésünk színvonalának emelésére 
szenteli, kétségtelen, hogy jobb kezekbe nem lehetne a 
tervezett egyetem jövőjét letennni, mint az övébe.

Ránk erdészekre ez annyiban előnyös, hogy a vallás- 
és közoktatásügyi minister úr, aki mint a közalapítványi 
erdők kezelője érdekelt fél, az erdészeti oktatás eredmé
nyeit bizonyára kettős figyelemmel kisérné.

Az az esetleges ellenvetés, hogy a bányászati és erdé
szeti tanügyek fejlesztését czélszerűbb a szakministerekre 
bízni, tarthatatlan felfogás, mert akkor a kir. jogakadémiá-
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Összehasonlító kimutatás
a ..Kir. József műegyetemben és a selmeczbányai m. kir. bányászati és erdészeti akadém iáin előadott tantárgyakról.
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kát az igazságügyminister úr, a kereskedelmi akadémiá
kat a kereskedelemügyi minister úr fenhatósága alá kel
lene rendelni, hasonlóképen a faipari szakiskolákat a föld- 
mivelésügyi minister úr fenhatósága alá.

Különösen kívánatos volna, hogy a tervezett műegye
temi szerződést a jelenlegi vallás- és közoklatásügyi mi
nister úr valósítsa meg, aki a jogi szigorlatok reformálá
sával, az orvosi kórházi gyakorlat tervével, a műegyetemi 
doktorátus létesítésével csak a közelmúltban is bebizonyí
totta, hogy a felsőbb jellegű tanügyek fejlesztéséről is ki
válóan gondoskodik.

Visszatérve a tervezett műegyetem képének megrajzo
lásához, szükségesnek tartom, hogy az erdőmérnöki fakultás 
hallgatóit kizárólag erdészeti szaktanárok oktassák.

Az erdészeti akadémia hibáinak felsorolásánál bebizo
nyítottam annak a hátrányát, ha nem szakbeli tanárok 
adnak elő egyes tantárgyakat.

Ismétlésbe kellene bocsátkoznom tehát, ha annak az 
előnyét kívánnám bizonyítani, hogy a szaktanár gyakor
lati példák alkalmazásával értékesebbé fogja tenni az elő
adást. E helyett tehát inkább annak a felfogásomnak 
adok kifejezést, hogy a műegyetem létrehozása esetén 
gondoskodni kellene elegendő tanerőről is.

Ennek a tanerőnek olyannak kellene lennie, mely maga 1 
is emelné az erdészet fényét.

Ennek biztosítása érdekében szükségesnek tartom és 
az egyetemi rendszer jellegéből önként is következik an
nak szükséges volta, hogy a tanári képesítés vizsga útján 
legyen megszerezhető, amelyen a tanárjelölt egyik felvé
telképen irásoeli értekezés benyújtása mellett próbaelő
adást volna kénytelen tartani.

A tanári képesítés megítélésére vonatkozó részletes el
járást, vagyis annak tervezetét a műegyetemi szervezet 
kidolgozásával együttesen kellene megszerkeszteni.

A tanári képesítés két okból volna előnyös.
Először, mert leginkább ily mó jón lehetne gondoskodni 

hivatásszerű tanárokról, akik pótolhatnák a nyugalomba 
vonuló tanárokat; másodszor mert az egyéni magasabbra 
való törekvés tehetséggel párosulva jobban érvényesül
hetne, mint ez idő szerint.

így minden tanszékre olyan egyén volna alkalmazható, 
aki a tanszékbeli tárgy iránt érzett szeretettel, tudományos 
képzettségével, gyakorlati ismereteivel és érzékkel, vala
mint kellemes előadásával képes volna arra, hogy a ta
nári testület tekintélyét emelje, az erdészetet hallgatóival 
megkedveltesse és az erdészeti pálya iránt való lelkese
dés szikráját hallgatóiban is lángra lobbantsa.

Csak ily módon remélhetjük azt, hogy mint a múltban, 
úgy a jövőben is tanáraink magas fokú képzettsége biz
tosan meg fogja védeni tanrendszerünket a sülyedéstől.

Előfordulhatna könnyen az az eset, hogy ily módon 
több volna a képesített tanár, mint amennyire szükség 
volna. Szakunknak, úgy hiszem, ez csak előnyére volna 
és a tanszék nélkül maradt tanárokra se volna hátrányos, 
mert más állások betöltésénél bizonyára előnyben része

sülnének. Ezek az állam-erdészeti szolgálatban való alkal
maztatásuk esetén személyi vagy szakpótlékot kapnának 
és az erdőmesteri, valamint ennél magasabb állásokra 
soron kivűl neveztetnének ki.

A tanszékre kinevezett tanártól kellemes előadási modor 
mellett a gyakorlati képzettséget kell különösen megkí
vánni, ha azt óhajtjuk, hogy az erdészeti műegyetemről 
kikerülő ifjak gyakorlati ismereteket hozzanak onnan ma
gukkal.

Ez a gyakorlati irány legyen a tanítás szelleme.
A tudomány a gép, a tudomány alkalmazása; a gya

korlat pedig a hajtóerő.
Nekünk erdészeknek nemcsak ezt a gépet, annak alkat

részeit kell ismernünk, hanem tudnunk kell azokat a 
fogásokat, amelyekkel a gépet mozgásba lehet hozni, 
ismernünk kell azt az eljárást, amelynek alkalmazása 
mellett munkára tudjuk felhasználni a gép erejét.

Ez a kép megvilágítja annak a felfogásomnak helyes
ségét, hogy erdészeti tanításunkban a gyakorlati irányt 
kell érvényesíteni.

Ennek az állításnak az igazsága bővebb bizonyítást 
nem igényel ugyan, de csábit az a gondolat, hogy állí
tásom helyességének igazolására mégis ide iktassam pró
zánk nagymesterének: Eötvös Károlynak a Szilágyi De
zsőről írott és az „Egyetértés“-ben megjelent czikksoro- 
zatából azt a részt, amely az elmélet és a gyakorlat 
fontosságát, egymáshoz való viszonyát, a kettő közötti 
különbséget a hegedű példájával magyarázza meg.

„Mi a hegedű ?
A hegedűt mindenki ismeri. Nem kell magyaráznom, 

könnyedén meg se tudnám magyarázni, mi a hegedű. 
De minek is magyaráznám, amikor anélkül is mindenki 
jól ismeri.

Szedjétek össze párisi vagy berlini kongresszusra a vi
lág legragyogóbb lángelméit, legmélyebb bölcselőit s leg
nagyobb tudósait, hogy ezek készítsenek tökéletes meg
határozást a hegedűről. Oly tökéleteset, amelyben Arisz
totelész, Hegel és Mill Stuart is tökéletesen megnyugodnék. 
Amelyben még Szilágyi Dezső és Pulszky Ágoston is 
megnyugodnék. S a logika szabályainak megfelelő böl
cseleti meghatározás mellé készítsenek még tökéletes 
leírást is.

Legyen ez a tudományos mű, nagy mű. Legyen két 
vagy három kötetes. Legyen fejezetekre osztva s szaka
szokkal és tartalommutatóval is ellátva.

írják le ebben a különböző anyagokat, amelyekből a 
hegedű készül, A bükkfát, a jávorfát, az ébenfát, a fenyő
fát, a húrt, a birkabelet, a föstéket, az enyvet, a csontot, 
a lószőrt, a gyantát, az aczélsodronyt s minden egyéb 
szert, amely a hegedűhöz és vonóhoz szükséges. Hol 
teremnek ezek a szerek? Mekkora ama fák földrajzi el
terjedése? Milyen korú és szövetű legyen a hegedű fája? 
Meddig és miként kell szárítani? Melyik fajta juhnak a 
bele a legalkalmasabb ? Hogy kell a nyers belet hurrá 
készíteni? Hát a lószőr honnan származik? A lónak ha
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jából, sörényéből, farkából kell-e a szőrt kiszedegetní ? 
Hányféle iparos kell egy hegedűhöz, míg az összes kel
lékek elkészülnek? Mely országban s minő arányban dol
goznak ezek az iparosok? Mi a nevük, mi a mellék- 
foglalkozásuk, mióta áll fenn az ipar? És így tovább.

Ez legyen az első kötet.
A második kötet foglalja magába az egész hegedűnek 

s egyes részeinek méreteit a pikkolótól kezdve a nagy
bőgőig, a két húrostól kezdve a négy húrosig. Legyen 
ebben leírva a hurok felakasztásának s kifeszitésének 
elmélete teljesen. A hangsor terjedelme. A hangok szine. 
A huroknak egymáshoz való viszonya. A hangok elő
állításának és módosulatainak természettani törvényei. 
A különböző fajtájú és nagyságú e nembeli hangszerek
nek, a hegedűnek, a gordonkának s a bőgőnek, valamint 
a különböző huroknak összhangzattani és hangszereléstani 
jelentősége. S mindaz, ami ezek körébe vág.

A harmadik kötetnek tartalmaznia kell a hegedű törté
netét szent Dávidtól és a zsidók babilóniai fogságától 
kezdve Banda Marcziig. A hegedű a zsidóknál. A hegedű 
a helléneknél. A hegedű a középkorban. A hegedű a 
mithológiában. A renesszánszkori hegedű, az újkori he
gedű. A hegedűlés remeklői. A hegedű szerepe a zene
karokban. A hegedű elterjedése. A hegedűsök betegségei. 
A hegedűlés lélektana. Statisztikai közlemények. Effélék 
lennének a harmadik kötet fejezetei.

A nagy mű természetesen a tudomány színvonalán ál
lana s a legújabb hangtani vívmányokat is tartalmazná. 
A forrás-munkák és segéd-munkák a jegyzetekben gondo
san idézve lennének, mint Bluntschli, Gneist és Kautz 
műveiben, melyeket ők az államjogról, az alkotmány-jog
ról és az országlásról Írtak.

Az igy elkészült nagy mű vitathatlan tekintélylyel birna. 
Lefordítanák minden művelt nyelvre s tanszéket állítaná
nak neki a világ tudományos egyetemén. Sőt a tárgy 
fontosságánál fogva a három kötetre három tanfolyamot 
rendelnének a közoktatási miniszterek.

Mondjátok: ez bolondság!
Az bizony. Igen nagy bolondság. Épen úgy tudom és 

vélem, mint bárki más, hogy igen nagy bolondság. De 
épen azért hozom itt fel.

Mert ha ily tökéletes és nagy munkából a világ leg
egészségesebb eszű ifjai az egyetemeken három egész 
éven át tanulnák is azt, hogy mi az a hegedű, de hege
dűt sohase látnának s kezükbe sohase foghatnának; egy
általán nem lenne tiszta fogalmuk a hegedűről. Beszél
hetne ő nekik a világ minden szónoka és jeles tanára 
éveken át, de ha a hegedűt valósággal meg nem mutatná 
nekn. sohase tudnák biztosan, vájjon az a hegedű nem 
óriási tücsök-e, nem valami különös ékszer-e s nem 
szobadísz-e, mely ott lóg a falon?

Hegedülni pedig épen meg nem tanulnának soha.“ (Az 
Egyetértés 1901. évi augusztus 7-én megjelent számából.)

Ezen idézet teljesen megvilágítja a gyakorlat szerepét 
a tudományos előadásban.

A gyakorlati kiképzés teszi kívánatossá, hogy a tantervbe 
több olyan tantárgy felvétessék, amely ma nincs befog
lalva annak keretébe.

Az erdészeti géptan előadásának szükséges voltát már 
említettem. Sokszor jut az erdész abba a helyzetbe, hogy 
a kezelésére bízott fűrésztelepet leltároznia kell. Teheti-e 
ezt az erdészeti géptan ismerete nélkül?

A szállítási eszközök és módok megválasztásánál he
lyesen csak úgy mondhatunk bírálatot, ha nemcsak a 
viziszállitás módjait és berendezéseit ismerjük, hanem a 
vasút és hídépítés körébe vágó munkálatok kivitelére is 
képesek vagyunk.

Az erdésznek a birtokrendezéseknél, a szerződések kö
tésénél, az erdőbirtokosnak a községi képviselőtestületben 
való képviselése esetében, az úthálózatok építéséhez és 
fentartásához tartozó érdekeltségek hozzájárúlási arányai
nak megállapításánál, a kezelése alatt álló birtoktestre 
kirótt adó helyes kivetésének megvizsgálásánál, az erdő
testbe foglalt bányatelkek jogviszonyainak rendezésénél, 
képviselőválasztási jogának érvényesítésénél, telekkönyvi 
bejegyzések iránt való intézkedéseknél, a vizhasználati és 
tulajdonjogok biztosításánál, erdőkárositási vétségek bírói 
tárgyalásánál, a hozott Ítéletek végrehajtásánál és még 
számtalan más esetben ismernie kell a törvényeket, az 
eljárási szabályokat, vagyis röviden szólva jogi ismeretekre 
van szüksége.

A „jogismét“ nemcsak a gazdasági akadémián, hanem 
még a gazdasági tanintézeteken is előadják, mert jól tud
ják, hogy olyan jogász-országban, mint a mienk, a jog
ismeretre olyan szükség van, mint a mindennapi kenyérre.

Ezért kívánatos volna, hogy a jogismeret a tervezett 
műegyetemen előadassék és ennek keretében necsak az 
erdészt közelebbről érdeklő törvények : magánjogi, vízjogi, 
erdészeti (1879. évi XXXI. t.-cz., 1884. évi XXVI. t.-cz., 
1893. évi XIX. t.-cz., 1900. évi XXVIII. t.-cz.) adó-, bé
lyeg és illetékkiszabási-, községi-utak és vámokról stb. 
szóló törvények, hanem a feljelentési, felebbezési eljárá
sok, a telekkönyvi rendtartás, a kataszteri intézmény, a 
közigazgatás stb. — a gyakorlati czélt itt is a legnagyobb 
mértékben szem előtt tartva — előadassanak.

Szükségesnek tartom továbbá, hogy az államerdészeti 
administratio előadassék.

Ennek a magánuradalmak erdészei is bizonyára hasz
nát vennék, mert a helyes administrátiv intézkedéseket 
ismernék és azokat — esetleg a saját viszonyukhoz mér
ten módosítva — ők is alkalmazhatnák.

Az állami szolgálatba lépőkre nézve az államerdészeti 
administrativ ismerete kiszámíthatatlan előny volna, mert 
sok baklövést lehetne ily módon megelőzni.

Az adminisztrátió körébe tartozó ügyek fontossága is 
megkívánja, hogy az erdészeti ismeretek előadásánál az 
erdészeti hatóságok szervezésére, hatáskörére, az ellen
őrködésre, a gondnokságok átadására és átvételére, annak 
vezetésére, a szolgálati viszonyra, a jogok és kötelessé
gekre, a helyettesítésekre, a fennálló számtalan rende
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letre, továbbá az erdőmivelési és favágatási tervek össze
állítására, a kihasználásra, a munkabérek felszámítására 
és azok kifizetésére, az értékesítési módokra és feltételekre, 
szerződések kötésére és más idetartozó ügyekre vonatkozó 
tudnivalók figyelemben részesüljenek.

Az „Erdészeti Rendeletek Tára“, mely maga is vaskos 
kötet, az állami szolgálatban állókra kiválóan fontos, de 
sok oly rendeletet tartalmaz, amelynek tudása a magán
uradalmakban alkalmazott erdőtisztekre is kötelező.

Minthogy pedig az adminisztrátio és a számvitel az 
irálytannal együtt gyakran kiegészíti egymást és szorosan 
összefügg, legczélszerűbb volna, ha az adminisztrátiv 
ügyek előadása arra az erdésztanárra bízatnék, aki a 
számvitelt és irálytant is előadná.

Az erdészeti oktatásnak gyakorlatibb irányba való tere
lése, a jelenben is előadott egyes tantárgyak anyagának 
bővebb ismertetése és az új tantárgyak előadásának szük
séges volta, valamint az a körülmény, hogy az erdőmér
nöki tanfolyam ez idő szerint is négy év, arról győz meg, 
hogy a mostani három éves erdészeti tanfolyam nem 
volna elegendő arra, hogy ennyi idő alatt teljesen kiké- 
peztessenek az erdészeti hallgatók.

A szervezés munkájának kiegészítéséhez tartoznék ebből 
kifolyólag, hogy a tanfolyam legalább négy évre emel
tessék fel.

Ezzel kapcsolatban az erdészeti államvizsgái intézmény 
is megszüntethető volna. Mert ha a kir. József-műegyetem 
hallgatói négy év alatt oklevélhez juthatnak, — pedig a 
gépészmérnöknek vagy az építésznek is csakúgy szüksége 
van a gyakorlatra, mint az erdésznek, — nincsen elfogad
ható alapja annak a felfogásnak, hogy az erdőmérnök 
csak a gyakorlatban eltöltött 1 — 2 év múlva, tehát a leg
kedvezőbb viszonyok mellett is csak öt év alatt szerez
hesse meg az oklevelet.

Aki talán nem ért egyet velem e tekintetben, vegye 
igyelembe, hogy én az államvizsgái intézmény meg

szüntetését az erdészeti oktatásnak gyakorlati irányban 
való magasfokú fejlettsége mellett kívánom, amilyennek 
az erdészeti műegyetemi előadásokat képzelem.

Jól tudom, hogy az erdészeti államvizsga eltörlése az 
erdőtörvény 36. §-ába ütköznék, de ezen törvény módo
sítása és kiegészítése előbb-utóbb úgyis bekövetkezik.

Nem ez volna az első eset, amely az erdőtörvény mó
dosítását szükségessé tenné, mert a közigazgatás egysze
rűsítéséről szóló törvény úgyis megváltoztatja az erdőtör
vény egyes rendelkezéseit.

Ha azonban az államvizsgái intézmény a tervezett 
egyetem életbeléptetésével egyidejűleg nem volna meg
szüntethető, akkor az államvizsga-szabályzat ama rendel
kezése nyerne kizárólagos alkalmazást, hogy az erdő- 
mérnöki tanfolyam hallgatói a gyakorlatban töltött egy 
év után is letehetik az államvizsgát.

Ezekben óhajtottam javaslataimat megismertetni.
A kifejtett eszme nem új.
Vadas Jenő m. kir. főerdőtanácsos úr „A selmeczbányai

ERDÉSZ

m. kir. erdőakadémia története és ismertetője“ czimű 
müvének 65. oldalán köztudomásra hozta, hogy báró 
Eötvös József, mint kultuszminiszter, a selmeczbányai 
akadémiát műegyetemmel óhajtotta összekapcsolni. És 
amikor báró Eötvös Józsefnek e nagy horderejű eszmé
jét itt felemlítem, eszembe jut egyik költeményében ki
fejezett abbeli óhajtása is:

„Márványszobor helyébe, ha fenmarad nevem,
Eszméim győzedelme legyen emlékjelem.“

Előadott javaslatom szerint az Országos Erdészeti Egye
sület 1896. évi közgyűlésén hozott határozatával szemben 
állok. De ismételten hangsúlyozni kívánom, hogy én meg- 
hajlok az Országos Erdészeti Egyesület bölcs határozata 
előtt, ha az a közel jövőben keresztülvihető. Ha azonban 
helyes az a felfogásom, hogy az akadémiának Budapestre 
való áthelyezése és önállósítása még hosszú időn át nem 
fog bekövetkezni, akkor valósuljon meg az én javaslatom-

Én csak annak a közvéleménynek kívántam szószólója 
lenni, hogy a felsőbb erdészeti szakoktatásunk újból való 
szervezése elodázhatatlan, a megoldandó feladatok száma 
sok és hogy minden nap mulasztása évtizedeken át érez
hető; tehát kötelességünk a cselekvés terére lépni.

De úgy hiszem, hogy javaslatom egyes részei abban 
az esetben is alkalmazhatók, ha az akadémia a közel 
jövőben Budapestre helyeztetnék át.

Ezért kérem az illetékes köröket, hogy javaslatomat 
figyelemre méltatni és tárgyalás alá venni szíveskedjenek, 
valamint kérem szaktársaimat, hogy az ügyre vonatkozó 
nézeteiket közöljék, mert ez részint a nagyjelentőségű 
ügy helyes irányítása, részint a kérdés állandó nyilván
tartása érdekében szükséges.

, * , , , » ♦. *. 4 4. .. 4. 4. .4.     .1. . ! .  .*. .i,. .*. .* rv. ,*4

Néhány szó
a gyümölcsoltványok neveléséről.

Ezen becses szaklap első évfolyamának 24-ik számában 
Márton Sándor úr fenti czím alatt a gyümölcsoltványok 
szokásos nevelési módját kifogásolván, egyben kifejti né
zeteit, melyek szerint egészségesebb, edzettebb oltványok 
nyerhetők.

Nézeteivel azonban nem értek mindenben egyet, azért 
legyen szabad az alábbiakban sok évi tapasztalatból ki
folyó véleményemet előadni.

Ugyanis czikkíró úr szerint:
1. az alanyokat nem szabad forgatott és trágyázott ta

lajba ültetni, mert ha kiültetéskor az állandó helyen rosz- 
szabb talajba kerülnek, sínyleni fognak, s el is puszil
hatnak ;

2. nem szabad a vadonczokat 1, hanem 2—3 éves 
korukban nemesítés alá kiültetni, mert így erősebben fog
ják a reájuk oltott nemes részt fejleszteni ;

3. nem szabad a föld színe felett nemesíteni, mert ez 
esetben a gyöktő nem erősödhetik, hanem 50—80 ctm. 
magasságban, s végül:

4. a törzsnevelés ne történjék 2 nagy seb ejtésével, s
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a fiatalabb törzset nem szabad derékban visszavágni, mert 
a sok seb a fát gyengíti, hanem a gyenge vezérhajtá
soknak csak hegyét csípjük vissza, minek következtében 
oldalhajtások törnek elő, melyek a törzset vastagitják. 
Ezek volnának Márton Sándor úr kifogásai.

Megjegyzéseim ezekre nézve következők:
1- ször. Sem a vadonczokat sem az oltványokat túlbuja 

talajban nem szabad nevelni a faiskolában, ebben teljes 
igazsága van czikkíró urnák, mert állandó helyükre ki
ültetve, ritkán kerülnek hasonló jó talajba, de viszont 
sovány, kemény talaj sem alkalmas, mert ilyenben dús 
gyökérzet nem képződhetik, rósz gyökerű fák pedig ál
landó helyükön csak sínylődni fognak, mert csak bő gyö
kérzet mellett szívhatnak a talajból elegendő táplálékot.

A talajnak tehát erőteljesnek kell lennie a faiskolában, 
s a karógyökér többszöri visszavágása is szaporítja a gyö
kérzetet, ami többszöri átültetést feltételez. Valamint az 
állat, úgy a növény is megkívánja fiatal korában a jó 
gondozást s a bő táplálékot, hogy szerveik kellően kifej
lődhessenek, mert csak igy fogják tudni magukat mos
tohább viszonyok közt is fentartani. — A sovány talaj 
okvetlen megkívánja a javítást, mert különben igen si
ralmas csemetéket fogunk benne nevelhetni.

Az állandó helyre kiültetett fák rósz talaját kapálás és 
trágyázással javíthatjuk. A talaj beárnyékolása által az 
öntözést mellőzni lehet, hogy pedig a trágya a gyöke
rekhez a fa idősebb korában is eljusson, szokás körárkot 
(tányért) vagy gödröket ásni a fa csurgója alatt s ebbe 
helyezni a trágyát. Ily módon lehet a talajt javítani akkor 
is, ha a gyökerek az ültetési gödröt túlhaladták.

2- szor. Hogy a vadcsemete hány éves korában ültet - 
tessék ki nemesítés alá, az vastagságától függ, tapasz
talat szerint legczélszerübb a lúdtoll vastagság.

Vastag alanyokban a szem nem jól ered, nagyobb sebek 
ejtetnek, melyek nehezebben forrnak be, s ha a mag isko
lában 3—4 évig hagynánk a vadonczokat, azok átültetés 
nélkül megsürüsödvén, egymást a kifejlésben gátolnák. 
Az átültetéseket pedig nagyobb faiskolákban költséges 
voltuk miatt nem szokták gyakorolni.

Oltás (szemzés) alá kiültetett vékonyabb alanyok is jól 
nevelik a rájuk oltott nemes részt, s 3—5 évig, a med
dig t. i. a faiskolában maradnak, elég idejük van a ki
fejlődésre, — tehát egészen mindegy, akár a vadonczokat 
mint ilyeneket hagyjuk a faiskolában erősödni, akár már 
beoltott állapotban.

S a mostani olcsó gyümölcsfaárak mellett, nem lehet 
rósz néven venni, ha a faiskolatulajdonos is minél hama
rább óhajt befektetett pénzéhez jutni, ha azt a kiadandó 
oltványok kára nélkül teheti.

3- szor. A nemes szemet azért tesszük be az alanyba 
közel a föld színéhez, hogy a szemzés helye ne legyen 
szembeötlő, s mert a lágymagúaknál a nemes rész, szebb, 
simább törzset képez, s végül ha a nyúl meg is rágja, j 
visszavágás után újból nemes fát nevel s nem kell beoltani.

De ha valakinek kedve van 50—80 ctm. magasságban

E R DÉ S Z

szemezni, az ellen nem lehet kifogást tenni, mert a fa 
nem vészit semmit jó tuladonságaiból, legfeljebb a fent- 
jelzett előnyök maradnak el.

Czikkíró úr szerint leginkább a gyökfő van kitéve az 
idő viszontagságainak, s a jobb ellentállás miatt kívánja, 
hogy az nem a nemesített de a vad része legyen a fának, 
azért nem szabad szerinte a föld részéhez közel szemezni.

Hogy az oltási hely lent vagy feljebb van az alanyon, 
az a fa növekedésére, tehát a gyökfő fejlődésére is alig 
van befolyással: mert a csonk eltávolítása következtében 
a támadt seb pár hónap alatt benő, aztán a fa vig nö
vekedésének misem áll útjában, ha a többi feltételek 
egyébéként megvannak.

Azonban nemcsak a gyökfő, hanem az egész törzs is 
ki van téve az idők visszontagságainak, állati s növényi 
parazyták rombolásának, s miután a vadtörzs sokkal ed- 
zetebb, ellentállóbb, előnyösebb volna a vadonczokat nem 
5 0 —80 ctm. magasságban — mert így csak félmunkát vé
geznénk, — hanem koronamagasságban, tehát 150—200 
ctm. magasan végezni az oltást illetve a szemzést, hogy 
t. i. a törzs egészen a vadfából kerüljön ki, ez esetben 
a vadonczokat addig kellene nevelni a faiskolai táblákban, 
míg azok koronamagasságban beolhatók. Ezen eljárás 
különösen zordabb vidékeken ajánlható.

4-szer. Azt nem lehet kikerülni, hogy a törzsnevelés 
sebek nélkül történjék. Okszerű metszés nélkül szabályos 
alakú fát nevelni nem lehet.

A törzs- és korona-alakításhoz szükséges metszések, 
illetve az ezek által okozott sebek a fának legkevésbbé 
sincsenek ártalmára, ha a metszéshez a kellő időt meg
választjuk, azt szabályszerűen, azaz csonk nélkül, rézsut 
és simán hajtjuk végre, s ha a sebeket azonnal oltóvi
asszal bekenjük.

A vezérvesszőt csak akkor kell visszavágni, ha az 
gyenge, vékony, vagy görbén nő, hogy ez által a meg
maradt rész erősödjék, s a megmaradt felső rügyből egyenes 
hajtást kapjunk. Az erős, egyenes vezérek érintetlen ha
gyatnak, annak csúcsát semmi esetben sem szabad visz- 
szacsipni, mint azt czikkíró úr ajánlja, mert akkor a törzs 
folytatását képező új hajtás nem mindig nőne egyenesen, 
s kevés ideje maradván a beéredésre, erősebb hidegekben 
elfagyna. Az erőteljes vezérhajtásokon ezen visszacsipés 
nélkül is elég oldalhajtás fog a második évben előtörni, 
a gyengéket pedig tavaszkor eszközölt kisebb nagyobb 
visszavágás által kényszerítjük erősítő oldalhajtások kép
zésére.

Nem a sebek miatt pusztulnak el a kiültetett fák, s 
azért sem, hogy azok jobb talajból kerültek ki, hanem 
leginkább azért, mert rósz gyökérzettel bírnak, a gyü
mölcsnem rosszúl van a talajhoz megválasztva, rosszúl 
van elültetve, s végül, mert nem gondoztatik kellőleg.

Bornemissza Zoltán,
kir. fatenyésztési felügyelő.
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A gyertyán-dorongfa értékesítése.
A mi közönséges gyertyánunk (Carpinus betulus L.) 

mindeddig a mellőzés homályában vonult meg nagy sze
rényen. Még erdőrendezőink is üzemterveikben és becs
léseiknél nem tekintik önálló fanemnek, hanem a bükk- 
höz biggyesztik. De nem is szolgált rá va’ami különös 
figyelemre, mert eltekintve elenyésző igazi alkalmazásá
tól, a bükkel egyetemben, csak mint faszén vagytűzi fa 
kerül a piaczra.

Egy franczia mérnök búvárkodó agyának köszönheti, hogy 
már a közel jövőben egyike lesz legbecsesebb fanemeink
nek és kiváló műszaki tulajdonságai ezentúl állandó keresle
tet és mindinkább emelkedő értéket biztosítanak számára.

Tudvalevő dolog ugyanis, hogy a vasúti talpfák gyors 
elhasználódásának oka főkép abban rejlik, hogy a sin 
megerősítése végett a talpfába vert szög, a vele érint
kező farészecskék korhadása következtében csakhamar 
meglazul. Ha tehát sikerűi a szög ezen megiazulásának 
okát megszüntetni, ha lehetséges a szöget környező fa
részecskék épségét helyreállítani, úgy a talpfa maga még 
továbbra is használható lesz.

A talpfaromlás ezen említett okának megszüntetésére 
és továbbra való használhatóvá tétele végett Franczia- 
országban már évekkel ezelőtt kiterjedt kísérletek folytak 
szabadalmazott gyertyánfacsavarokkal, melyeket a lágy 
talpfákba alkalmaznak és azokba verik a vasúti sin függő
leges megerősítésére szolgáló kampós vasszöget avagy 
csavart. Miután a kísérletek várakozáson felül sikerűitek, 
a gyertyánfacsavar a vasúti kapcsoló anyagok közé soroz- 
tatott s ezzel a gyertyánfa értékesítésének tere fölötte 
kedvező kiterjedést nyert.

A gyertyánfacsavarok előállításával a „Dübelwerke 
Gesellschaft m. b. H. Frankfurt am Main“ társaság fog
lalkozik és csavarjait már az ausztriai és porosz vasutak- 
nak is szállítja. Legújabban Magyarországon is szervez
kednek azon szándékkal, hogy a M. A. V. feledi állomá
sán, — hol máris nagymennyiségű gyertyándorongfa van 
fölraktározva, — gyertyáncsavar-gyárat létesítsenek.

Kívánatos lenne számot vetni vágásérett tölgyeseinknek 
megdöbbentően gyors apadásával és a vasúti talpfa be
szerzésének fontos kérdését a czéltalan kísérletezések 
helyett ily gyakorlatilag már kipróbált segédeszközökkel 
nálunk is dűlőre juttatni és a vasutak által évenként 
szükségelt nagymennyiségű talpfa fedezésénél más fa
nemeket is igénybe venni, hogy ne csak a tölgy alkal
maztassák, miáltal tölgyeseinket biztos lépéssel vezetik a 
végenyészet felé! Tölgyeseink jövőjének sötét képét már 
az 1886—1887. évben élénk színekkel, de megdönthe
tetlen számadatokkal tárta szemeink elé Grell Móricz fő
mérnök, az osztrák vasúti tisztviselők klubjában tartott 
két előadásán „Der bevorstehende Ruin der Eichen
wälder“ czimű értekezésében és különösen utalok az ezen 
alkalomkor lelolvasott Bedő Albertnek tölgyeseinkre vonat
kozó levelére is.

ERDÉSZ

A Feleden felállítandó gyertyán-csavargyár bizonyára 
állandóan ébren tartaná az intéző körök figyelmét s ha 
a csavarok Magyarország vasutainál is alkalmazást nyer
nének, a gyertyán-dorongfa értékesítésében messze ki
ható, kedvező változás állana be. Már most is a „Gömöri 
Faipar-Részvénytársaság Pelsőczön,“ mely az előbb ne
vezett társaságnak szállítja a gyertyán-dorongfát annak 
űrméteréirt bármely gömöri vasúti állomáson, — az or
szág más részéin pedig a viteldij-külömbözet levonása 
mellett — 7 koronát fizet s mostani szükséglete még 
mintegy 500 kocsirakomány.

A keresett gyertyándorongfa hosszméretei: 97, 93, 99, 
100, 113, 114, 115, 116, 117, 131, 132, 133 és 134 
cm.; vastagsága a vékonyabb végén mérve : 7—12cm.-ig. 
Olyan göcsökkel ellátott dorongok, melyeknél az ággöcs 
be van nőve átvétetnek, mig azok, melyeknek göcsei a 
héjból kilátszanak, az átvételből kizáratnak; a dorong 
csak egyszer lehet görbült.

Ha figyelembe is vesszük, hogy az átvételnél az űr
méter a megszabott méretek pontos betartása miatt majd
nem egy tömköbméternek felel meg s a feldolgozás kizá
rólag fűrészszel végezhető, a mi a termelési költséget a 
szokásosnál jóval magasabbra emeli, még akkor is a va
lamely vasúti állomáshoz csak némikép is kedvezően 
fekvő gyertyán-állabok kihasználásánál, kivált pedig azok 
áterdőlésénél a gyertyándorongfa ezen újabb értékesítése 
fölöttébb előnyös, a mennyiben az tetemesen nagyobb 
tőár elérését biztosítja és azon választék nyer értékesítést, 
mely mindeddig teljesen alárendelt szerepet vitt.

Miiske G.

A legeltetés és havasgazdálkodás
k é r d é s e .  (Folytatás).

Összehasonlító tanulmány és javaslat, különös tekintettel a hazai viszonyokra, 

Irta: Berendy Béla, m. kir. erdőmester.

3. Havastáji legelők.
A fatenyészet legfelső határán vagy azonfelül az úgy

nevezett havasi tájakon fekvő legelők s az alattok elte
rülő előhavasok, hasonlókép a túlságos, de főleg az ok
szerűtlen, a különféle állatnemekkel való rendszertelen 
legeltetés, a talajjavítás kérdésének teljesen figyelmen 
kívül való hagyása, az éjjeli tanyáknak évtizedeken át 
egy helyben való meghagyása következtében folyton rosz- 
szabbodnak, a tápláló és aromatikus füveket és haszon
talan gyom és lapufélék hova-tovább elnyomják.

Önként érthető, hogy a fatenyészet határán belüli havasi 
legelők régente kisebbek voltak, azok az erdőírtás folytán 
nagyobbodtak, különösen amidőn az erdő közelében a 
vasutak kiépültek. Mig a termő réteg megvolt, addig a 
búja fűtermés igazán „hizlaló“ legelőt szolgáltatott, de 
nem úgy jelenleg, amidőn a termő talajréteg sekély.

A vegetáczió 12, legfeljebb 14 hét, de a vidék csapa
dékban elég bő, s így a fűtermés egyik kelléke megvan.
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Ezek a rendkívül tápláló füveket termő legelők a mai 
elhanyagolt voltukban is a hegyi lakóknak épen olyan 
fontos szolgálatot tesznek, mint a búzatermő föld a mé
lyebben fekvő tájakon, mert azon a vidéken feküdvén, 
ahol mezőgazdálkodással foglalkozni már alig lehet, a 
lakosság a marhatenyésztésre van utalva.

Tavaszszal, amint a hó elolvad s a nappalok már elég 
hosszúak, a levegő jól felmelegszik s a tenyészet igen 
gyorsan megindul. Ma még hóboritotta föld 8—10 nap 
múlva kizöldel.

Május második felében megindul a népvándorlás; a 
közlekedési utakon szekérrel alig lehet haladni, mert 
százával-ezrivel ellepik azt a havasra igyekvő marhák, 
juhok. A karámok állatnemek szerint megtelnek. Mindenek 
előtt a közel s mélyebben fekvő helyeken legel a marha, 
mert hát szegény kiéhezett s a szoptatás következtében 
elgyengült állatoknak meg kell javulni.

Istálló — tudomásom szerint — kevés havason van 
az országban, így tehát az állatoknak az Isten szabad 
ege alatt kell tanyázniok.

A karámok rendesen viz közelében vannak, de mint
hogy évek hosszú során át mindig egy és ugyanazon a 
helyen, ennélfogva a trágya, a ganajlé következtében a 
lapu, a sóska és egyéb, a jó humuszos talajt kedvelő 
gyom borítja nagy területekben a talajt. De így van ez 
a delelő helyeken és azok környékén is, gyakran 10 — 20 
holdnyi területeken, így a havasra vezető utakon, a hegy- 
gerinczeken, ahol rendesen foltokban jelentkeznek ezek a 
gyomok s már messziről látható a sárguló lapu-levél s a 
csúcstól kezdve lefelé bámuló magdús szár.

Az utak elhanyagolva s a keskeny marhacsapások ré
tegvonalakban helyenként oly sűrűén vannak a havason, 
hogy a kijárt terület nagyobb a fűtermőnél.

Ahol a henye-fenyő ellepi a havast, ott legeltetni alig 
lehet, mert a lehajló ágak járhatatlanná teszik azt. Az 
átvezető néhány marhacsapás rendesen posványos és 
kátyus. Itt történnek többnyire a lábtörések. Ahol a havasi 
éger kicsiny és ritka, ott az áfonya veri fel magát. A 
sziklás helyek pedig mindinkább nagyobbodnak, a víz
mosások mélyebbek lesznek s az erdő határa hova-tovább 
lejebb szőrül.

A forró nyári napokon, ahol erdő is tartozik a havasi 
legelőhöz, ott szabadon, ahol az erdőben való legeltetés 
meg van tiltva, ott lopva, de mégis legeltetik az erdőt.

Hózivatarok alkalmával, ahol van, ott a ledöntött fák 
gályáit, rügyeit rágja a marha; néhol korpás sót kap, de 
helyenként semmit sem, ott tehát koplal, mert szénáról 
nincs gondoskodva. Minthogy födött helyek hiányában az 
éhes állatnak a zivatarban kell lenni, önként érthetően a 
tejelő állat teje leapad, sőt van rá eset, hogy teljesen 
elvész: az egyéb marhának gyarapodására, növekedésére 
pedig káros befolyással van s azokat a betegségekre fo- 
gékonynyá teszi.

Rendszer semmiben sincs, sem az állatfaj megválasz
tásában, sem mennyiségének meghatározásában, A régi

routine az irányadó. Ugyanazzal az állatnemmel legeltetik 
ma is azt a havast, mint századok előtt, mert hát „mindig 
így — és jó volt.“

A havasokat a tulajdonosok vagy saját marháikkal le
geltetik, vagy bérbe adják. Ha a bérelt havasokat a gaz
dák saját maguk kezelik, akkor még csak a maguk módja 
szerint megtalálják számadásukat, de ha vállalkozó veszi 
bérbe a havast, akkor ja j annak a szegény népnek, 
mely arra a havasra reá van utalva.

A havasok területének kimutatására vonatkozólag csak 
egyetlen egy forrást ismerek, mely egyszersmind a ma
gyarországi havas-gazdaság fejlesztése érdekében igazán 
nagy gonddal összegyűjtött adatok alapján, szakértelemmel, 
tudással és a dologhoz értően megirt első úttörő magyar 
munka s ez Egán Ede „Kárpátaink közgazdasági hi
vatása“ czimű könyve, mely szerint az ország 35 vár
vármegyéjében összesen 1,624.000 k. hold területű havasi 
legelő van.

Közel két évtized alatt bejártam az ország legelőterü
letének nagy részét s barangolásom eredményeként a kö
vetkező tapasztalati adatokat szereztem.

Havasi legeltetés tisztán juhokkal.
Ezzel az állatnemmel kezdem, mert ez van még a 

havasainkon legjobban elterjedve. A nép ragaszkodik 
hozzá, mert házi szükségletének legnagyobb s ruháza
tának egy része abból kitelik, de ragaszkodik azért is, 
mert ha egy darab jószága elpusztul, ami, sajnos, még 
igen gyakori a havasokon, aránylag nem nagy a kára.

Akárhogy is iparkodik az ember a népnek megmagya
rázni, hogy ezzel a vegetáriánus gourmand-al nem lehet 
a havast jól kihasználni, mert csak az apró zamatos fűvet 
eszi, a szárosat pedig otthagyja, nem hiszi el, mert nem 
tudja megérteni.

Vannak havasok, ahol 3 darab juhra számítanak 1 kát. 
hold legelőt, de viszont egyes helyeken egy juhra 3 kát. 
hold terület is esik.

Leginkább a magyar és erdélyi raczka és a czigája faj 
járja, mig a merinói (birka) inkább a síkságon van el
terjedve.

A gazdálkodás körülbelül a következő:
A bárányoktól elválasztott s május hóban a havasra 

felhajtott tejelő juhokat, melyek éjjel-nappal az Isten sza
bad ege alatt egyszerű kerítéssel ellátott karámban ta
nyáznak, augusztus hó közepéig napjában háromszor 
fejik. A juhgazdálkodás legelső szabálya a nép között az, 
hogy a reggeli és délelőtti fejés után a juhokat azonnal 
ki kell a legelőre hajtani, hogy mozogjon, le ne fekhes- 
sen, mert állítólag a teje elapad. Sok helyen hallottam 
ezt, de nem tudom okát adni.

Augusztus közepén a nagy karámot, mely az esőzések 
következtében ezalatt sártengerrel lett körülvéve, elhagyják 
s a havas gazdálkodási-évad végéig 70—80 darabból 
álló kisebb csoportokra oszlanak avégből, hogy az előha- 
vasokat, erdőszéleket, cseprentéssket, ahol van az erdei
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legelőt is jobban kihasználhassák. Őszkor a havasról való 
lehajtás után a faluban lévő réteken, földeken legelnek.

A tejet a havasokon rendszerint összefejik s a része
sedés a próba-fejésen megállapított mennyiség szerint 
történik.

A tejelési képességre befolyással bir az állatfaj, a le
gelő jósága, az időjárás, a kitelelés stb. Átlagban egy fejős 
juh után augusztus hó közepéig mintegy 24 liter tejet 
számítanak, melyből a gazdák ott a helyszínén oltó se
gélyével készítik a juhsajtot, illetőleg a túrót. A maradék 
savóhoz kevés édes tejet adnak s abból nyerik felfőzés 
után az ordát. A tisztaságra csak annyiban ügyelhet, 
amennyiben a helyi körülmények megengedik, mert a 
pásztor még a nomád élet idejéből megmaradt szokás 
szerint a legegyszerűbb módon összetákolt kunyhóban 
lakik s a sajt is ott készül.

A sajt és orda együttvéve mintegy 6—7 kiló súlyú és 
értéke körülbelül 4 korona. Az augusztus hó közepétől 
fejt tej értéke 1 korona. Összesen tehát 5 korona bevételt 
szolgáltat egy juh, a bárány és gyapjú értéke nélkül, 
mely téli és tavaszi eltartás által felemésztetik.

A fenti összegből a pásztor bérét s egyéb a havasgaz
dálkodásnál elmaradhatatlan apró kiadásokat, elszeren- 
csétlenüléseket stb. leszámítva, 4 korona, illetőleg ennek 
az értéknek megfelelő tejtermék marad meg a gazdának 
mint évi tiszta bevétel, ha ez az árú negyed- vagy leg
feljebb félértéke fejében pálinkával, dohánynyal, esetleg 
egyéb élelmiszerrel, ruhaneművel már jó előre nem fog
laltatott le. Sajnos, a felvidéki nép annyira rabja ennek 
a méregnek, hogy annak áldozza keresetének tekintélyes 
részét s a tehetősebb s józanéletü gazdákat kivéve, bi
zony a jövedelem legnagyobb része a korcsmáros zse
bébe jut,

Természetesen még inkább megcsappan a jövedelem, 
ha a havas után bért kell fizetni, mely juhonként 25 
fillértől 1 koronáig változik.

H avas gazdálkodás ökrökkel és tinókkal.
Czélja a marhanevelés, illetve nyári eltartás, esetleg 

hizlalás.
Rendes gazdálkodásnál az öreg ökrök a tinóktól el 

vannak különítve s abban az esetben, ha az ökrök az 
őszi vásárkor eladatni szándékoltalak, hetenként — mint
egy 4—5 héten át — kétszer-háromszor korpás sót kap
nak, később aztán egy kevés árpadarát, amit kukoricza- 
darával is szoktak javítani.

Ha a gazda jól akarja az állatokat tartani, akkor minden 
darab marhára 3 -5  hold legelőt kell számítani, s ebben 
az esetben remélhetni, hogy egy marha a havas legel
tetés tartama alatt nagy átlagban 20 -30  koronát javul.

Ha ebből az összegből a tényleg felmerült kiadásokat, 
mely igen nagy határok között mozoghat, a pásztorbért stb. 
levonjuk, úgy bizony azt látjuk, hogy a haszon nem nagy.

Leginkább a darvas-faj van elterjedve, mely kitűnő 
igavonó anyagot szolgáltat.

H avas gazdálkodás tehenekkel.
Ez a gazdálkodási mód van még legkevésbé gya

korlatban az országban, valószínűleg azért, mert a legtöbb 
munkát és pénzbefektetést igényli. Pedig ahol csak némi 
gondot fordítanak reá, mindmegannyi havas gazdálkodás 
között a legtöbb hasznot adja.

Máramaros-vármegyében a kincstári szegődvényes erdő
munkások a falvak közelében lévő havasokon elég ked
vező eredménynyel gyakorolják. Itt találkozunk már istál
lókkal, ahol a marha rossz időben és éjjel meghúzhatja 
magát.

A teheneket kétszer fejik, reggel és este, s amenynyiben 
egyik-másik tehénnek a havason ellett borja van, az a 
tej egynegyed részét kapja.

Egy tehén 15 nap alatt átlag 60 liter savanyú tejet s 
egy kiló vajat szolgáltat.

A .fejést nők végezik, kiknek bére egy tehén után 2 kor. 
40 fillér készpénz, azonkívül liszt, kenyér és só. Az őr
zésre pásztort fogadnak 100 kor. bérért.

A trágyát az istálló mellé kihányják, ahonnét az eső 
vagy a közeli patak elmossa. Bizony igen sok értékes 
trágyaanyag megy így veszendőbe.

A havas gazdálkodás terményei a piaczra nem igen 
jutnak, mert az a háztartásban elfogy, lévén a munkás 
a családi tűzhelytől egész héten át távol s így úgyszólván 
külön háztartást visz.

Tehenekkel való havas gazdálkodást abból a czélbói, 
hogy a tejtermékek nagyban értékesíttessenek, részemről 
csak egyet ismerek az országban s ez Máramaros-vár
megyében a kincstári „Opressa“ nevű havason van, ahol 
a havas bérlője 180 tehén tejéből készít svájczi módon 
kitűnő sajtot és vajat; azonkívül hizlal 25—30 drb. sertést,

(Folytatása következik.)
*12* >«>* *2» 5*2» >*20 >«2» >« *  >«*, *  *  >*2» 0>** >**i 2* '*2*!** •*:»>•*.'*«■

A kőrismag vetésének 
és a vetési varjú erdőgazdasági jelentő

ségének kérdéséhez.
A „Magyar Erdész“ múlt évi 3. számában „A kőris

mag kérdéséhez“ czim alatt, a konsmag elvetéséhez én 
is hozzászóltam s megismertettem azt az eljárást, mely 
szerint én szoktam a kőrismagot elvetni, még pedig eddig 
a legjobb sikerrel.

Akkori czikkem végén megígértem azt is, hogy az 
1901. évi kísérletek eredményéről is be fogok számolni, 
a mely Ígéretemnek ezennel eleget akarok tenni.

Az 1901. évi e téren folytatott kísérletek eredményei 
nem elégítettek ki cseppet sem.

Sem a székesfehérvári állami, sem egynéhány a bir
tokosok által fentartott csemetekertben elvetett kőrismag 
nem kelt ki egyenletesen.

Okát ennek legnagyobbrészt abban keresem, hogy leg
több helyen a magot csak a vetés napjának reggelen 
áztatták be s igy az eléggé meg nem duzzadhatott.

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



3. szám. 51MAGYAR

A fejérvári állami csemetekertben pedig a sikertelenség 
részbeni oka az volt, hogy a vetéssel elkéstem, (május 
első felében vetettem), a mi tekintettel az akkor uralko
dott nagy és tartós szárazságra, a sikertelenséget némi- 
kép megmagyarázza.

Csak egy helyen — az isztiméri volt úrbéresek cseme
tekertjében — kelt ki a mag elég szépen, bár az ottani 
eredmény sem elégített ki. A többihez viszonyított jobb 
eredményt valószínűleg az okozta, hogy a birtokosok a 
magot még április második felében vetették el és mivel 
a vetést maga az elnök vezette, a leforrázást is jól 
végezték.

Ugyanis a mint a múlt évi kísérletek bizonyítják, nagy 
befolyást gyakorol a mag kikelésére az is, hogy milyen 
hőmérsékletű az a viz, a mivel a mag leöntetik.

Ha a leforrázást egy földmives végzi, a viz hőmérsék
lete mindenesetre nagyobb lesz, mintha ezt egy magam
fajta vagy pedig erdőőr végzi, mert amannak a keze 
kétségkívül a nagycbb hőmérsékletű vizet is kiállja.

A múlt évi kísérletek eredményeiből tehát az alábbi 
következtetéseket vonom le :

1. A magelvetést, ha azt tavaszszal s az általam elő
adott mód szerint eszközöljük, mindenesetre még április 
közepe táján kell hogy történjék. A mag, mint azt az 
előző évi kísérletek mutatták, csak 5 - 6  hét múlva kel
vén ki, a csemeték elfagyásától a legritkább esetben kell 
tartani.

2. A mag leöntése lehetőleg minél melegebb, csak ne 
forró vízzel történjék, még pedig

3. a vetést megelőző nap estéjén, de jobb, ha még 
egy fél nappal előbb. Az igy beáztatott magot aztán az 
elvetésig a vízben gőzölni hagyjuk, miért is a beáz- 
tatásra használt edényt a mag leöntése után azonnal le 
kell takarni.

Mivel már kezemben a toll, ezúttal arról az érdekes 
megfigyelésről is be akarok számolni, a mit az idei szo
katlanul enyhe tél folyamán a székesfehérvári állami cse
metekertben és gyümölcsfaiskolában tettem, a vetési varjú 
(Corvus Frugilegus L.) erdőgazdasági jelentőségét illetőleg.

A múlt év őszén ugyanis a csemetekertben 32 hekto
liter kocsányos és kocsánytalan tölgymakkot, a gyümölcs- 
faiskolában pedig 75 klgr. diót vetettem el.

Úgy deczember elején egyszer csak avval állít be hoz
zám a csemetekerti őr, hogy a vetési varjúk óriási mód 
rákaptak úgy a tölgy, mint a dió-vetésre, hogy adjak 
neki lőfegyvert, mert különben nem tud ellenük védekezni.

En a fiatal, gyakorlatlan ember jelentését kissé túlzott
nak gondoltam, mert — mi tagadás — a vetési varjak 
ilyetén károsításáról még sohasem hallottam.

De bizony magam is meggyőződtem arról, hogy a var
jak nemcsak a 4 cm.-nyire elvetett tölgymakkot, hanem 
meg a 8 cm. melyre vetett diót is kivágták, még pedig 
meg aK.kor is, mikor a föld színe meg volt fagyva.

Hogy a makkra hogy akadtak rá, azt még megtudom 
magamnak magyarázni, de hogy a dióval jóval seké- j
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lyebbre vetett szilva, alma és körtemag közűi hogyan 
találták ki éppen a legmélyebbre vetett diót — ha csak 
a szag után nem — még ma is rejtély előttem.

A makkra valószínűleg az vezette rá őket, hogy a 
makkvetés közvetlen szomszédságában lévő egy éves tölgy
csemeték gyökereiről itt-ott a gyakori őszi eső lemosván 
a földet, abból helyenként kikandikált egy-egy makknak 
a maradványa. Ezt megtalálva a szomszédos területen is, 
kezdtek keresgélni.

Érdekes, hogy egy helyen a cseresznye-magot is ki
kezdették, de úgy látszik, nem ízlett nekik, mert ott 
hagyták s többé nem is bántották.

Minthogy az itteni viszonyok között semmiféle más 
módtól sikert nem vártam, egyszerűen fegyverrel láttam 
el őrömet s mindennap egynéhány lövést tétettem vele, 
ha a varjak mindjárt csak a szomszédos területeken vol
tak is, úgy, hogy ma már jómesszire elkerülik a csemete
kei tét.

Igaza van tehát Vollnhofer barátomnak, a ki az „Erdé
szeti kísérletek“ utolsó számában épp a vetési varjúról 
irt tanulmányaiban azt mondja, hogy valamely madárfaj 
hasznos vagy káros voltának megítélésére tisztán a gyo
morvizsgálatok nem nyújtanak biztos alapot, hanem fő- 
kellékűl kell ehhez sorakoznia az illető madarak életmód
jának a szabad természetben való megfigyelésének is.

Kisebb csemetekertekben és ott, a hol az erdő közel 
van, talán könnyen lehet védekezni a vetési varjú ezen 
károsítása ellen azáltal, hogy a bevetett táblákat vagy 
ágyakat tüskével vagy gályákká! letakartatjuk.

Nagyobb csemetekertekben azonban, a hol ez a mód 
már csak az arra a czélra szükséges nagymenny'ségű 
tüske és galyfa beszerzésének lehetetlenségén is hajótörést 
szenvedhet, vagy ott, a hol tüskét és galyfát még arany
ért sem lehet kapni, mint például itt, nem ma”ad más 
hátra, mint a csemetekert állandó őriztetése.

De bármely mód szerint is kell védekezni a vetési 
varjak ellen, mindegyik mód pénzbe kerül s a csemete
nevelés költségeit előre nem látott és felesleges módon 
emeli. Binder Béla.

Geilért és Kaán pályaműveiről.
Kétségtelenül üdvös dolog, hogy Magyarország erdészete 

a bükkfa romlásának okai felett behatóan elmélkedik, mert 
hisz e fanem képviseli erdőségeink jelentékeny részét. 
De maga az elmélkedés mégis hasonlít egy olyan orvosi 
rendelvényhez, mely teljesen indifferens úgyan, de arra 
alkalmas, hogy ha a beteg véletlenül felgyógyúl, a hatás 
az orvosságnak tulajdonítható.

Jól tudjuk úgyanis valamennyien magyar erdészek, hogy 
a bükkfa nálunk akár feldolgozva, akár feldolgozatlanul 
ott romlik, illetve főkép ott válik hasznavehetetlenné, a hol 
értékesíteni egyáltalán nem lehet. Hogy pedig ily körül
mények között hamarább romlik el, mint esetleg más 
fanem, az első sorban a bükkfa sajátos szerkezeti, szövet1
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tulajdonságaiban birja alapokát. Ellenben a hol a bükkfát 
értékesíteni tudjuk, ott nagyon ritkán történik meg, hogy 
a tartósság tekintetében hozzá fűzhető várakozásnak meg 
nem felelne. Ezzel nem akarom azt mondani, hogy a 
kérdéses pályaművek tulajdonképeni tárgya nem képviseli 
azt az értéket, melyet a kitűzött czél által tényleg ma
gában rejt, hanem midőn a bükkfa romlásának okairól 
pályaműveket Írunk, eléfcb talán e fanem értékesítésének 
ezideig még kevésbbé ismeretes titkait kellett volna fel
tárnunk, mert e pályaművek tulajdonképen arra volnának 
hivatva, hogy a bükkfa értékesítésének legkiterjedtebb is
mertetését befejezésképpen, nélkülözhetetlen tudnivalókkal 
támogassák. Nem képzelek ugyanis olyan erdőtulajdonost, 
aki csupán a bükkfa tulajdonságainak teljes ismerete és 
romlása ellenszereinek is birtokában erdőségeit akár műfa 
— akár tűzifa gyanánt raktározni hajlandó volna, mi
előtt annak értékesítése felől tájékozódva nincs. De vi
szont, ha sikerül bükkfakészletünknek valami állandó jó 
üzletet szerezni, akkor meg aztán sikerünknek első és 
legfőbb alapfeltétele, hogy a készletet minden romlástól 
megóvni tudjuk. Ez azonban csak utókellék.

Egyébként a pályaművekről csak elismeréssel lehet 
szólani, s midőn a pályadijat Gellértnek adjuk, nyugodt 
lelkiismerettel mondhatnék nyertesnek Kaánt is. Gellértnek 
elvitáz hatatlan nagy érdeme a széleskörű kiterjeszkedés 
és a rendszer, melyek közöl az első munkájának értékét, 
az utóbbi pedig díszt kölcsönöz.

A tanulmány tekintetében alig múlták felük egymást, 
s a tulajdonképeni kérdést mindketten megoldották oly 
értelemben, amint az feladatukká tétetett, t. i. a gyakor
lati élet számára; theoriáikat pedig majd a kísérletek 
fogják tisztázni. Nevezetesebb kérdéseik közöl említésre 
méltó az, hogy a bükkfa romlását vegyi átalakulás okozza- e, 
vagy pedig gombásodás. Gellért azt állítja, hogy a gom
básodás tulajdonképpen a vegyi elváltozásnak terméke, 
mig Kaán szerint a gombák okozzák a fa szövetének 
bomlásszerü átváltozását, mely aztán a myceliumok által 
tovább ragályozódik. Azt hiszem, hogy a Gellért theoriája 
valószínűbb, minthogy általános tapasztalat szerint is a 
mely bükkfán a külső gombásodás jelei mutatkoznak, az 
már belső részének egy bizonyos részén előrehaladott 
romlási átváltozásban szenved.

Hogy mely részén romlik a bükkfa leghamarább, azt a 
körülmények szerint lehet meghatározni. Tövön állva bi
zonyára a leglazább szövet romlik leghamarább, nemcsak 
azért mert maga a szövet romlékonyabb, de azért is, mert 
laza tulajdonsága folytán a romlás főalapfeltételét, a ned
vességet hamarább veszi magába, mint a tömör farész; 
felmunkált állapotban pedig kétségtelenül ott kezd rom
lani nemcsak a bükk, de mindenféle fa, a hol a me
leggel együttható nedveséggel legközelebbről érintkezik, 
miből önként az következik, hogy a romlásnak legfőbb 
ellenszere a szellős szárazon tartás. Csodálkozom, hogy 
kétség merült fel az iránt, vájjon van-e befolyással a 
bükkfa tartósságára annak vágási ideje? Tudjuk, hogy a

fák tápláló nedvessége hamarabb okoz bomlást, mint a 
kívülről ható nedvesség; azt is tudjuk, hogy a vegetatió 
szünetelése alatt a tápláló nedvek minimális mennyiségben 
vannak a fák belsejében, tehát ha a ledöntött fát, s kü
lönösen a bükkfát hasonló körülmények között kísérlet 
tárgyává tesszük, kétségtelenül meggyőződhetünk arról, 
hogy a vegetátió szünetelése alatt döntött fa mindenkor 
később indul romlásnak, mint az, melyben a tápnedvek 
bennrekednek,

És végül, midőn a felmunkált bükkfa romlásának ellen- 
szerreiről akarunk gondoskodni, első sorban tudnunk kell 
azt, ami mindenekfelett legfőbb kellék, t. i. a raktár hely 
megválasztása és a raktározás keresztülvitelét. Fülledt, 
légjárat nélküli raktárban a legkitűnőbb bükkfa is feltűnő 
gyorsan rohad, különösen kérgezetlen állapotban, mig 
száraz, szellős, napfényes helyen a már romlásnak indult 
készletet is sokáig meglehet menteni a teljes hasznave
hetetlenségtől. Ez a gyakorlati élet leglényegesebb tudni
valója, melyről mindkét pályamű sok hasznos és kime
rítő útmutatást nyújt.

Midőn tehát az erdészeti szaknak tett üdvös szolgála
taiért köszönettel is üdvözöljük a pályanyertes idegent, 
ugyanakkor baráti jobbot nyújtva a legyőzött szaktársnak, 
szeretettel vigasztaljuk őt azon meggyőződésünk mellett, 
hogy ily nemes küzdelemben vesztesnek lenni is dicsőség.

13fT W&* W  iW  4P

VADÁSZAT.

Az öreg Donát kolbásza.
Irta: Kár Henrik.

Nagy alamuszi volt az öreg Donát erdőőr világéletébe, 
de szenvedélyesebb hajtó se volt nálánál a tárkányi er
dőben, gulyáshúst meg olyat főzött, hogy még másnap 
is megnyalták utána szájukat a vadászok. Sokat évődtek 
vele, de az ő furfangos eszén túl nem járt senki; min
den száz szóra tudott ő egyet mondani, a melylyel meg
felelt mind a százra.

Karácsony táján történt a dolog, kemény verőfényes 
napon. Kora reggel megmozdult az erdő, hajtok lármája, 
vadászkürt szava verte fel fönséges csendjét. Itt egy 
szarvas törtet elő, amott egy őz fút ijedten, vakon neki 
a puska csövének: halált lel, hol menekülést remélt. 
Mindjárt folytathatod álmodat, néma, dermedt erdő; a 
hajtásoknak vége: tanyára térnek a vadászok.

Legelsőnek ért a tanyára öreg Donátunk. Volt oka 
sietni, mert a gulyásosnak készülni kellett. Nehány vadász 
is ment vele, köztük az öreg Pista bácsi, a nagy mester, 
ki mindig beléakadt az öregbe s mindig tudott valami 
tréfát csinálni vele. Most is azon törte a fejét, micsoda 
csínyt kövessen el az öregen.

Donát, ki minden dolgát nagyon komolyan s pontosan 
végezte, felakasztja egy fára tarisznyáját, rozsé után néz, 
aládörrent a bográcsnak. Míg igy fáradozik, Pista bátyánk
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kikutatja szegénynek a tarisznyáját, s egy darabka kol
bászt talál benne, rongyos gyűrött papírba csavarva. Ki
veszi hamarosan s helyébe lop valami fagyos dolgot, 
minek nevét nem igen kell mondani; nagyon hasonlított 
a napon sült pogácsához; kitalálja különben minden 
kutya-barát. Az öreg hagymát aprít, krumplit tisztit; pat
tog a rőzse, párolog már a bogrács, szóval megadja a 
módját rendesen. Terjed a pompás illat; mintha csak 
ezt várták volna a vadászok, jönnek mindenfelől. Az öreg 
már tálalni készül, de tálalás előtt suttyómba, hogy senki 
se lássa, belényúl ügy féloldalt a tarisznyába s mintha 
semmi sem történt volna, még egyet kavar az illatos lében, 
s nagy fakanállal teli merítgeti a tálat.

Se vége se hossza a dicséretnek; nemis tud oly jó 
gulyásost csinálni senki mint az öreg Donáti

De mégis tanulhatta már annyi idő óta!
A második tál is fogyatékán van s az öreg csak ka- 

vargatja a maradékot. A vadászok között már járta a 
pohár, mikor egyik vidám czimborának eszébe jut, hogy 
az öreget is biztatni kell már, vegye elő ő is tarisznyá
ját s egyék. Arra, hogy ő abból egyék, mit a nagyságos 
uraknak készített, nem lehetett rávenni ; kitudja, nem 
jön-e még valakinek gusztussá?

Mintha nemis neki szólt volna a bíztatás, csak kavar 
egyet-egyet a maradékba, ezt is ügy, hogy ha csak lehet, 
észre ne vegyék.

A víg társaság mind türelmetlenebb lesz, mert mind
nyájan tudták, hogy az öregnek hazulról hozott kolbászát 
kicserélték. Egyszer csak megszólal a tettes is, sőt, hogy 
jobban sikerüljön a dolog, oda kerül az öreg mellé, hogy 
ne kavarja annyira már azt a levest, jobb lesz ha maga 
is evéshez lát.

Erre az öreg Donát, mintha gyónni akarna, nagy léleg
zetet vesz: „Má engedelmet kérek“ — mondja — azt a 
kis kolbászom meg akartam melegíteni a gulyásosban, 
rég beletettem, oszt úgy elsikkadt, hogy sehogyse találom.“

A tréfás vadász ijedtében a zsebébe kap: „A kend 
kolbásza itt van!“ ordít torka szakadtából, de egyszerre 
valami szorulást érzett a torkában.

A vidám társaság összenéz — az erdő csöndjét jámbor 
nyöszörgés veri fel: Szent Ulrik! segíts meg!

A fáczán é le tkora úgy látszik meghaladja a 15 évet 
is. Erre vall a huntley-i kastély egy öreg fáczán-kakasa, 
a mely már 18-ik életévét is betöltötte s még pompás 
tollazattal, jó erőben éli világát. Ezt a szokatlanul magas 
kort sokan annak a különös körülménynek hajlandók be
tudni, hogy a szóban levő fáczán úr cölibátusra adta a 
fejét és valóságos nőgyülölőnek csapott föl, a mit annyira 
visz, hogy a szórakoztatására hozzá bocsátott fáczán-tyu- 
kokat agyonvagdalja.

(Jagdzeitg.) ~ (T )
A lövéstől fé lő vizslák között tudvalevőleg vannak 

olyan idegesek is, hogy az eddig ajánlott eljárások egyi
kével sem lehet a lövéshez hozzászoktatni. A praktikus

amerikaiak azonban a kutya-idegesség ezen megnyilatko
zásával szemben nem keresték hiába a sikeres gyógy
szert. Rájöttek, hogy a lövéstől való félelem a halál fé
lelmével alaposan kikurálható. Az idomító fegyverrel és 
egy csomó vaktölténnyel felszerelve, az ideges vizslával 
csolnakba száll és beevez a vízre, jó messzire a parttól, 
a honnan a kutya nem képes kiúszni. Ott aztán meg
tölti a fegyvert és lő. A kutya természetesen szedi a 
sátorfát és igyekszik a partra úszni, de csakhamar meg
győződve arról, hogy oda ki nem juthat, visszatér a csol- 
nakhoz. A kegyetlen Yankee ekkor valóságos csatát kezd 
a levegővel. Puffogatja a töltényeket egymásután és a 
szegény kutya, erejének fogytával, mégis visszavágyik 
hozzá a csolnakba. A vízben reá váró biztos halál érze
tében leküzdi idegességét és a csolnakra kapaszkodik. 
Gazdája ekkor még puffant egyet-kettőt közvetlenül a feje 
fölött, de besegíti a csolnakba és megczirogatja. Alig pi
hen azonban a szegény pára 1—2 perczet, ismét kez
dődik a félelmes puffogatás. De ekkor már a legtöbb 
kutya ott marad csöndesen meghúzódva a csolnakban, a 
hol kitartását az idomító csakhamar megjutalmazza hízel
géssel és jó falattal. Ez a kétségkívül drastikus kúra 
rendszerint nem szorul ismétlésre. A halálfélelem legyűri 
az idegességet és a vizsla ha nem is örömmel, de kellő 
nyugalommal fogadja a lövöldözéseit. — A kinek van 
hozzávaló nagy vize és ideges vizslája, próbálja meg.

(Zwinger u. Feld.) K-
Ritka vadászszerencse. Gesztes Lajos szaktársunk

nak január 20-án nagyon kedvezett Diana istenasszony. 
A felsőtárkányi erdő szélein nyulra vadásztak s a hajtok 
egy délnek hajló fiatalost akartak átkutatni, midőn Gesztes 
a ritkás szömörczével benőtt oldalban 140— 150 lépés
nyire egy vadmacskát vett észre, mely hirtelen eltűnt.

Pár perez múlva G. szokatlan siró nyivogást hall, mire 
két vadmacska dühösen marakodva, nyivákolva gurul le 
a lejtőn az ő állása felé. Biztos kezű Nimródunk bevárta 
mig a szerelemittas mit sem sejtő macskapár 30 lépésre 
közeledett s akkor mind a két macskát egy lövéssel fejen 
találva, zsákmányul ejtette.

Ez az eset a milyen ritka, ép oly tanulságos is. Ná
lunk a vadmacska pacsmagolási ideje rendesen február 
végén vagy márczius elején szokott történni s majd mindig 
odúkban, barlangokban megy végbe; az itt leirt kaland 
pedig azt igazolja, hogy enyhe tél után a párzás sokkal 
korábban s a szabadban is leszokott folyni. Noémi.

Vadvéde lem  Szudánban. Az európai vadászok olyan
nyira sűrűn jártak-keltek és puskázták le a vadakat ezen 
a közkedveltségű vadászterületen, hogy egyes vadfajok 
majdnem teljesen kivesztek, ennélfogva nem maradt hátra 
más óvintézkedés a szudániakra nézve, csakis az, hogy 
ezentúl szigorúan megfogják adóztatni az európaiak 
vadász-szenvedélyét.

Nem szabad se lelőni, se megfogni : a zebrákat, zsi
ráfokat, vadszamarakat és csimpánzokat. 520 márka évi 
dij lefizetése mellett, de azzal a világos kikötéssel, hogy
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70 drb. vadnál többet lőni egy évben nem szabad, lehet 
vadászni: antilopékra, gazellafajokra, őzekre, pelikánokra, 
flamingókra és marabukra. 104 márka lefizetése ellenében 
vadászhatnak az európai nimródok a kőszáli zergékre és a 
vadászatnak egészen alsórendü zsákmányaira. Ez évi dijakon 
kívül még minden egyes elejtett vad után külön meglesznek 
sarczolva napkeleten a napnyugati sportkedvelők. A bölé
nyért külön 125 márka, ahim elefántért 160, a párjáért pedig 
250 márka fizetendő le. Hogy pedig a természet háztar
tásának gazdagságát ne nagyon csorbitsák az európaiak, 
mindezeken felül még két-háromezer márka biztosítékot 
szednek minden vadásztól.

Gura Károly collegánknak a hosszúcsőrűekhez kü
lönös szerencséje van. A Bükkhegységben már két éve 
ő lövi az első szalonkát. Az idén márczius 3-án, ami azon 
vidéken nagyon korai, fűzte az elsőt aggatóra. Amint írja, 
2-án látott az esteli húzásnál 3 drbot, 3-án pedig négyet. 
Szegény szalonkákra aztán rossz napok következtek, mert 
márcz. 5-én nagy havazás állt be s napokon át közel 
20 cm. vastag hólepel borította az egész vidéket.

A prémek hazája. Észak-Oroszországban, Nisni-Nov- 
gorodban és írbitben van a prémek világvására. Ezekből 
a centrumokból vándorol szét a világ minden tájéka felé 
a sok ragyogó, simaszőrű prém, mely azután Londonban, 
Párisban, Berlinben disziti az elegáns hölgyek toilettjét. 
Ezek a nagy városok szabják meg az uralkodó Ízlést. Ha 
egy, a divatot irányzó hölgy a nyakába ölt valami pré
met, melynek nemsokára roppant keletje van, ez maga 
után vonja, hogy a prémek hazájában, fent Szibériában 
egy állatcsaládra úgyancsak rósz napok követveznek. A 
múlt télen a kúpos fejű, tömött, selyemszőrű czobolyt 
keresték, az idén meg a kék róka meg a fekete róka 
hosszűszőrű prémje kelendő. Háromszáz-négyszáz rubelt 
fizetnek egy-egy darabért. Érdekes, hogy a divat változá
sával felszállt az ára azoknak az állati bőröknek is, me- | 
lyeket jól lehet divatos prémmé átalakítani. Róka koma 
bundája, a mi jól ismert vörös rókánké, nagyon alkalmas 
rá, hogy a kék vagy fekete rókaprémet csináljanak be
lőle. A nyúl szőre pedig mindenféle imitáczióra alkalmas. 
Épen ezért a nyulbőr ára az idén kétszeresére emelkedett.

Vadászlap.
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AETEOROLOGIA.

Hazánk időjárása 1901. deczember és 
1902. január havában.

Körülbelül három évtizeddel kell visszamennünk, hogy 
olyan enyhe deczemberre akadjunk, mint a milyen a múlt 
évben volt. 1868 és 1872-ben találkozunk hasonló eset
tel. Sajátságos, hogy a múlt évi deczember havi közép
hőmérséklete sok helyütt a november hónapénál is nagyobb 
volt, amire 1868. óta eset nem fordult elő.

Ezen sajátságos körülményt az időjárási helyzettel az

alábbiakban magyarázhatjuk meg: a barometrikus depres- 
siók sűrűn egymásután, amelyek nem ogyszer egész 
Közép-Európára kiterjedtek, nyugatról kelet felé vonultak, 
ezzel egyidejűleg a magas légnyomás Dél-Európában he
lyezkedett el, ami által állandó enyhe délnyugati lég
áramlatnak voltunk kitéve, s ha még hozzávesszük ha
zánknak tekintélyes hegyek által körülvett alföldjét, amely 
ama enyhe légáramlatot mintegy magába zárta, könnyen 
megmagyarázható a rendkívüli deczemberi időjárás. Hogy 
hazánk függélyes tagoltsága csakugyan a fenti hipotesis- 
nek eleget tett, kiviláglik az alant közölt táblázatból is :
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Fiume . . . . 8-2 + 2-0 14-2 17. 0 0 6. 6-7 + 0 -4 291 f i  56
Csáktornya . . 3-5 —j—3*9 11-8 20. - 6 - 2 9. 6-2 ■—1—0"6 53 —8
Kőszeg . . 2-8 — 3*6 10-0 20. - 7 - 4 7. 6-3 - 0  1 66 - f l o
Herény . . . . 2-8 + 3 -5 11-1 20. -6 -1 7- 7-0 - 0 - 2 47 -
Pozsony . . . 3-7 -J-3-9 10-8 20. - 4 - 3 7-9 + 0-6 40 — 14
Keszthely . 4-1 13-6 11*8 20. —4-0 6. 5 4 —0-4 63 + 2 7
Ó-Gyalla . . 3-5 — 13- 20.

co1 7- 7 0 —o-i 66 + 1 1
Pécs . . . . 3-9 + 4-1 12-6 2 i. -4 -8 7. 6-1 - 0 - 6 104 - 5 3
Selmeczbánya 0.8 H-3-0 6-4 21. —7-0 6. 8-6 + 2 -0 161 + 8 2
Budapest . . . 3-5 + 4 -2 10-2 23. -Ü-6 7- 7-2 4-0*6 46 —8
Szeged . . . . 4-6 + 4 9 14-3 20. -5 -5 6. 7-6 + 0 -5 25 —17
I g l ó ...................... 0-2 8-3 16. —15-2 6. 7-6 + 1 -0 47 + 1 2
Turkeve . . . 3-9 + 5-2 13-1 19. - 6 - 8 6. 6'5 —0-5 20 —
Nyíregyháza . . 2-9 — 11-2 19. -7 -8 7-4 —}—0*5 29 —
Ungvár . . . . 3 0 + 4 -3 11-2 20. —11-3 6. 7-3 -0*1 84 + 2 2

Nagybánya . . 2-6 —1-3*5 10-4 20. —12-4 6- 7-9 + 0 -5 122 —
Nagyszeben . . 2-6 +5-2 14-4 21. —14-5 6- 7 0 4-0-3 54 + 2 3
Marosvásárhely . 21 — 10 6 20. -8 -3

6
8 0 + 1-2 53 + 2 2

A deczembernek a november hónap havi középmérsék
letétől való eltérése legszembetűnőbben az ország déli 
részén mutatkozott, igy pl. Szegeden a novemberi közép
hőmérséklet 3’6 C°, a deczemberi 4-6 C° volt. Az ország 
északi részén ily irányú külömbség már nem lépett fel.

Ha a táblázatunk első rovatát figyelemmel kisérjük, 
tapasztaljuk, hogy a Nagy Alföld középső és déli részén, 
a Dunántúl keleti vidékén volt a legmelegebb, mig az 
Északi Felföld felső és középső vidékén a leghűvösebb 
időjárással találkozunk. A hőmérséklet maximuma túl - 
nyomólag a hó 20-ík napján jelentkezett, a minimum 
pedig 6-án és 7-én, még pedig az első napon az ország 
keleti, a második napon a nyugati felében.

A táblázatnak a csapadékos viszonyt feltüntető rovatá
ból látjuk, hogy a Nagy Alföldön a rendesnél kevesebb 
volt csapadék, nemkülönben az ország északi és dél
nyugati határán. A rendestől való jelentékeny positiv el
térést Selmeczbánya vidékén konstatálhatjuk, ahol a csa
padék mennyisége 82 mm.-rel haladja meg a sok évi 
deczemberi középértéket. Legnagyobb ezen eltérés a ma
gyar tengerparton. Fiume állomásunknak 25 évi meg-
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figyelése alapján kiszámított deczember havi átlagos csa
padékmennyisége 136 mm., ezen átlagot a múlt havi 
összeg — 291 mm. — kétszeresen is felülmúlja.

Az 1902. január hónap a megelőző deczembert az 
enyhe időjárás tekintetéből túlszárnyalta. Ugyanazon ok- j 
bán találja magyarázatát ezen rendkívüli állapot, mint a 
deczember. Még messzebbre kell visszamennünk meteo
rológiai feljegyzésünket tartalmazó évkönyveinkben, a 
hatvanas évek legelejére, hogy hasonló kivételes eredmé
nyekre bukkanhassunk. Az 1902. januárius az utolsó 
négy évtized legenyhébb januárja volt.
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Fiume . . . . 6-4 + 1 -4 12-7 19 -0 -9 1 6 . 5-0 — 1*0 46 — 51
Csáktornya . . 2-6 + 3 -7 110 25. 4-0 15. 5-5 - O h 39 - 8
Kőszeg . . . . 2-8 - p 4 " 8 9-7 2 5 . -7 -9 27. 4 - 8 - 1 5 46
Herény . . . . 2-6 -j-4'6 10-3 2 5 . -8 -4 2 7 . 5 8 -1 -t 4M
Pozsony H-6 +.V 5 Ki-6 2 5 . - 3 - 2 2 8 . 7-9 4  -7 41 - 4
Keszthely . . . 4 0 -4-5-5 11*8 z5. -1 -8 16. H-9 —1-8 2 4 + 1
ó-Gyalla . . . 2-6 ld-5 2  >. - 6 - 0 27, 6-8 0 0 54 4 2 0
Pécs . . . . 3-5 + 4 -9 11-8 2 5 . — 4 - 4 15. 5-1 — 1-6 18 --20
Selmeczbánya o-o -j-3'0 5-4 3. -8 -8 15. 6-7 4 0 - 3 86 4 2 7

Budapest . . . 2 i + 4 7 10-7 25. - 3 - 8 3''. 5-7 - 0 - 8 24 - 1 6
Szeged . . . . 2 1 + 4 -3 9 ’5 3. -  6-520. 5-2 -1 -7 19 - 1 3
i g i ó ...................... —0 7 7-1 5. —12-5 28. 7-4 4 1 -4 30
Turkeve . . . 1-3 -j-4-3 9-9 8. — 9 9 2 ■. 5-1 —2-4 17 —
Nyíregyháza . . 0-7 - j - 4 ’6 7-6 26. —7 ‘3 19. 6-1 -0 -4 1 6 —
Ungvár . . . . M + 4’4 7-5 2. - 9 - 8 20. 7-4 - 0 - 5 48 4 5
Nagybánya . . 0 4 4 3 -1 8 4 26. —8'5 20. 7.0 - o - i 88 —

Nagyszeben . -0 -5 4 4 ’5 10-6 2 6 . -16-6 29. 6-9 —j 0*7 40 4 1 6
Marosvásárhely —0-2 — 9-8 26. —11-6

„
7-2

l + - J
11 - 1 2 l

Ha a havi középhőmérsékletet és annak eltérését a 
normálistól megfigyeljük, azt tapasztaljuk, hogy valamennyi 
észlelési helyen az eltérés positiv, más szóval a hőmér
séklet az egész országban jóval magasabb volt a rendes
nél. Legkisebb az eltérés a tengerparton és legnagyobb 
az ország nyugati részében. Hazánk középső és keleti 
vidékén ezen eltérés igen arányos eloszlást tüntet fel, 
amennyiben 4‘5 C° körül ingadozik.

Magát a középhőmérséklet eloszlását vizsgálva, azt ta
pasztaljuk, hogy legmelegebb volt a tengerpart vidéke 
(Fiume 6*4 Cü) és a Dunántúl legnagyobb része, ellenben 
az Északi Felföld nyugati és középső vidékén, valamint 
Erdélyben a havi középhőmérséklet közel 0C°-hoz, néhol 
a null fok alatt állott.

A maximalis hőmérséklet az ország nyugati felében, 
-— kivéve Selmeczbányát, — január 25-én volt, Keleten 
26-án; a Nagy Alföldön és az Északi Felföld középső 
vidékein a hó elején. A minimális temperatura az ország 
nyugati határán, valamint Erdélyben a hó utolsó napjain, 
egyebütt pedig a hó második fele táján volt észlelhető.

A felhőzeti viszonyokra vonatkozólag a táblázatból ki
tetszik, hogy az átlagosnál borultabb volt az égboltozat

Erdélyben, az Északi Felföldön és az ország északnyugati 
határán ; derűltebb pedig a tengerparton, a Dunántúl és 
a Nagy Alföldön.

Általánosságban januárban kevesebb csapadék hullott, 
mint rendesen. Nagyobb fokú csapadékhiányt a következő 
vidékek tüntetnek fel: Pécs, Budapest, Szeged és Maros- 
vásárhely, igen nagy az eltérés a magyar tengerparton.

Budapest, 1902. márczius 3-án.
Kronich Lénárd.

KÜLÖNFÉLÉK.
* Az Országos Erdészeti Egyesület helyiségei

ben (Budapest, V. Alkotmány-utcza 10. szám.) f. évi 
márczius hó 18-án délután 4 és fél órakor Fekete Lajos 
m. kir. főerdőtanácsos és akadémiai tanár „Az erdőren
dezésnek hazánkban szokásos rendszeréről, annak módo
sításáról és egyszerűsítésérői“ előadást tart.

* A korai és késői költésről. A baromfitenyész
téssel foglalkozó szaklapokban mindig csak a korai köl
tést dicsérik és ajánlják, a későit pedig rendszerint el
itélik. Tagadhatatlan, hogy a korai költés a jobb módban 
levő s inkább csak passióból űző tenyésztőidnek, a kik 
megfelelő helyiségekkel is rendelkeznek, olyan kellemes 
s gyakran szép haszonnal járó foglalkozás, amely sok 
embernek okozhat örömet és időtöltést. A korai kelé
sekből származó anyagot mint tenyésztésre legalkalma
sabbat, rendszerint jól lehet értékesíteni, de hogy azt 
általánosan mindenhol és mindenki folytathassa, arról szó 
sem lehet s azért leginkább a késői kelés van minden
felé elterjedve. Tegyünk egy kis összehasonlítást a két 
költés között. A julius és augusztusi csirkék a kedvező 
meleg időjárás folytán roppant gyorsan fejlődnek, mert 
hisz akkoriban már a legszegényebb udvarokon is van 
gabonaszem bőven s terített asztalra talál az apró jószág 
az udvaron, istállóban, csűrben sőt még az utczán is. A 
késői kelésből származott csirkék minden gondozás nél
kül jobban fejlődnek két hónap alatt, mint pld. a már- 
cziusiak három hó után, kevesebb is pusztul el belőlük 
és ami fő, a felnevelésük majd semmibe került. De ve
gyük csak szemügyre az értékesítési viszonyokat is. A 
márcziusban kikelt csirkék csak a nyár végén vagy ősz 
elején lesznek keresett piaczi áruvá, később annyi más 
hasonló szárnyas, hal és vad kerül a forgalomba, hogy 
az árak erősen hanyatlanak. A késői költésből származó 
kappanok és jérczék egy része a következő télen ugyan 
olcsó árakon lesz csak értékesíthető, de a másik része 
tavaszszal a vadászidény után, mikor a szárnyasokat leg
inkább keresik, a legmagasabb árak mellett lesz eladható. 
A korai kelésből eredt jérczék deczemberben és január
ban tojnak, feltéve, hogy meleg ólakban hálnak s éhsé
get nem szenvednek, de amennyiben az időjárás is be
folyásolja őket, egy tyúkra hetenként 3—4 tojásnál töb
bet nem számíthatunk. Ez legfeljebb április végéig tart,
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azután szünetelnek s csak júliustól szeptemberig tojnak 
megint. Igaz, hogy novembertől februárig a tojás drága, 
de aztán legtöbb helyen leszáll az ár úgy, hogy már áp
rilisban a legolcsóbb, ettől kezdve megint emelkedik és 
jó középárt ért el novemberig. A késői kelés jérczéi már- 
cziustól júliusig tojnak aztán megint szeptembertől novem
berig s igy azok tojásai a piaczon magasabb átlagáron 
értékesithetők. Az itt felemlített tojóidőszakok és piaczi 
árak a helyi körülmények és a klímái viszonyok szerint 
ugyan némileg változhatnak, de egy rationális baromfi- 
tenyésztésnél egész figyelmen kívül nem hagyhatók. Ösz- 
szevetve a fentieket a végelemzésben arra az eredményre 
jutunk, hogy rendes viszonyok mellett a késői költés több 
haszonnal jár mint a korai s azért inkább ezt ajánljuk a 
tenyésztő közönségnek.

(Haus, Hof, Garten . . . Imecs.)
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LEVÉLSZEKRÉNY.
Igen tisztelt Szerkesztő Úr!*

Magas röptű képzeletére bízom, szép hazánk erdőko- 
szorúzta bérczei közé szorult kis falunk lefestését, csupán 
ama színnel jövök segítségére, hogy a haladás terén már 
odáig jutottunk, miszerint udvari szállítónknál 3 krajczárért 
egy „pacska“ dohányt és 1 krajczárért sok kékes lánggal 
lobbanó gyújtófát kaphatunk. Különben itt van bedesz- 
kázva a világ, a hova rajongással szeretett hivatásom 
lánczol.

Egy év óta ezen szerény falucska egyik bogárhátú vis
kójában havonként kétszer sátoros ünnep van, mikor a 
büszkeségünket képező m. kir. postánk a vendégmarasz
taló sártól malomkővé dagadt 2 kerekű talicskáján hozza 
a M. E. számait. Tudom, nagy öröme telnék benne, ha 
látná viaskodó porontyaimat, mikor becses lapjának képecs- 
kéit nézik s felkiált az egyik Mirtse összenőtt fáira: „nini! 
az Áron zsidóbácsi lábai“ ; ha hallaná azt a viszhangot, 
melyet keblemben keltenek: a tudomány művelőinek zeng- 
zetes nyelvünk szines szóvirágaiba öltöztetett változatos, 
tanúlságos czikkei; a berozsdált érczkapunak döngetése, 
melyre Arató úr is fölszisszen, és éles elmeéllel „le Iro
dalmi szemléz.“ De miféle csodabogár az az új irodalmi 
műfaj : a mindent lecsepüző Jegyzetek? Úgy rémlik előt
tem, mintha azok gondosan körülmetélt Strychnin töpörtük, 
alkoholizmus elleni titkos pilulák volnának oda nyújtva 
a t. olvasóközönségnek, hogy azt a M. E.-től elidege- 
nitsék, mert az égbekiáltó bűnös eszméket vált ki amúgy 
is fegyelmezetlen agyunkból! Na én rajtam legalább nem 
fognak, miről meggyőződhetnék, ha látna pipám bodros 
füstgomolyában, miként társalgók becses lapjával, meg-

* Közölve e bohókás levelet, tudomására hozzuk t. olvasóinknak, 
hogy e lapokban készséggel szorítunk helyet az erdészet, vadászat 
és az ezekkel kapcsolatos rokon, gazdasági ágakba vágó kérdéseknek, 
melyekre a kimerítő feleletet — szaktársaink szives közreműködésével 
— legjobb tudásunk szerint megfogjuk adni. Szerkesztő.

hitt barátommal és akkor nem tagadná meg azon kéré- 
résemet sem: szólaltassa meg, tegye közvetlenebbé azáltal 
is, hogy a „Levélszekrényt“ kibővíti „Kérdések — Fele
letek" kel is.

Erdőgazdaságunknak annyi a csínyja-binja, hogy sok 
helyi és közérdekű kérdésre nézve egyptomi sötétségben 
leledzem. Ne méltóztassék azért, tisztelettel legyen mondva, 
„csendes butasággal“ vádolni, sok mindenfélét kell a 
magyar erdésznek tudnia, de szerény véleményem szerint 
még többet a nagybetűvel Írandó Magyar Erdésznek.

Kérésem ismétlése mellett szaktársi üdvözlettel vagyok 
igaz hive Kérdező.

Tekintetes Szerkesztő Úr!
Márton Sándornak a M. E. folyó évi február hó ötödiki 

számában a szájkosár-rendszer ügyében tett felszólalása 
folytán szivesesen magamévá teszem az ő felfogását any- 
nyival is inkább, minthogy a szóvá tett elnöki figyelmez
tetésnek nyoma sincs az Erdészeti Egyesület akkori köz
gyűlésének jegyzőkönyvében. Tehát ez is meg nem tör
tént dolognak, puszta megtévedésnek tekinti az egyesületi 
elnök úr figyelmeztetését s úgy aztán én is örömest ki
mondom, hogy az Orsz. Érd. Egyesület közgyűlésén sem
miféle szájkosár-rendszer sem dívik.

Ami pedig azon megjegyzését illeti, hogy eljárásom 
nem nyilt, erre nézve kimondom : csak azért irok L. betűt 
czikkeim alá, hogy ha valaki polémiát kívánna kezdeni 
velem, ne kellessen neki egész nevemmel, hanem csupán 
csak egy betű írásával vesződnie.

Kérem is tehát Szerkesztő urat, hogy ha valaki érdek
lődnék nevem iránt, úgy legyen szives neki azt bátran 
megmondani. L.

c * m - m - * -  m . m r m . m? m . m * m . s *  me- « < *  <> « r  » . • > » '  * .  m - * • » > '

Szerkesztői üzenetek.
K. M. úrnak . . .  A fővad lerágása ellen tessék megpróbálni 

a kiültetett 2 éves csemetéit kátrány-olajjal kevert sürü mészoldattal 
jól bemeszelni, sőt ajánlható ezen kívül a csemetegödör körül a gyep- 

1 takarót is legalább tiszta mészszel befecskendezni. Végezze ezt egyszer 
I kiültetéskor s aztán julius folyamán ismételje meg.

H. G. úrnak . . . Magában mészporral czéltalan trágyázni a 
gyümölcsöst, mert a mésznek inkább oldó hatása van. Tessék alaposan 
trágyázni. Az istállótrágyával légenyt visz a földbe, de ez magában 
nem elég, mert még hiányzik a foszfor és a káli. Foszfort thomassa- 
lak alakjában, fahamuval pedig a kálit nyújtja a már gyümölcsöt nem 
termő kimerült talajban álló fáinak. Minél korábban kell trágyázni.

G. J. úrnak . . . Igaza van. A borgói havasokban mintajuh- 
gazdaság felállítása van tervbe véve, sőt egy minta-tejgazdaság léte
sítésének eszméje is megpendittetett.

K. L. úrnak . . .  A hegyvidéki akcziónak köszöni létrejöttét 
mind a négy mezőgazdasági háziipari kurzus. Székhelyük. Szolyva, 
Dombostelek, Duszina es Iváskó beregmegyei községek.

€rdő- és mezőgazdasági
«•i-i üzemtervi térképeket
másolatra elfogad erdőhiva- Czim a kiadáhivatalban. 
tali műszaki segéd - -  ___

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárit.
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MAGYAR ER:DESZ
ERD ÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

SZERKESZTI

IMECSFALY1 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 1-én és 15-én.

• 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.

N éhány szó az erdei k ihágásokról.
Országszerte hangos a panasz, hogy erdőtör

vényünk intézkedései az erdei kihágások meg- 
gátlására és apasztására immár nem elegendők.

Erősíti ezt a statisztika is. — Hivatalos ada
tok szerint az erdei kihágások után az országos 
erdei alapba befolyt pénzösszegek tiz évi átlaga 
csekély ingadozással emelkedést mutat.

Ugyanis: 1890-ben . 104726
1891 „ . 106954
1892 „ . 109922
1893- ban . 110762
1894- ben . 130200
1895 „ . 119054
1896- ban . 121586
1897- ben . 115980
1898- ban . 111598
1899- ben . 121504

korona folyt be a fenti czímen.
A kihágási esetek számára pontos adataink 

nincsenek és ha a fentiekből azok számára hatá
rozott következtetést nem is vonhatunk, mégis 
a befolyt pénzösszegek emelkedése kétségtelenné 
teszi, hogy az esetek számában sem lehetnek 
nagy különbözetek s ezek száma is emelkedik.

Az erdei kihágások ezen szaporodásának oka 
büntető határozmányaink enyheségében rejlik. 
Az erdei lopásokat és károsításokat két jogfel
fogás szerint minősítik.

Egyik mint abszolút felfogás jelentkezik és 
ezen valóságos jogsértő és jogveszélyeztető cse
lekményeket a büntettek és vétségek közé so
rozva, megtorlásukra a kemény pénzbüntetésen 
kivül elzárást is alkalmaz.

A másik a minősítés alapjául az erdőgazda
ság fejlettségét veszi, eltekint valóságos jogsértő

és jogveszélyeztető voltuktól és csak kihágásnak 
minősítve azokat, megtorlásukra csak feltételes 
elzárást alkalmaz.

Az első felfogás alapján állanak a francziák, 
az utóbbi felfogást követi a mi erdőtörvényünk, 
és e kettő között középhelyet foglal el a porosz, 
főleg pedig a szász erdőtörvény, mely utóbbiak 
úgy feltételes, mint feltétlen elzárást is ismernek.

E különböző felfogások alapja mindenesetre 
az illető nemzet erdőgazdaságának különleges 
fejlődési fokozataiban keresendő. Az erdőgazda
sági fejlődés története tanúsítja, és kézzel fogható 
igazságként szűrődik le belőle azon tétel, hogy az 
erdei vagyonbiztonság szoros kapcsolatban van 
az erdőgazdaság fejlettségével. Minél fejlettebb 
valamely erdőgazdaság, annál tökéletesebbnek 
kell lenniök az erdei vagyonbiztonság garanciá
lis intézményeinek is.

A népélet kezdetén a kultúra, a mezőgazda
ság, az erdőborította rengetegek között csak lé- 
pésről-lépésre nehezen hódít teret, és ekkor az 
erdők, mint annak határozott akadályai jelennek 
meg. Majd hasznos köztulajdonná lesznek és 
csak igen későn, a népesség nagyobb szaporo
dásával oszlanak szét többnyire szolgalomterhes 
magánvagyonokká. Ez ideig korlátlanul tart az 
erdőpusztítás.

Végre a múlt században beállanak ezen erdő
pusztítások káros kihatásai. Megismerik az erdők 
kifejezett közgazdasági hatását, felismerik fontos 
szerepét a természet háztartásában, és az ipar 
és kereskedelem egyidejű fellendülésével megnő 
az erdei javak értéke is, és mindenfelé kidom
borodik a czéltudatos erdőgazdasági politika.

Erdőtörvényeket alkotnak és megteremtik az 
erdei vagyonbiztonságot.

Látható tehát, hogy az erdei javak fokozottabb
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vagyonbiztonsága ezek értékének felismerésétől 
és természetes emelkedésétől függ. A mi szer
ves erdőtörvényünket 1879-ben alkották meg, 
és akkori törvényhozásunk mérsékelt állásfogla
lásának alapjául az erdei javak akkori csekély 
értéke szolgált.

Ma azonban, erdőtörvényünk huszonkét évi 
fenállása után, erdőtermékeink értéke jóval meg
nagyobbodott és erdei vagyonbiztonságunk az 
erdei javak ezen mai értékével többé már nem 
áll összhangzásban, szükségszerű tehát erdei 
kihágási törvényeinknek a fokozatos fejlődés 
alapján való helyesbítése, revíziója.

Kerülve konkrét javaslatokat, csak egyes el
veket igyekszem alábbiakban megvilágítani és 
érveim támogatásául és összehasonlításképen is 
az ide vonatkozó fontosabb franczia és német 
törvényszakaszok kivonatát fogom idézni.

így — kívánatosnak tartom az erdei kihágá
sok büntetésének olyan módosítását, hogy a lo
pásokat és a károsításokat rövidesen megtorol
hassuk. Ez az eljárás ma minálunk oly hossza
dalmas, oly nehézkes, hogy a sértett birtokos 
inkább leszállítja kártérítési igényeit, sőt inkább 
le is mond erről — a közügynek és magának 
a kárára, mintsem hogy a bűntettnek büntető 
jogrendszerünk szerint való, hosszasan tartó bi- 
zonyitgatásába, vagy például nagy legeltetési 
károsításoknál a rosszhiszeműségnek éppenség
gel problematikus mérlegelésébe is belemenjen.

Feiemelendőnek tartom az elzárási büntetés 
maximumát és megváltoztatandónak a pénzbün
tetésnek elzárásra vonatkozó elváltoztatási sza
bályait is.

Kihágásaink legtöbbjénél a pénzbüntetés két
hat korona között ingadozik és az elitéltek leg
nagyobb része az ezek helyett alkalmazott egy 
napi elzárást, — ami a helyi hatóságnál töltött 
kényelmes házi munkát jelent — semmibe sem 
veszi.

Ez talán nem megtorló büntetés, sőt még a 
modern büntetőjog preventív módszere sem jut 
benne érvényre ? . . .

A visszaesés első eseteiben, a véderdőkben 
ünnepnapokon és éjnek idején elkövetett kihá
gásokra, az orgazdák és bűnpártolókra szigorí
tott büntetések alkalmazandók és szigorítandó-

nak tartom az alomlopásnak, a fürészszel-fej- 
szével való lopásoknak büntetését és időszerűnek 
tartom a kihágási eljárásba a büntetőparancsnak 
czélszerü beillesztését is.

Lássuk csak a franczia „Code forestier“ : fa- 
és erdei lopások büntetéseiről és az azokra al
kalmazott elzárásokról szóló XII. czimének fon
tosabb szakaszait.

192. §. (megállapittatott 1859. junius 18-án.) A két és 
több deciméter kerületű fák levágását és ellopását a két 
osztályba sorozott fák neme és kerületei szerint a követ
kezőleg büntetik:

Az első osztályba sorozott: tölgy, bükk, gyertyán, szil, 
kőris, juhar, platán, lucz, jegenyefenyő, gesztenye, dió, 
berkenye, som, cseresznye és egyéb gyümölcstermő, két 
deciméter kerületű fák ellopását minden további deci
méternél tiz szantimmal emelkedőleg egy frank pénzbün
tetéssel sújtják.

A második osztályba tartozó: éger, hárs, nyír, rezgő
nyár, .fűz és minden más, az első osztályban fel nem 
sorolt két deciméter kerületű falopás, minden további 
deciméterrel öt szantimmal emelkedve, ötven szantim 
pénzbüntetéssel büntettetik úgy, miként azt a jelen tör
vényhez függesztett táblázat mutatja. A kerület egy méter 
magasságban mérendő.

Azonkívül 15 frankot meg nem haladó pénzbüntetés
nél öt és több napi, annál nagyobb pénzbüntetésnél két 
és több havi elzárás is alkalmazható.

193. §. Az előbbi szakaszban felsorolt fák levágása és 
ipari czélokra való feldolgozása esetén a vágáslapok át
mérői vétetnek számításba; a gerendákra feldolgozott 
fáknál pedig az egy ötöddel megnagyobbított oldalhossz 
vétetik átmérőként számításba, végre az elhordott fák mére
teire más bizonyíték hiányában a feljelentő által bemon
dott adatok mérvadók.

194. §. Két deciméter átmérőnél vékonyabb fa levá
gása vagy ellopása esetén, minden szekér után tíz frank, 
ember által húzott taliga után öt frank, egy hátiteher 
után két frank pénzbüntetés fizetendő. Azonkívül öt és 
több napi elzárás alkalmazható. Tíz évnél fiatalabb vetés
nek vagy ültetésnek bármilyen nagy csemetéjéért három 
frank pénzbüntetés fizetendő, azonkívül ily esetben egy 
és több havi elzárás is alkalmazható.

195. §. A csemetekiszakítás tíz franktól háromszáz 
frankig terjedő pénzbüntetéssel sújtandó, azonkívül öt és 
több napi elzárás alkalmazható. Ha a vétség mesterséges 
ültetésben vagy vetésben történik, tizenöt naptól egy hó
napig terjedő feltétlen elzárás alkalmazandó.

196. §. Aki fát csonkít, lehéjaz vagy megrongál, vagy 
csúcshajtásait levágja, úgy büntetendő, mintha az egész 
fát vágta volna le.

197. §. Hasonlóképen büntetendő a széltöréses vagy 
döntött fák ellopása.
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198. §. Minden falopás vagy egyéb erdei termék lo
pása esetén a pénzbüntetésen kivül a lopott tárgy értéke 
megtérítendő és esetleg kártérítés is fizetendő. A fűrész, 
kaczor, bárd, fejsze vagy hasonló eszköz és fegyver, a 
tettestől és társaitól elkobzandó.

199. §. Az állattulajdonos, akinek rríarháját tíz éves
ennél idősb erdőben nappal találják, a 

ntetéssel büntetendő:
következő pénz-

egy darab disznó után . . . . 1 frankkal
egy yy juh „ . . . . 2
egy „ ló vagy igás állat után 3
egy yy kecske után . . . . 4
egy yy ökör, tehén vagy borjú u. 5

Tíz évesnél fiatalabb erdőkben okozott kárnak megtérí
tésén kívül a pénzbüntetés kétszeres.

200. §. Aki az őrző személyzetet félrevezeti, a bűnje
leket vagy a zsákmányt elrejteni igyekszik, az erdőhatá
rokat meghamisítja, valamint a bűnpártolók és orgazdák 
is, három hónaptól két évig terjedő elzárással büntetendők.

201. §. Visszaesésnél a büntetés kétszeres. A vissza
esés ideje a kihágásért vagy lopásért hozott első Ítélettől 
számítva tizenkét hónapig tart. Hasonlóan kétszeres a 
büntetés, ha a kihágást vagy lopást éjjel követték el, 
vagy a kihágónál fűrészt, fejszét találtak.

202. §. Kártérítés esetén ez, a megítélt egyszerű pénz- 
büntetésnél kisebb nem lehet.

203. §. Az eljáró hatóság az ezen törvényben megha
tározott rendes esetekben a büntető törvénykönyv 463. 
szakaszát nem alkalmazhatja.

(1669. évi XXXII. régi törvény, amely azonban ren
delkezésemre nem áll.)

204. §. A kárérték és a kártérítés a birtokost, a pénz- 
büntetés és zálogok pedig az államkincstárt illetik.

212. §. Akit a pénz és egyéb büntetés helyett vagya 
kártérítés helyett elzárnak, az addig marad elzárva, amíg 
az összeget az állami végrehajtónak le nem fizeti vagy 
a hatóság előtt biztos és megfelelő biztosítékot nem tesz le.

213. §. Mégis a fizetésképtelen elítéltet a büntetőtör
vény 420. szakasza alapján tizenöt napi elzárás után sza
badon eresztik, ha a pénz- és egyéb büntetés tizenöt 
frankot meg nem halad. Ha a büntetések összege tizenöt— 
ötven frank, az elzárás egy hónapnál, azonfelül pedig 
bármily összegig két hónapnál több nem lehet. Vissza
esés esetén az elzárás ezen megállapítások kétszeresére 
is emelkedhetik.

Az 1878. évi porosz erdőtörvény főbb pontjai 
a következő rendelkezéseket tartalmazzák.

2. §. Erdei lopásnál a lopott dolog ötszörös értékével 
egyenlő pénzbüntetés fizetendő, amely azonban egy már
kánál kevesebb nem lehet.

3. §. A pénzbüntetés tízszeres és két márkánál kisebb 
nem lehet, ha a lopást éjjel vagy ünnepnap követték el, 
ha a tettes elrejtőzik, hamis adatokat mond be, vágó 
eszközöket használ, ezek átadását megtagadja, ha fuvart

használ, ha csemetét, szurkot, gyantát, fanedvet, fagyö
keret, héjat, csúcshajtásokat lop vagy ha a lopást vetés
ben vagy használatszünetelő helyen követte el.

6. §. A pénzbüntetés mellett hat havi elzárás alkal
mazható, ha az erdei lopást társaságban követték el, ha 
eladás czéljából történt, ha az orgazdaságot üzletszerüleg 
vagy megszokásból folytatták.

7. §. A visszaesés tartama két év. Az első visszaesés 
esetén a lopást az ellopott tárgy tízszeres értékének meg
felelő pénzbüntetéssel sújtják.

8. §. A pénzbüntetésen kívül két évig terjedő elzárás 
alkalmazható a harmadik és további visszaesés esetén. 
Ha azonban a pénzbüntetés tíz márkánál kisebb, az el
zárás helyett száz márkáig terjedő pót pénzbüntetés al
kalmazható.

13. §. A fizetésképtelen elitéit a pénzbüntetés helyett 
elzárást szenved. Ha a fizetésképtelenség nyilvánvaló, az 
elzárás a pénzbüntetés behajtásának megkísérlése nélkül 
is alkalmazható,

Egy—öt márka pénzbüntetés helyett egy napi elzárás 
alkalmazható.

Az elzárás minimuma egy nap, maximuma hat hónap.
Ha a pénzbüntetésnek csak egy része hajtható be, a 

hátralékért — megfelelő elzárási büntetés alkalmazandó.
19. §. Az ügyészi állás a kezelő erdőtisztekre ruházható.
27. §. Az ügyész a kihágási kimutatás átnyújtása mel

lett, — amelynek minden tételéhez hozzájegyzendő az 
indítványozott büntetés, — nyilvános vádat emel és in
dítványt tesz a büntető parancs kibocsátására és a bün
tetés mérvére nézve.

Minden pénzbüntetés iránt vagy a fizetéskép
telenség esetén alkalmazandó elzárás iránt, to 
vábbá a kártérítés iránt — büntető parancs ada
tik ki. Ennek oly kijelentéssel kell kezdődnie, 
hogy a vádlott, — ha a parancsban megneve
zett idő alatt (mely egyszersmind a főtárgyalás 
időpontja) a biróság előtt meg nem jelenik és a 
törvényes jogorvoslattal nem él, — azonnal 
végrehajtható.

A büntető parancsnak tartalmaznia kell a ki
hágási kimutatásnak a tettesre vonatkozó tételes 
kivonatát.

A tanúskodó erdőőri személyzet a főtárgya
lásra elöljárói utján, a többi tanuk közvetlenül 
idézendők meg . . .

Főkép ezen büntető parancs az, amely min
ket aktuálitásánál fogva érdekel.

A franczia és porosz erdei kihágási törvények 
között a szász kihágási erdőtörvény közép he
lyet foglal el.

Ez föltételes és föltétien elzárást ismer.
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A föltétien elzárást alkalmazza (1873. évi er
dei és mezei büntető törvény), ha a birói büntető
parancsban az elzárási büntetés a három hetet 
meg nem haladja. Ez esetben az elzárási büntetés 
pénzbüntetéssé változtatandó, mikor isegy napi 
elzárás helyett egy márka pénzbüntetés veendő.

Büntető parancscsal százötven márkánál na
gyobb pénzbüntetést és hat heti elzárásnál na
gyobb szabadságvesztést kiszabni nem lehet.

Büntető parancs szerint kiszabott negyvenkét 
márka pénzbüntetésnek pedig már hat heti elzá
rás felelvén meg, ennél nagyobb pénzbüntetés 
kirovása esetén feltétlen elzárás alkalmazandó.

Általában a közönséges erdei lopásnál az el
zárási büntetés maximuma a hivatkozott törvény 
első szakasza értelmében három hét.

Ezen szakasz szabványait másfélszeresen veszik, 
ha a tettes vágóeszközt használ, ha a kihágást ün
nepnap, vagy fuvarral vagy társaságban követi el.

Másfélszerestől kétszeresig emelhető a büntetés, 
ha döntött fát tulajdonítanak el, ha a kihágás 
éjjel történt, vagy állat által vont igát használtak.

Négyszeres a büntetés, ha a kihágást az őrző 
személyzet követi el, ha a kihágás eladás czél- 
jából történt, vagy ha a tettes ellenszegül, meg
futamodik, vagy hamis adatokat mond be.

Visszaesés esetén (5. §.) kétszeres büntetés 
alkalmazandó.

Végre (22. §.) visszaesés, súlyosbító körülmé
nyek, vagy egyéb büntettek fennforgása esetén 
a bíró belátására bízzák, hogy a pénzbüntetés 
helyett mily elzárással büntessen.

Összehasonlítva ezen törvényeket a mi kihá- 
gási törvényünkkel, azt hiszem: mindenki elis
meri, hogy a nevezett országok erdei vagyon
biztonsága mindenesetre nagyobb és tökéletesebb, 
mint a mienk.
A falopásra szabott pénzbüntetések táblája. (192. ■§.)

<D0) Első osztály Második osztály

<L> P é n z b ü n t e t é s
aj
< egyenként összesen egyenként összesen
d e c i

m é t e r f r a n k

1
2 1-00 2 -0 0 0-50 1-00

3 1-10 3-30 0-55 1*65
4 1-20 4-80 0-60 2-40

ERDÉSZ

A 
fa

 k
er

ül
et

e Első osztály Második osztály

P é n z b ü n t e t é s

egyenként összesen egyenként összesen
d e c z i -
méter f r a n k.

5 1-30 6-50 0-65 3-25
6 1-40 8-40 0-70 4-20
7 1-50 10-50 0-75 5-25
8 1-60 12-80 0-80 6-40
9 1-70 15-30 0-85 7 6 5

10 1-80 18-00 0-90 9-00
11 1-90 20-90 0-95 10-45
12 2-00 24-00 1-00 12-00
13 2-10 27-30 1-05 13-65
14 2-20 30-80 1-10 15-40
15 2-30 34-50 1-15 17-25
16 2-40 38-40 1-20 19-20
17 2-50 42-50 1-25 21-25
18 2-60 46-80 1-30 23-40
19 2-70 51-30 1-35 25-65
20 2-80 56-00 1-40 28-00
21 2-90 60-90 1-45 30-45
22 3-00 66-00 1-50 33-00
23 3-10 71-30 1-55 35-65
24 3-20 76-80 1-60 38-40
25 3-30 82-50 1-65 41-25
26 3-40 88-40 1-70 44-20
27 3-50 94-50 1-75 47-25
28 3-60 100-80 1-80 50-40

29 3-70 107-30 1-85 53-65

30 3-80 114-00 1-90 57.00

31 3-90 120-90 1-95 60-45

32 4-00 128.00 2.00 64-00

Polgárdy Béla. 

Tölgyerdeink bajairól.
Vadas Jenő igen helyesen választotta egyik szakelőadá

sának tárgyává tölgyerdőgazdaságunk bajait, mert ezzel új 
irányt adott a tölgyerdőgazdaságnak s mindenik magyar 
erdész a legnagyobb elismeréssel adózhatik fáradozásának.

Nem is kellene előadásához semmi megjegyzést sem 
hozzá fűzni, ha nem találkoznánk annak túlbuzgó felfo
gásával s túlságos alkalmazásával. Ez a körülmény azonban 
arra késztet, hogy habár röviden is, mi is hozzászóljunk 
tölgyerdőgazdaságunk bajaihoz.

Vadas kimondta azt a bajt, hogy általában kevés gond 
van a kocsánytalan tölgy szaporítására fordítva s e helyett 
a kocsányos tölgy telepítése nyer nagyobb tért, még oly 
termőhelyeken is, a melyek nem kocsányos-tölgynek valók, 
illetőleg a melyeken a kocsánytalan szebben diszlenék.

A hatás nem maradt el. A közfigyelem a kocsánytalan 
tölgyre tereltetett. A múlt évben mindenki csak kocsány-
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tálán tölgymakkot s csemetét akart vásárolni. Ez volt a 
gyakorlati hatás. Irodalmilag pedig oly javaslat merült fel, 
amely az újraerdősités kötelező voltának kimondását is 
czélozza.

Ez a javaslat már tárgyaltatott s helyes megoldási módo
zatok mellett elintéztetett ugyan, de még fentmaradt a 
fentjelzett hatás.

Én is ennek befolyása alatt állok, de conservativ mér
tékben, mert a tölgyfák közt legértékesebb a kocsányos
tölgy s hazánkban ez a tölgy van legjobban pusztuló félben.

Alföldünkön ritka már a híres tölgyerdő. A sok viz- 
lecsapolás leszállította a föld árját s legelőször a hátasabb 
helyeken, ma már alantabb is a 100—120 éves, tehát 
még életkoruk delén levő fák csúcsszáradást kapnak s 
pusztulnak.

A nyírvizeket csak 10—12 év óta csapolták le s a homoki 
tölgyesek növekvésében hanyatlás állapítható meg, a kocsá
nyos tölgyerdősitések pedig csekély sikert mutatnak; a 
csemeték, ha megeredtek is, alig nőnek s a tölgyesek 
helyét az ákácz foglalja el lassan-lassan.

Legutóbbi nagyobb lecsapolás az ecsedi lápé volt. Annak 
hatását már lehet észlelni a közeli tölgyerdők kinézésén. 
Ma-holnap át kell ezeket alakítani vagy szántófölddé vagy 
más lomberdővé, mert a tölgy ki fog pusztúlni.

A tölgy elsőrendű fa, az ákácz nem az. A tölgy Magyar- 
ország ős fája. Sajnálom ezért pusztúlását, bár azt is be
látom, hogy az ákáczerdő ad annyi jövedelmet, mint a 
tölgy s a pusztuló vagy csak lassan növő tölgyesnél a 
szántóföld több jövedelmet ad.

Nehogy túlzónak tűnjek fel a jövedelem összehasonlítá
sában, fel kell említenem, hogy a tölgyerdők az alföldön 
12—20 K évi jövedelmet nyújtanak netto, tehát tisztán, 
így p. o. Nyíregyháza város erdeje 16 K-t; Debreczen város 
Nagyerdő nevű tölgyese 20 K-t adnak kát. holdanként.

Szükségesnek tartom ezért, hogy a kocsányos tölgy is 
kellő figyelemben legyen ezentúl is részesítve a hegység
ben is, de csak ott, hol a termőhely neki megfelel. Ilyen 
helyek: a völgyek legalsó részei, elő-s középhegységben 
a vadvizes-altalaju déli vagy nyugati oldalak s 300 — 350 
méter magasságig a délkeleti s keleti, nem nagyon mere
dek oldalak.

Felemlítem egyúttal, hogy a Hegyalján, a déli Bakonyban 
s Nagy-Bánya vidékén a köves-sziklás talajokon s mere- 
dekebb köves oldalakon is azt tapasztaltam, hogy a ko
csányos tölgy túlnyomó, a mi azt mutatja, hogy a kocsányos 
tölgy nagyobb térrel bir a tenyészetre, a kocsánytalan 
tölgynél.

A kocsánytalan tölgyet csakis a száraz fensikok, észak
keleti s száraz keleti oldalakra, továbbá a 350 méternél 
magasabb déli oldalakra ajánlhatom.

Hogy ha pedig nehézségekbe ütköznék annak megálla
pítása, hogy a beerdősitendő terület melyiknek felel meg 
inkább s nem tudnánk sem egyik, sem másik javára 
határozottan dönteni: akkor mindig czélszerübbnek tartom 
a kocsányosat választani, mert az külömbözőbb termő

helyeken található, mint a kocsánytalan s igy nagyobb a 
valószínűség, hogy a kérdéses területen is megfelelőbb 
lesz, mint a kocsánytalan.

Felemlítem példaképen, hogy szárazabb természetű ho
moktalajban 30.000 darab kocsánytalan-tölgycsemetével 
tettem kísérletet. A megeredés igen jó sikert mutat. A 
további növekvésre nézve az idő hozza meg a tapasz
talatokat.

Tölgyeseink tehát — mint mondám — pusztáinak az 
alföldön. Ennek okát figyelembe véve, nem tehetünk mást* 
mint hogy leszámolunk a körülményekkel s más fanemet 
telepitünk. Ez a körülmény azonban biztatás legyen arra, 
hogy a tölgyet az elő- s középhegységben minél inkább 
terjesszük s a hol már meg van, fentartsuk.

Sok oly termőhely van hazánkban, a hol a tölgy jól 
diszlenék, de az űzemtervek, különösen a régibb keletűek, 
az akkori iránynak engedve, bár tapasztalatok nem voltak, 
erdei s fekete-fenyőt ajánlanak. Ma már tudjuk, hogy a 
mi éghajlatunk alá, az elő- s középhegység déli- s nyugati 
oldalain, ez a két fenyőfaj nem való, kivévén azokat az 
eseteket, a midőn okvetlenül kell javítanunk a talajt.

És miért nem való? Azért, mert az eredmény azt mu
tatja, hogy ezeknek fája laza, mint műfa korántsem állja 
ki a versenyt a magasabb fekvésű termőhelyeken nőtt 
fenyőfával, továbbá, mert a szárazság miatt sok pótlásra 
van szükség a beerdősitésnél és mivel igen hamar bél- 
korhadást kap.

Az alföldre épen nem valók a fenyők. Kinézésük is 
szánalmas és igen lassan nőnek. P. o. fútóhomokon van 
Érmihályfalva közelében 35—40 éves erdei s fekete
fenyves. Nem magasabb átlag 4—5 méternél. És e gyenge 
növekvésnek mi az oka? az, hogy kiimánk általában sok 
száraz időtartamot mútat fel s hiányzik az alföldön a hegy
ség dús harmatja.

Ezekből kifolyólag az illető űzemterveket meg kell vál
toztatni.

Szólni kívánok továbbá arról, hogy nem messze van 
az idő, a midőn nem igen lesz vágható tölgyesünk. A* 
fakereskedők ugyan az ellenkezőt állítják, t. i. hogy még 
van sok tölgyfa. Igen ám, de ma a fakészlet rovására 
vágatjuk a tölgyet s már is lehet azt látni, hogy egy kor
fokozatunk, t. i. a vágható, mindinkább kevesbedik. Nem 
mondom ugyan, hogy eddig kevésbé hozzáférhető tölgy
erdők feltárásával s a tölgynek több választékban való 
helyettesítésével nem lehet majd a tölgy-szükségleten se
gíteni, de mindez nehezen fogja a szükségletet fedezni, 
különösen p. o. boroshordóknál, hiddeszkák, oszlopokban 
stb., úgy, hogy a mű-tölgyfa árának jelentékeny emelke
dését jósolom.

Most pedig hazai tölgyerdőgazdaságunknak egy másik 
hibájára óhajtom a figyelmet reáutalni s ez a vágásforgó 
alacsony volta. Sablonos nálunk a 80 év. Pedig szemlél
jük meg csak a 80 éves tölgyszálerdőt, különösen hegy
ségben. Mily kevés műfa válik ezekből! A 80 éves tölgyfa 
levágásával azt éppen akkor használjuk ki, a midőn vas-
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tagságban legjobban növekednék s így a legértékesebb 
fatömeg képződnék rajta.

Hiba volt ez, de még lehet rajta segíteni. Emeljük fel 
a vágásforgót s 70 — 80 éves tölgyeseinket hagyjuk nőni 
még vagy 40 évig. Inkább hozzunk most évekre kiterjedő 
lassanként felhalmozódó áldozatot a befektetés emelésével. 
Megfogja ez hozni a kamatjait tőkéstől. Hogy pedig a 
birtokos egyszerre meg ne érezze a jövedelemnek nagyobb 
apadását, alkalmazzunk lassú átmenetet.

A vágásforgót én legalább 120 évre felemelendőnek 
tartom s nem zárom ki a 160-at sem, sőt legelő-erdőkben 
helyenként a 200-at sem. így remélhetjük, hogy a magyar 
tölgyfa, mint nagyméretű s drágán fizetett műfa, fenn fogja 
tartani hírnevét.

Fentiekben csak röviden terjeszkedvén ki tölgyerdőgaz
daságunk egynémely bajaira, korántsem látom kimerítve 
a tárgyat, de nem is lehet czélom az, — mivel ismereteim 
csak az ország némely részeire terjednek, — hogy az 
összessel foglalkozzam. Ez többi szaktársaim feladata, kik
nek tapasztalatai, ha a „Magyar Erdész“ hasábjain meg
jelennének, biztosan megmutatnák az irányt s meghatá
rozható volna az alap, a melyen tovább haladnunk kell.

Én remélem, hogy lesznek követőim, kik tapasztalataikat 
közrebocsátani fogják s az az örvendetes eszmecsere, a 
mely a „Magyar Erdészében több irányban megindúlt, 
ismét egy újabb, de hálás tárgyat nyer, a mely hasznos 
eredményt fog erdőgazdaságunkra hozni.

Márton Sándor.

A legeltetés és havasgazdálkodás 
kérdése.

Összehasoni i ló  ta nu lm á ny  és ju aslat, különös tekinxettel a hazai viszonyokra.

Irta : Berendy Béla, m. kir. erdőmester.

ELSŐ FEJEZET.

L e í r ó  r é s  z.
# (Folytatás.)

H avas gazdálkodás juhok és szarvasm arhával
(tehenekkel is) közösen .

A legelőt először a fejős juh járja s ezért 6—8 nappal 
előbb hajtják fel a havasra. A juhok és tehenek külön 
stinákban vannak elhelyezve.

Czélja, a már előbb tárgyalt tejgazdálkodás és állatte
nyésztés, illetve nevelés.

A legeltetési bér 1 darab szarvasmarha vagy 10 darab 
juh után 4 és 7 korona között változik.

' T '  ' t '*
Az itt előadottakból látjuk tehát, hogy havasgazdálko

dásunk jövedelme kevés kivétellel igen csekély.
De ha még oly csekély is, a nép reá van utalva, azt 

gyakorolja, mert az állatnevelés és fentartás czéljából nem 
nélkülözheti s mert legalább nyáron át a tejet, vajat és 
túrót — bár drágán — szolgáltatja s mert ruházatának

egy része kikerül, — itt-ott egy kis hús is jut a .kamrába 
— no meg az eladott állat árából talán még az adói a 
is jut valami. És valljuk be, hogy a hiúság is közremű
ködik, mert nem lenne tekintélye a faluban, ha a havas: a 
járó „jószága“ nem volna.

A régi routine tehát még mindig diadalmaskodik, mert 
a nép az újnak nem barátja.

A havas karbantartással nem sokat törődnek, a köveket 
csak akkor takarítják el, ha útban vannak, a hangya- 
zsombékokat a pásztor szereti, mert kényelmesen lehet 
rajta pihenni.

Elhatározzák ugyan minden évben, hogy az útakat javítani 
kell, ki is mennek a hely színére s ott megállapítják, hogy 
ez meg ez az út rossz, tehát kimondják határozatilag, hogy 
Járjon a másik úton a marhad Legfeljebb a széldön- 
tött törzseket takarítják el az útból. Az útak melletti ká
tyúkba hánynak ugyan gályát s azt némileg be is földelik, 
de a legközelebbi eső alkalmával a víz feltorlódván, most 
már nagyobb erővel zuhan alá, kimosván még mélyebben 
az árkot.

A havas-épitmények a lehető legegyszerűbbek, különösen 
ott, ahol tejgazdálkodás nincs. Sok száz legelőn és havason 
megfordultam az országban, de sehol sem láttam azoknak 
trágyázását, sehol sem láttam azt, hogy a havason legelő 
jószágnak széna gyüjtetett volna.

A havasok napról-napra rosszabbodnak s ezzel az állatok 
is, mert a mesterséges takarmánytermelésre gond nem 
fordittatik. A marhatenyésztésnek hátrányára szolgál az a 
körülmény is, hogy a rétek igen egyenlőtlenül vannak el
osztva, helyenként bőségben, másutt csak a vizenyős helye
ken s a nedves oldalakon. Ezeknek a kezeléséhez is igen 
sok szó fér.

A marhalétszám sok arra, hogy télen át eltarthassa és 
igavonó marha híján kevés arra, hogy a földeket kellően 
megművelje s megtrágyázza.

Ilyenek a viszonyok nálunk, de vájjon ilyenek-e az 
állapotok másutt is? Ekként folyik-e a gazdálkodás a kül
földön is?

A következőkben elvezetem a szives olvasót néhány más 
nemzet gazdálkodásához!

Kezdem mindjárt szomszédainkkal, Ausztriával.
Közvetlenül a mi kárpáti havasainkhoz csatlakoznak s 

azoknak az északi tenger vizmedenezéje felé folytatását 
képezik, Halics havasi legelői, melyeknek tulajdonságai, 
növény-tenyészete teljesen megegyezik a mieinkkel.

Ezekkel a havasokkal gyorsan végezhetek, mert a gaz
dálkodás még rosszabb, még kezdetlegesebb, mint a mienk. 
A havas karbantartására, javítására, gondozására épenség- 
gel semmit sem fordítanak s igy azok teljesen el vannak 
hanyagolva.

Napokig bolyongtam a galicziai és bukoviniai havaso
kon áfonya, hanga, éger s henye-fenyő között, mig vala
mirevaló fűtermésre találtam. A tejgazdálkodás hasonlókép 
a legkezdetlegesebb s a pénzügyi eredmény még rosszabb, 
mert a marhaállomány silány. Nagyon sok havas vállal
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kozók kezében van, a kik ezt saját hasznukra s az európai 
műveltségnek igen alacsony fokán álló ottani hegyi lako
sok kárára, minél jobban kihasználják. A tejtermékek 
ugyanazok, mint minálunk, mert hiszen részben ugyan
azon eredetű nép lakja, mint a mi északkeleti várme
gyéinket. Juh, ökör és tehén legel a havasokon. Itt nincs 
mit tanulnunk.

Valamivel kedvezőbbek a viszonyok Alsó-Ausztriában.
A terepviszonyok sajátossága következtében a havas

gazdálkodás nem fejlődött ki nagy mérvben, mert ahol 
csak lehet, ott réteket alakítanak. A havasi legelők is 
csak azért nem rétek, mert a rövid tenyészidő következ
tében a fűnövés gyenge, a szárítás sok vesződséggel s a 
széna hazaszállítása nagy költséggel jár. Erdő, kevés kivé
tellel, csakis a legmeredekebb és köves oldalakon található; 
szántókat 15-20°-os ; réteket 20—30°-os lejtőkön láthatni, 
a melyeket fekvésük szerint évenként 1—2, sőt 3-szor is 
kaszálják; az előhavasok rétjeit azonban csak minden 
második évben.

A szénacsinálás itt éppen olyan vígan és mulatozás 
között folyik, mint a bortermő vidéken a szüret. Kivonul 
az egész falu népe, csak az öregje marad otthon. A falu
hoz közelebb fekvő rétekről a szénát hazaszállítják, a 
messzebb fekvők termését ott a helyszínén etetik fel. A 
rétek tiszta hozama holdanként 10—20 métermázsa széna 
40 -  120 korona értékben.

A havasgazdálkodáshoz nemcsak a havasi legelők, hanem 
a szomszédos erdők is bevonatnak, ahol a marha a legel
tetési évad kezdetén legel s ezek az erdei legelők kát. 
holdanként 5—30 korona hasznot hajtanak.

A közlegelők itt is el vannak hanyagolva; a legeltethető 
marha létszáma megállapítva nincs. A kisebb havasok 
magántulajdont képeznek s a birtokosok által külön hasz
náltatnak. A nagyobb havasok, községek közbirtokosságok, 
nagyobb uradalmak tulajdonában s részben saját kezelés
ben vannak, részben bérbeadatnak.

A havasok berendezése, a tejgazdálkodás, a tejtermék 
éppen olyan, mint Tyrol némely vidékén, melyet alább 
fogok ismertetni.

A gazdasági eredmény igen különböző.
A juhokkal és ökrökkel való havasgazdálkodásra vonat

kozólag nincsenek megbízható adataim ; Neuberg melletti 
„Lachalm“ nevű havason egy tehén a nyári évad alatt 
átlag 14—16 korona tiszta hasznot ad.

A felső-ausztriai és salzburgi havasgazdálkodás egy
máshoz igen hasonlít.

A havasok Pinzgau és Pongau völgyek vidékén, illetőleg 
a Salzkammergutban terülnek el s többnyire magántulaj
dont képeznek. Talajszerkezetük következtében mocsarasak 
és mindenféle bokorral be vannak nőve. Tulajdonképen 
nem lehet megkülönböztetni, hol végződik az erdő és hol 
kezdődik a havasi legelő.

A havasi tejgazdaságra nem sok gondot fordítanak; a 
termék főleg házi szükségletük fedezésére szolgál. Sovány

sajtot készítenek, melynek kiválasztásához savóba áztatott 
borjugyomrot használnak.

Inkább a marhatenyésztés, nevezetesen az ökrök és 
lovak nevelésere fordítanak több gondot s ennek az a 
magyarázata, hogy a havasok posványosak lévén, savanyú 
fűvet teremnek, mely tehénnek nem, de lónak és ökörnek 
jó táplálék. A mezőgazdaságnak egy különös módja van 
itt elterjedve, az úgynevezett „Egartenwirtschaft“. A föld 
az első évben búzát, a másodikban rozsot terem, mig a
3-ik és 4-ik évben annak fűtermését használják fel. Véle
ményem szerint ez ilyen módon, a mint itt vannak gya
korlatban, nem okszerű gazdálkodás. Helyén lenne, ha 
kalászos és gumós növények váltakozva termesztetnének 
s a terület rendesen meg is trágyáztatnék.

A tarka tehénnek barna, vörös, fehérfoltos pinzgaui faja 
van itt elterjedve, mely igen jó tejelő és zsíros tejet ad. 
Van azonkívül igen sok nagyfajtáju kecske, melyek napon
ként 4 liter tejet is adnak.

A rétgazdálkodás azonban belterjesnek mondható.
A karinthiai havasok régi földesúri családok, közbir

tokosságok és kisebb parasztbirtokosok tulajdonában van
nak s helyrajzi fekvésüket tekintve, két csoportra oszthatók: 
a Dráva folyótól északra és délre fekvő havasokra.

Mindenféle állatnem képviselve van ugyan a havaso
kon, de ott, ahol mezőgazdaság a lakosok foglalkozása, 
különösen ökrök és növendéktinók vannak; míg ahol 
szántóföldek nincsenek, hanem a meglévő kevés terület 
mint rét műveltetik, ott tehenek és juhok legelnek a 
havasokon.

A birtokosok saját havasaikra, amint az időjárás meg
engedi, mindjárt kihajtják marháikat, mig a bérbeadott, 
illetőleg a bérben birt havasokra a felhajtás junius hó 
15-én, a lehajtás szeptember 15-én történik. A legelődíj 
4 — 10 korona között változik. A nagyobb havasokon fel
fogadott pásztorok őrzik a marhát, mig a kisebb havasokon 
a marha őrizet nélkül szabadon legel.

A kisebb birtokosok külön gazdálkodnak, mert a tej
szövetkezetek iránt a nép bizalmatlan, ennek következté
ben a tejgazdaság, különösen a Dráva északi részén kez
detleges. Egy tehénre a havas minősége szerint 3—8 
hold legelő esik s mégis csak 3 liter tejet lehet átlag 
egy napra számítani, mely saját szükségletük fedezésére 
szolgál.

A Dráva déli oldalán azonban vannak tejszövetkezetek, 
a hol kedvezőbb az eredmény és a gazdák a tejet literen
ként 8— 15 fillérrel értékesítik.

Készítenek olasz módon zsíros sajtot, továbbá vajat 
és túrót.

A havastrágyázással a kisebb birtokosok nem törődnek, 
hanem a havason gyűjtött trágyát a közeli rétekre hord
ják le; ahol az mesterséges vagy természetes kivágások
ban, illetve mélyedésekben vízzel kevertetik s e híg keve
rék árkokban szétvezettetik. Ahol a terepviszonyok kedvezők, 
ott a vizet is felhasználják a trágyázásra, de igen óvatosak, 
mert tudják, hogy a nagyon hideg viz kártékonyán hat a
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fűre s igy az öntözés előtt a vizet kisebb-nagyobb tavakba 
vezetik, ahol az az öntézes előtt a nap melegének ki 
van téve.

A réteket gondosan művelik és az előhavasokon termett 
szénát a faluba szállítják.

Bár tisztogatják, úgy-ahogy, a havasokat, de bizony 
azoknak területe a gyakori kőomlások, az éger és henye
fenyő elhatalmasodása következtében folyton kisebbedik. 
A havason lévő facsoportokat s a közeli, rendesen a mere- 
dekebb hegyoldalakat elfoglaló erdőt, bár legeltetik ugyan, 
de ápolásban részesítik, mert védi a legelő-állatot a hőség, 
a hideg, a zivatar ellen s mert innét faizanak.

Mielőtt a havasgazdálkodás valódi hazájába kalauzol
nám a szives olvasót, elmondok még egyet-mást Tirol és 
Vorarlberg havasgazdálkodásáról. A tiroli havasi legelők 
zöme tulajdonkép nem egyéb, mint legeltetett erdőterület. 
Minthogy az ország gazdasági viszonyai fejletlenek s mert 
ipara kevés, a Lechthal, Ober-Unter-Innthal, Pusterthal, 
Eisackthl és Etschthal vidéken gyakorolt havasgazdálko
dás is kezdetleges.

A havasok, magánbirtokosok, közbirtokosságok, közsé
gek, egyházi személyek s az állam birtokában 600—3000 
méter tengerszin feletti magasságban többnyire igen mere
dek s kősziklák által megszaggatott hegyoldalakon és csa
padékban bővelkedő vidékén terülnek el.

A közös tulajdont képező havasok takarítását közmun
kával végezik, azért gyarló is az eredmény. A havastrá
gyázásra vonatkozó gyakorlati ismereteket itt ugyan hiába 
keressük, de annál jobb karban vannak a havasra vezető 
útak, melyek egynémelyike ki is van kövezve s a veszé
lyes, meredek helyek száraz kőfallal határolva. A legtöbb 
havas legeltetése rendszertelen, de a Tannheimerthalban, 
ahol a legtöbb jó havas van, a havas fordulókra van 
osztva s minden fordulóban egy-egy havasi tanya van. 
Mivel a havasok karbantartásával keveset törődnek, azok 
évről-évre silányabbak lesznek s a legeltetéstől elvonatnak 
azért is, mert vadászati czélokra megvásároltatnak. Az 
állatnemek szerint megkülönböztetnek juh-, tehén- vagy 
meddőállat-havasokat. A legeltetés májusban kezdődik s 
átlag 100 napon át tart.

A havasra felhajtható marhalétszám a legtöbb! esetben 
nem tartatik be s igy van eset, hogy a havason három
szor annyi a marha, mint volt télen át a faluban.

A havasokon kisebb-nagyobb területeket kaszálónak hasz
nálnak s a szénát ott a helyszínén etetik fel, vagy levi
szik a faluba.

Egy szarvasmarhára átlag 4—4 V2 hectár legelőterület 
esik. A legeltetési bér a havas jósága szerint változik 
és pedig :

t e h é n é r t .....................6 — 28 kor.
meddő állatért . . . 2—16 „
j u h é r t ..........................0 -5—27a „

Tejszövetkezetek még nem igen hódítottak tért, mert a 
köznép a műveltség alacsony fokán van és helyenként 
babonás is. így például sokan hiszik, hogy a keserű és

rossz tej meg van boszorkányozva s az nem a rossz fűvek 
és piszkos tejedények következménye. A havasi tejgaz
dálkodásnál rendesen félkövér, vagy sovány sajtot és vajat 
készítenek, átlagban 100 liter tejből 10 kiló sajtot s 1‘4 
kiló vajat nyernek. A savót a sertések kapják, melyek 
átlag 30 -40  koronával javulnak.

Kisebb gazdák magok használják fel a tejtermékeket s 
akkor a tehéntejhez kecsketejt is hozzá kevernek, a vajat 
pedig megsózva teszik el télire.

A Tannheimerthalban készül a híres Limburgi és Schwar- 
zenbergi sajt és az Ampezzó völgyében olasz módon ajuh- 
és kecsketejből a „Formagii pecorini.“

A Pusterthalban és Eisackthalban igen sok havas mo
csaras s igy az savanyú fűvet terem, ennélfogva ott a 
marhatenyésztés van gyakorlatban.

A havasi istállók fából vagy kőből vannak, tágasak s 
padlóval boritvák. Ahol lehet, alomnak mohát, gallyat és 
etetésre hasznavehetetlen fűvet használnak.

A nagyobb uradalmak havasgazdálkodásánál férfi-sajtos 
van alkalmazva, akinek nyári bére . . . . 120 kor.
a sajtos l e g é n y é ..............................................80 „
és a nőcselédeké..............................................50 „
és a teljes ellátás. A pásztorok átlag 150 koronát kapnak 
és egy tehénre legeltetési jogot.

Azon oknál fogva, mert a havasok nagyon meredekek, 
szakadékosok s a kőomlások gyakoriak s így az elszeren- 
csétlenülések nem ritkák, a gazdaságilag fejlettebb vidéken 
a kölcsönös állatbiztosítás akként van gyakorlatban, hogy 
az elszerencsétlenült, esetleg elhullott állat értéke, levonva 
ebből, az állat húsából és bőréből esetleg befolyt összeget, 
az úgyanazon a havason legelő állatokra megosztatik s 
ezeknek gazdái által a kárvallottnak megtéríttetik.

(Folytatása következik.)
k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k  >

A mogyoró-bokorról.
Irta: Imecs Béla.

Honunk erdeiben előforduló cserjefélék között alig van 
egy is, amely az erdészben meleg pártfogóra talált volna ; 
mi őket rendesen gyomnak tekintjük s különösen áterdö- 
lések alkalmával valóságos ellenszenves indulattal irtjuk, 
pusztítjuk őket, pedig közgazdaságilag fejlettebb államok
ban már jóval ezelőtt felismerték, hogy közöttük is van 
egynéhány olyan species, mely megérdemli, hogy vele 
behatóbban foglalkozzunk.

Ezek közé tartozik a mogyoró is, cserjeink között a 
legáltalánosabb s talán legszerényebb. Nálunk gyümölcse 
kedvéért seholsem tenyésztik, pedig az sokkal kelleme
sebb ízű, édesebb, mint a kereskedelem útján drága pén
zen árult franczia s olasz mogyoróé.

Mi eddig csak fáját értékesítettük, amennyiben botok
nak jó olcsón, db.-ját 1—2 fillérért elvesztegettük, hogy 
aztán azt — az élelmes iparos által páczolva, lesimitva, fé
nyezve — 60 vagy 80-szoros árban visszaváltsuk. Hasznot 
adott még a tutajkötésekhez szükséges gúzsok előállttá-
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sánál, aztán gereblye-, villa- és ásónyelek készítésénél, 
amit igazán alig érdemes felemlíteni.

Egyes vidékeken sarjerdő üzemben tűzifagazdaságra 
berendezett kisebb területű mogyoró-erdeink ugyan van
nak, de azok inkább helyi értékűek. A minap olvastam 
egy külföldi szaklapban, hogy az élelmes angolok közül 
egynehányan megvagyonosodtak a mogyorónak nagy
mértékben való tenyésztése által.

A mogyorót ezek ágyakban 3 méter sortávolban nevel
ték s mivel a magról kelt cserjék csak 7 év múlva hoz
tak nagyobb hasznot, a közöket konyhakertészeti czélra 
hasznosították. Evvel nem akarom azt mondani, hogy mi 
is mindjárt, mint azok, kertészetileg fogjunk hozzá a 
mogyoró tenyésztéséhez, mert hisz ez nem képezheti a 
mi foglalkozásunkat, de mivel napjainkban épen avval 
kísérletezünk, hogy a különféle talajú kopárok megköté
sére minő fanemet vagy cserjét használjunk, számításaink 
közűi nem hagyhatunk ki semmi olyan tényezőt, mely 
e felette fontos közgazdasági kérdés helyes megoldásánál 
figyelembe jöhet s mivel eddig sem szakkönyvekben, 
sem lapokban nálunk a mogyoró-cserje mellett senki 
állást nem foglalt, megpróbálom én érdekében nézetemet 
kifejteni.

Az élet, a természet legjobb útmutatónk, azért az onnan 
merített tapasztalatokkal sohase fösvénykedjünk! Nem 
ismerek olyan természetű talajt, amelyben a mogyoró
cserje ne diszlene!

Elkarstosodott tiszta kősziklában láttam Dél-Tirolban 
és Svájcznak keleti részén szép ép gyümölcsű mogyoró
bokrokat, még pedig ha nem csalódom 1100—1200 m. 
tengerfeletti magasságban; igaz, hogy a szegény tiroli 
nép trágyázza, okszerűen ritkítja s ha kell, bujtványozás 
által pótolja a már kivénült tőkéket. Agyontaposott köz
legelőink árkain ugyan melyikünknek nem tűnt fel, hogy 
a mogyoró, daczára az 1000-féle kalamitásnak, a pász
torok télen-nyáron való fejszézésének, szívós életerejével 
az ép oly kemény természetű s oly szerény igényű csip
kebokorral ketten, megtépve, agyoncsonkitva, de azért 
kitartóan daczolnak a végpusztulás veszélyével.

A legelőjószág a mogyoró-cserjét nem igen bántja, mert 
erőteljes vastag hajtásai nem képeznek neki sem inyencz 
falatot, épen úgy, mint a fővadnak s őznek sem. Hide
gebb, exponáltabb helyeken — hazánkban úgy tapasz
taltam, csak 1000 m.-en felül — a késői tavaszi fagyok 
a gyümölcstermést tönkre tehetik, a fiatal hajtások külön
ben másként nem igen szenvednek.

A káros rovarok közűi az Apoderus coryli megtámadja 
a levelét, a Balaninus nucum pedig némely esztendőben 
oly tömegesen jelentkezik, hogy mogyoró-termésünket 
egészen tönkre teheti. Ez a 6 mm. nagyságú tojásdad 
alakú fekete bogár, hosszú vékony ormányával kifúrja a 
még éretlen termést s petéjét belerakja, így a gyümölcs 
belét megrontja. Az álcza a mogyoróból rendesen októ
berben kibúvik s a föld alá rejtőzve ott telel, tavaszszal 
bebábozza magát és júniusban mint kifejlett bogár foly

tatja a pusztítást. Védekezni ellene úgy lehet, hogy borús 
napokon a bogarakat a cserjéről lekopogtatjuk s meg
semmisítjük, a lyukas mogyorókat pedig még augusztus 
vagy szeptemberben összeszedjük, mielőtt az álcza ki
fúrja magát a termésből.

Sarjadzási képessége a mogyorófának elsőrangú s a 
cserje maga gyors növésű. Ennyi jó tulajdonság mellett 
talán megérdemelné, hogy vele kísérletezzünk. A mogyo
rófát lehet nevelni magról, sarjról és végre bújtatás által, 
sőt tősarjadzás által is szaporítható.

Ha arról van szó, hogy nemesebb gyümölcsű mogyorót 
szaporítsunk, akkor azt legczélszerűbben bújtatás vagy 
anyatőkéről szedett tősarjak kiültetése által tehetjük, mert 
a magról nevelt egyedek rendesen rosszabb minőségű 
termést adnak, mint az elvetett mag volt. Ha magról 
akarunk csemetét nevelni, akkor az őszön szedett teljesen 
megérett s kiszáradt magvakat vagy még őszszel vagy 
tavaszszal az előre elkészített ágyakba elvetjük. Az 1 m. 
széles ágyakban, ha elegendő helylyel rendelkezünk, 2 
sort vessünk el s olyan mélyen takarjuk le, amint a tölgy
makkot is szoktuk, a szemeket 8 —10 cm. távolban egy
mástól lerakva. Még az első tavaszon, amint az első 
levélpár kifejlődött, ültessük más ágyba át nagyobb távol
ságban egymástól, hogy a gyökérfejlődést elősegítsük.

Homlitás- vagy bújtatásnál tavaszszal 2 éves hajtást 
használjunk,* azt takarjuk be földdel, hogy a vessző vége 
30 cm. hosszban legyen kint a földből, a lehajtott ágat 
czélszerű egy kampós fával leszorítani. Hogy a gyökér
képződést elősegítsük, tanácsos a vesszőn a hajlitásnál 
egy 10— 12. cm.-nyi hosszvágást tenni. Ha az anyatő 
igen rossz földben áll, tegyünk a bujtvány alá egy kosárka 
jó televényes földet, hogy a képződő gyököcskék gyorsan 
megerősödjenek. Amint a bujtványföldből kiálló vége 
levelet bocsájt, az a jel, hogy a gyökérfejlődés elérte a 
kellő stádiumot s a bujtvány az anyatőről egy éles kés 
által lemetszhető. Egy ásó segélyével aztán az új csemete 
szépen kiemelhető. Ilyen eljárással egy tőről 6—8 cse
metét is nevelhetünk. Lehet azáltal, hogy erőteljes anya
tőt egészen visszavágunk, azt új hajtások fakadására kény
szeríteni s azokat a fenti eljárás mellett gyökereztetni. 
Magas törzsű mogyorófákat úgy nevelhetünk, ha egy tőn 
csak egy hajtást hagyunk meg vezérhajtásnak, a többit 
gyökérig visszametszük, szóval kényszeritsük, hogy az 
összes gyökérzetek ereje egy ágra concentráltassék. Az 
így felnőtt hajtást aztán 2—272 m. visszavágva, kénysze
rítjük koronaképződésre.
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Felhívás !
Fölkérjük azon tisztelt kartársainkat, kiknek állami szol

gálatba való belépését megelőzőleg városi vagy megyei 
szolgálatának ideje után nyugdij-ügyei rendezetlenek, hogy 
ezen nyugdíj-rendezésnek a földművelési nagyméltóságú

* L. Försters-Feierabende 1901. évi 34-ik számát.
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m. kir. Ministeriumnál való kérvényezése tárgyában a f. 
évi május hónap 10-én d. e. 9 órakor a „Pannonia" 
szállóban (Kerepesi-űt) megtartandó értekezleten meg
jelenni szíveskednének.

Azon tisztelt szaktársaink, akik ezen értekezleten részt- 
venni, illetve a kérvénynek benyújtásánál is megjelenni 
óhajtanak vagy esetleg csupán a kérvénynek aláírását 
óhajtják, szíveskedjenek ez iránti nyilatkozatukat alulírottak 
egyikével levelezési lapon tudatni.

Ács Sándor, m. kir. főerdész Maros-Ilye, Schuster 
József, m. kir. főerdész Szászváros, Popovits Ottó, 
m. kir. erdész Hátszeg, Halász Géza, m. kir. erdész 
Szegzárd, Goró Ferencz, m. kir. erdész Petrosény.

Koreck erdőmester jubileuma.
A szab. osztrák-magyar államvasutak resiczai főtiszt

tartóságának erdőmestere, Koreck Nándor, f. hó elsején 
ülte meg szolgálatának negyvenedik évfordulóját.

Mi is jó szívvel hozzájárulunk ama szerencsekivánatok- 
hoz, amikkel közelébb álló szaktársai őt elhalmozták és 
lelkesedés kél szívünkben, mikor olvassuk az ünnep le
folyását. Mintha fölelevedne az a világ, amelyben az em
ber nemcsak a tudományt művelte, hanem szívének is 
élt, amikor még nem annyira birálgattuk, mint inkább 
szerettük egymást . . . Hol vannak ezek az idők? . . .

Az ünnep előestéjén éjjeli zenét kapott az ünnepelt. . . 
Oázis a mai szabályos kőkorszakban ! . . . Másnap dél
előtt Eberhart Károly főtiszttartó, Demel Hugó főerdész, 
Fuchs György főmérnök, tűzoltóparancsnok, Speidl Ernő 
polgári iskolai igazgató köszöntötték föl az érdemes erdő
mestert, mint kartársat, szaktársat, emberbarátot és jó 
barátot, aki nem tartja összeférhetetlennek hivatalával, 
hogy az egymásra utaltak barátságának és szeretetének 
megnyerésére is törekedjék, aki amily buzgó tisztviselő, 
ép oly nemesen érző jó barát is tud lenni. Koreck meg- 
indultan s nem egyszer könnyezve válaszolt az őszinte 
szívből jött s becsületes szívhez szállott üdvözletekre.

A kétszáz tagú tisztelgő sereg jó bor mellett, czigány 
mellett örvendett egymásnak az asztalfőn ülő erdőmester
rel együtt s lelkesen csatlakozott minden szóban, írásban, 
és dróton jött üdvözlethez a maga éljeneivel. Csak a sö
tét éjszaka kezdte bontogatni a szárnyra kelt örvendezést, 
de lehet, hogy nem is lesz annak soha vége. Mit gon
dolsz Béla?

FARERESKEDELE/A.

Faüzlet.
A „Magyar Erdészében is eladásra hirdetett tölgyfa

anyag értékesítéséről kívánok alábbiakban röviden beszá
molni :

Eladásra került 746 darab, kéreggel együtt 556 töm- 
köbméter döntött szállítás és illetve feldolgozásra kész

tölgy-műfa. Fizettek a 32 cm. középátmérőnél vastagabb 
rönkökért tkbm-ként 22 kor. 10 fillért, a 32 cm.-nél vé
konyabb rönkökért pedig 19 korona egységárt.

A 746 rönkő közül 622 db. átlag 36 cm. és 124 db. 
29 cm. középátmérővel birt.

A műfát a Neuschloss-cég gőzfürésze vásárolta meg, 
mely a vágás területétől 9 km.-nyíre fekszik.

Egy tbkm. fának a beszállítása a fűrésztelephez 4 ko
ronába kerül.

Eladatott ezenfelül 114 db. kéreggel együtt 106 tkbm.-t 
kitevő túlkoros selejtes minőségű tölgyszálfa, mely mű
szaki czélokra alkalmas nem volt. Az átlag 44 cm. vastag 
rönköknek tömör köbmétere helyben az erdőn 12 koro
nával lett értékesítve.

Utóbbi faanyagot rézteleki faügynökök vásárolták meg, 
kiktől aztán a Neuschloss-féle czég vette át. Ezek a fák a 
fűrészteleptől 22 kilométernyire vannak.

Megjegyzem, hogy kéregre 5"/0-nyi fatömeg le lett szá
mítva.

Szatmár, 1902. márczius 18. Léber Antal.
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TÁRCZA.
A kitűnő idomítás*

Irta: Kiár István.

A frissen esett hó a hosszan tartott hervadó sárgaság 
után szinte jóleső fehérséggel vonta be az egész környé
ket. A nagy széles mezők szűzi fehérségét csak itt-ott 
zavarja meg egy-egy fekete folt, amelyek nagyobbára 
magasszáru avarból alkotvák, mint az elmúlt ősz hírmon
dói, fonnyadt száraikkal szomorúan bólintgattak a hideg, 
csípős levegőben. Az utakat két oldalt szegő fák gályáit 
csillogó fehérbe öltöztette a rárakodott vastag zúzmara, 
melynek szálkás prémje csomóstól hullott alá, ha egy- 
egy madárka tévedve arrafelé, iázós ugrándozásaival 
meglóbálta a túlterhelt ágakat. A varjuk fekete seregei 
nagy csapatokban húztak a falvak felé s míg rekedt ká- 
rogásuk messze betöltötték a környék csendjét, a magas
ban nagy körökben kóvályogva, óvatos lassúsággal eresz
kedtek alá.

Mikor a tiszteletes vadászatra készen magához intette 
a pár nap előtt „kitűnő idomítás“ jelige alatt hozatott 
angol settert és kint az udvaron, úgy kísérletképp, egy 
épen arrafelé huzó varjura, arczához kapta a fegyvert, 
mire a kutya minden gondolkozás nélkül hasra vágódott 
a puha hóban, jókedvűen kiáltott oda az oszlopos veran
dán álló nejéhez :

— No Marcsa, ez csakugyan kitűnő idomítás! Az egész 
határ vadja a markomban van. Csak épen ki kell sétál
nom, hogy haza hordjam őket. A tett kísérletekből ítélve 
minden fogoly aggatékra, minden nyúl meg zsákba kerül. 
Ugy-e Kasztor!?

* Mutatvány szerzőnek sajtó alatt levő könyvéből.
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Aztán megveregette hízelkedve a még mindig fekvő 
kutya lapoczkáját, végre pedig felszabadítva fekvéséből, 
makra pipájában lejebb nyomta a tüzet és köszönve fe
leségének, vállra vetett fegyverrel a kerten át egyenesen 
a mezők felé indult.

A kutya mindenütt szépen mellette haladt. A szájába 
adott ostorral nyugodtan ment gazdája baloldalán, miköz
ben észrevehetően figyelt arra, hogy a szokásos térközt 
betartsa. Meglátszott rajta, hogy sokat járt vezetéken.

A tiszteletes nem is sajnálta tőle a dicsérő szavakat. 
Elnevezte jó kutyának, derék kutyának, okos kutyának 
és úgy menetközben lehajolva hozzá, kedveskedve simo
gatta meg fényes, barna szőrét.

A kertek alól kiérve, a tiszteletes a vasúttöltésnek vette 
útját és áthaladva a kubikoknak fűzfabokros, nádzsombé- 
kos széles árkán, felhágott a magas töltésre. Útjában ne
héz léptei alatt vadászbakkancsának patkós sarka csiko
rogva koppant meg a friss hótól csak részben fedett 
fagyos kavicságyon, melynek zajára a közeli bokrokon, 
nádbugában magvakat keresgélő sármányok, czinkék ijedt 
szárnyalással suhogva röppentek tova.

A temető mögött az első sorompónál letért a mezőre. 
Puskáját lövésre készen hóna alá fogta és a kutyát kere
sésre serkentve, arrafelé haladt, ahol a fehér szemfedőt, 
galagonya s nehány más tövísféléből alkotott cziheres 
tarkította. Ott biztosra vette, hogy nyulat vagy foglyot 
fog találni.

Alig haladt azonban pár lépést, figyelve állt meg. 
Messze a mezőkön, jóval lőtávolságon kívül, két futó álla
tot vesz észre, melyekben gyakorlott szeme egy futó nyúlra 
és egy azt üldöző tarka kuvaszra ismert. A tapsifüles 
konyitott fülekkel, könnyed szökésekkel iramodott a havas 
tarlón, mig bundás üldözője tőle telhető buzgalommal 
vakogva igyekezett nyomában maradni a menekülőnek.

Egy ideig úgy látszott, mintha lőtávolságon kivűl ma
radva rohantak volna el előtte, később azonban a nyúl 
egy felettük elröpűlő varjúcsapattól megriadva, irányt 
változtatott és vakon rohant a tiszteletes felé. A tisztele
tesnek ugrálni lett volna kedve örömében erre a váratlan 
fordulatra. A vadászok óvatossága azonban elnyomta benne 
a jókedvet.

A kutyát fekvésre parancsolta, maga pedig féltérdre 
ereszkedve amennyire tehette összehúzódott és újját a 
ravaszon tartva majdnem hangosan monológizált.

Gyertek csak gyertek ! A jobb cső a tapsifülesé, a bal 
a bundásé. Egy nyúllal több, egy vadorzóval kevesebb, 
aztán mint a ki biztos dolgában, mosolyogva várta a ve
szedelmet nem is sejtő rohanó állatokat.

Nyugodt várakozását azonban a kutya magaviseleté 
megzavarta. A kitűnő idomitású állat idegeskedni kezdett. 
Sírt, nyafogott, fejét emelgette, mig végre egy hirtelen 
mozdulattal félig álló, félig ülő helyzetbe emelkedett és 
egyik első lábát felhúzva, testének remegése, orrának ide
ges szimatolása elárulta, hogy ég a vágytól elébevágni a 
közelgő nyúlnak. A tiszteletes először szép szóval, hizel-

kedéssel igyekezett lecsöndesiteni. Aztán kemény rászó- 
lással, kézlegyintéssel próbálta engedelmességre bírni. De 
miután igy sem boldogult vele, félkézzel megkapta a nya
kát és bosszúságában úgy nyomta a földhöz, hogy a kutya 
fájdalmasan vonított föl az erős marok szorítása alatt- 
Idegesen beugrani vágyását azonban nem vesztette el. 
Folytonosan kísérleteket tett, hogy felszabaduljon és meg- 
átszott rajta, hogy csak addig fog fekve maradni, a med
dig tartják. A tiszteletes pedig magában átkozva a „ki
tűnő idomitás“-t, puskáját félkézben lövésre tartva mind 
közelebb eresztette az üldözött nyulat.

Mikor aztán vagy 30 lépésre lehetett, hogy lőhessen, 
elengedte a kutyát. De bosszús hirtelenkedésében hibá
zott. A bal csővel pedig már tehetetlen volt. Ott volt kö
zöttük a kutya, a kitűnő idomitású angol setter, amely 
hogy nyakát szabadon érezte, sebes vágtában iramodott 
a lövésre irányváltoztató nyúl után és társúl szegődve a 
kuvaszhoz, együtt hajtottak tovább.

A tiszteletes úgy állt ott, mint akit Hubertusz átkozott 
meg. Szemeit elfutotta a vér, ajkai remegtek. Hívta a kutyát, 
sípolt utána, kiabált, szitkozódott. A puskát háromszor is 
arczához kapta, hogy lelövi, de mindig elállóit gyilkos szán
dékától. Végre tehetetlen dühében mégis utánok lőtt, hanem 
azok akkorra már rég meghaladták a lőtávolságot, és a 
fáradt göbecsek czéltalanul peregtek szét a havas tarlón.

Lövés után a kitűnő idomitású setter egy darabig még 
versenyt szaladt a fáradhatatlannak látszó kuvaszszal. 
De aztán mintha megunta volna az eredménytelen hajtást, 
egy hirtelen kanyarodással visszafelé fordul és meglátva a 
még mindig egy helyben álló tiszteletest, feléje tartott.

Izzadt piros nyelve oldalt lökve hosszan lógott ki lihegő 
szájából. Szemei az erőltetett futástól vérben forgó této- 
vasággal tekintgettek széjjel, s meglátszott, hogy nem 
valami nagy bizalommal közelit gazdájához. Mikor úgy 
50 lépés távolságnyira közeledett, hirtelen megtorpant. 
Egyik első lábát felemelte, farkát kimerítette és mintha 
csak vadat állott volna, sunyitva kémlelte gazdája arcz- 
kifejezését. Arról szerette volna leolvasni, hogy mi vár reá.

Aztán, hogy a tiszteletes leküzdve indulatát, hízelkedve 
hívogatni kezdte, szemeit lesütve, farkát hasa alá csapva, 
lassan közelebb csúszott. Egész közel azonban minden 
hívás daczára sem tudta csalni. Pár lépésnyire leült előtte. 
Aztán hiába hivogatta, hiába csalogatta szép szóval, cset- 
tintéssel, térdveregetéssel, hajthatatlan maradt. Csak a 
jobb első lábát emelgette folyton a levegőbe oly módon, 
mintha pardont, békejobbot akart volna nyújtani. De ha 
közelitett hozzá, tovább szökött, mig ha megállt előtte, 
ő is leült és sunyi pofával vizsgálgatá gazdáját, hogy a 
tiszteletes részben mulatva, részben boszankodva a kutya 
magaviseletén, otthagyta. A vadászatnak azonban vége 
volt. Vállra vetette a puskát és a legrövidebb útirányt 
választva, hazafelé indúlt.

A kutya mindenütt nyomon követte. Azt a pár lépés 
távolságot, amely köztük volt, folyton betartotta. Sőt a 
mikor hazaértek, sem ment be a szobába, hanem az ud
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var közepén leülve, sunyitva nézett gazdája után. A tisz- 
teletes egypárszor szólította. Aztán, hogy nem jött, kint 
hagyta az udvaron.

A kutya egy kis ideig kint ült a hóban és mintegy 
várni látszott, hogy tovább kérleljék. De hogy a várt hí
vás elmaradt, lassan odasompolygott az ajtóhoz és mint 
az egy kitűnően idomított kutyához illik, azt szépen ki
nyitotta és maga után ismét bezárta. Az előszobából a 
cselédleány mellett óvatosan besurrant a belső szobába, 
ahol a tiszteletes épen akkor mesélte el nejének a történ
teket. Mikor észrevette gazdája jelenlétét, hirtelen az asz
tal alá bujt. A tiszteletes szúrós tekintetére azonban csak
hamar felült és mintha kérlelni akarta volna, parolára 
nyújtotta első lábát. Majd meg sorra véve a műidomitás 
alatt nyert tudományát, egyenként kezdte azokat bemu
tatni. Két lábon járt, szolgált, pukkerlizett, szalutált mind
addig, mig a tiszteletes ennyi értelem láttára, elfelejtve 
bosszúságát, mosolyogva közelitett hozzá, beczézve simo
gatva fényes szőrét s mintha nem is állathoz szólana, 
elkezdett hozzá beszélni.

— Jól van jól. Okos kutya vagy. Nem te vagy a hi
bás. A német volt a hunczut. Megtanított mindenre, csak 
arra nem, amire okvetetlen szükséged van. Ilyen idomitás 
czirkuszba és nem mezőre való. Hanem én majd segítek a 
bajon ! Holnap, ha megyek vadászni, kapsz egy szép nyak- 
ravalót, meg egy hosszú vezetéket és ha majd szúrni fog a 
kravátli, hát mindjárt nem lesz olyan szaladó kedved.

. . . Azzal leakasztva a szegről egy sűrűn szögezett 
koráll nyakravalót, fitogtatva mutogatta az örömében ug
ráló, nyivákoló vizslának.

IRODALMI SZEMLE.
A hó szerepe a természet háztartásában. Nem

új dolog, mert mindnyájan tanultuk, hogy a természet 
háztartásában, ahol minden a czélszerűség nagy feladatát 
szolgálja, milyen fontos szerepet tölt be a hó; mindazon
által most, amikor a hóban szegény tél ezer veszélylyel 
kisérti ismét a mező- és erdőgazdaságot, nem vélünk 
czéltalan munkát végezni, ha — mintegy emlékeztetőül
— rövid sommázatban áttekintést nyújtunk a hó rendel
tetéséről. A hó feladata — röviden kifejezve — a talaj 
hő ingadozásainak mérsékelésében, a talaj javításában és 
a levegő tisztításában rejlik. Télen, a nagy hidegek be- 
áltával a földre borúló fehér takaró megakadályozza a 
növények gyökérzetére több okból káros hatású hidegnek 
a földbe való behatolását és visszont a talaj melegét 
mintegy odazárja, hogy kisugárzás útján ne hagyja el a 
rászorult növénytenyészetet. Ugyanezt a hatását érvénye
síti akkor is, a mikor a nap akár télen, akár kora ta
vasszal csalóka játékot üz a növényekkel, mert az életre 
csábító napsugarakat nem engedi be a földbe, hogy ott
— a csakhamar ismét bekövetkező fagyok kedvére — ; 
halállal végződő korai ébredést keltsenek. És ha a nap
sugarak győzedelmeskednek fölötte s szép fehér mezőre

piszkos foltokat kezd hinteni az olvadás: akkor hideg 
levét — elhaló életének lelkét — beárasztja a földbe és 
a mig a nap melegének egy részét felolvasztása, más
részét elpárologtatása leköti, gyöngíti, addig a hideg hóié 
lehűti a földet és a féltve őrzött növényzetet megmenti 
ismét a korai ébredéstől s úgyanakkor hosszú, nagyon 
hosszú időre ellátja az igazán meleg napok bekövetkez
tével meginduló tenyészethez annyira szükséges talajned- 
veséggel.

S mi mindent víve a hűséggel védett növények gyö
kereinek az a hóié ! . . .

A mit magával hozott a levegőből, a mikor a magasból 
nesztelen imbolygással alászállott s a mit belevagdalt, be- 
lecsapdosott a szél, a vihar, — a szerves (26%) és szer
vetlen (7 4 70) anyagoknak milliárdokra szaporodott pará
nyái — mind vele vándorolnak be a föld méhébe, hogy 
ott életet fakasztó tápanyagokká alakuljanak át. — Nem 
hiába vallja a jó gazda, hogy a hó maga is trágyáz. 
Ebbéli működése tényleg annyira hatékony, hogy alig 
lehetne tagadásba venni, miszerint a havasoknak az ember 
által jóformán csak rontott, soványitott talaja termőere
jének fenmaradását, ép úgy, mint az égbenyúló szirtek a 
rajtuk és életet indító termőréteg képződését jórészt az 
évente hosszú ideig tartó dús havazásoknak köszönhetik. 
Ez utóbbira gondolva, természetesen eszünkbe kell jutni 
a hó által elnyelt, lekötött gáznemű anyagoknak is, a 
melyek egyrészt a humusz készítéséhez, másrészt a nö
vényi tápanyagok szaporításához jelentékenyen hozzá já
rulnak. — A talaj képzésében és javításában, valamint a 
talaj és a levegő közötti hő ingadozások kiegyenlítésében 
s végre külön-külön : a talaj és a levegő hőingadozásaiban 
mérsékelésében rejlő ezen megbecsülhetlenül hasznos 
szolgálatok mellett, megmérhetlen az a haszon is, a mit 
a hó a levegő megtisztítása által biztosit számunkra. - 
Az eső messze elmaradó versenytársa ebben is, mert a 
csöndesen száldogáló, terjedelmes hópelyhek a levegőben 
úszó porból, az u. n. kozmikus porból — sokkal többet 
ragadnak ki, mint a gyorsabb esésű és kisebb eső csep
pek s a mit magukhoz vonnak, abból összehasonlithat- 
lanul többet adnak át az anyaföldnek. Gondoljuk csak el, 
hogy az esővízből csak 7 — 18% jut be a földbe, mig a hó
léből legalább 75%. A mondottak az eső azonnali párolgásánál 
történő fordított procedura számításba vétele nélkül is 
eléggé bizonyítják : mennyit veszítünk még a levegő tisz
tasága tekintetében is, ha nincs, vagy kevés a téli hó. 
Meg fogjuk azt érezni még a nyár kezdetén is, mert a 
normális havazásból származó talajnedvesség hatása — 
az esők rövid hatásával ellenkezőleg tartós, hónapokra 
terjed. Méltó aggodalommal töltheti el tehát úgy az er
dészeket, mint a gazdákat, hazánk legtöbb vidékén a 
hóban szokatlanul szegény tél és az abnormison enyhe 
időjárás. A másodvirágzásokról érkező hírek nekünk gaz
dáknak csak aggodalmat keltők és aki látja a déli ol
dalokon erősen dúzzadó rügyeket; bizonyára igazat ad 
nekünk, ha a kollegákat figyelmeztetjük, hogy a fagyká
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rokkal szemben — egyelőre főleg a felfagyásnak kitett 
csemete-kertekben — résen legyenek.

(Landw. Ztg. felhasználásával.) —  /y.

A papírgyártás jövője. A 19-ik századig a papír
fogyasztás csak lassú lépésekben haladt előre, de azért 
hova-tovább emelkedett. A papír előállításánál még akkor 
nélkülözhetetlen rongyért megindult a csendes küzdelem, 
ami találékony főket arra ösztökélt, hogy oly anyagok 
után kutassanak, melyek a rongyot helyettesíthetnék. 
Ilyeneket találtak is különféle növényekben, azonban a 
feldolgozásukhoz megkívánt ismeretek hiányában, de nem 
is állván rendelkezésükre a szükséges mechanikai és 
vegyi segédeszközök, azokat értékesíteni nem tudták. A 
gyorssajtó- és papirgépek majdnem egy időben történt 
föltalálásával a múlt század első felében a papir-rost- 
anyagszükséglet egyszerre nagy mérveket öltött, mert 
ezen gépek szaporodásával és tökéletesítésével a papír
fogyasztás évtizedekben többet emelkedett, mint előbb 
évszázadok alatt. Időközben a mechanikai és vegyi ipar 
is nagy előhaladást tett és a század közepén sikerűit 
szalmából, nátronnal való főzés által, papirrostot nyerni, 
néhány évtizeddel később pedig, hasonló eljárás mellett, 
azt fából is előállították. 1860-tól 1870-ig a faköszörűlés 
lépett alkalmazásba, mely a mindinkább szaporodó gépek
nek mechanikailag fölaprózott fa alakjában új táplálékot 
nyújtott és arra is befolyással volt, hogy alárendeltebb 
fehér papír, minő az újságpapír, olcsóbb lett. Barna 
papír gőzölt fasejt-anyagból oly alacsony árakon lett 
szállítva, hogy a csomagolásnál a sárga szalmapapirost, 
az újság- és elhasznált papirost is kiszorította.

Angliában az „Ezpartő“-fűnek nátronnal való főzése 
nemzeti iparággá fejlődött. Ezen növény először Spanyol- 
országból lett Angolországba hozva, de azután Algír, 
Tunis és Tripolis fensíkjain is találtatott, hol „Alsa“ né
ven ismeretes és nagy mennyiségben vadon tenyészik. 
Algírban vasút is épült, mely az „Alsa“ régióig terjed 
és a nyers anyagot a tengerhez szállítja. Az „Alsa“-ból 
nyert sejtanyag szívósságával és gyapotszerű alkatával 
tűnik ki és nagy mértékben alkalmas jobb rongyokat is 
helyettesíteni.

Mintegy 20 év előtt a papírgyártásnál a kénessavas 
eljárás — melynél a fa kénsavval lesz föloldva — lett 
bevezetve. Előnye a nátronnal való főzéssel szemben, 
hogy sokkal egyszerűbb és több, erősebb sejtanyag ki
hozatalát biztosítja. Ezzel a jó rostanyag előállítási költ
ségei jóval alább szálltak és amennyiben gyártása erdő
gazdag országokban gyorsan kifejlődött, a papír ára eddig 
nem ismert mértékben hanyatlott. Jó papíranyag, rongy 
is, oly olcsók lettek, hogy az „Alsa“-fű és szalmának 
földolgozása a régi nátron-eljárás szerint csak különösen 
kedvező körülmények között mutatkozott előnyösnek, miért 
is Angliában az „Alsa“-fűnek földolgozására berendezett 
telepeket üzemen kívül helyezték és miután cellulose 
olcsóbban volt beszerezhető, új gyárak szalma és „Alsa“ 
fű feldolgozására nem is létesültek. Őrölt fa- és kénsav-,

cellulose-anyag fedezte ezután a szükséglet-többletet. Mily 
nagy tömegek lettek ez úton előállítva, legjobban ki
vehető azon körülményből, hogy 1899-ben Németország 
maga 270.000 t. celluloset és 300.000 t. köszörűit fa
anyagot állított elő. Figyelembe véve a mintegy 40.000 
t. papíranyag kivitelt, földolgozott Németország mint
egy 530.000 t., melyből megközelítőleg 500.000 t. 
papír készült, ennyivel kellett tehát a szükségletnek 
emelkednie, mert a régebbi anyagok majdnem válto
zatlan mennyiségben lettek fölhasználva. A mintegy 
800.000 t. papirosból, melyet Németország 1899-ben ké
szített, több mint 60°/o fából állott. Svéd- és Norvég
országban, melyek még nagy kiterjedésű érintetlen erdők 
felett rendelkeznek, a legutóbbi 20 év alatt a papir nyers
anyag gyártása szintén nagy lendületnek indult s a papirost 
oly mennyiségben állíthatnák elő, mint Németország. 
Hasonló mennyiségű papíranyag gyártása esik Ausztria- 
Magyarország, Orosz-, Franczia-, Angolország és a többi 
európai államokra. Amerika egyesült államai és Kanada 
valószínűleg másfélszerannyi papirost készítenek, min tNé- 
metország, azaz mintegy félannyit, mint egész Európa.

Az utóbbi időben a kubai, transvaali és chinai háborúk 
kútforrásai voltak az újsácpapircs-fcgyaszlás nagyméivű 
emelkedésének, mely még mcst is tart és élénk keres
letet idéz elő a nyomdai papírban. A most előállított és 
az árakban ép úgy emelkedő rostanyagok az egyszerre 
támadt nagy szükséglet fedezésére elégtelenek. A bányá
szat is fölötte gyorsan terjeszkedik, pedig a tetemes 
bányafa szükséglet ugyanazon erdőségekből nyer fedeze
tet, ahonnan a papírgyártás. Mindezen körülmények a 
papir fasejt-anyag árát a duplájára, sőt háromszorosára 
emelték és nem látszik valószínűnek, hogy az a szük
séglet folytonos fokozódása, valamint az erdők apadása 
mellett visszamenjen, sőt ellenkezőleg föltehetjük, hogy a 
fa idővel oly árakat ér el, mely az erdőtelepítést jutal
mazó üzemággá emeli. A fa ezen megdrágulásához csatla
kozott a legutóbbi években a szén-árak emelkedése, egy
ben a munkabér és ezzel kapcsolatosan a gépek és 
minden más áruczikk értéke tetemesen emelkedett. Nem 
hagyható figyelmen kívül, hogy ebben csakhamar válto
zás fog beállani, de ha a szén ismét olcsóbbá lesz*, 
mégis megmaradnak a magas faárak és munkabérek. 
Időközben a papirszükséglet végtelenül nő. Az emberek 
száma, kik olvasnak és írnak, minden évben milliókkal 
gyarapszik és ép úgy nő a kereskedelmi forgalom is. 
Száz és száz gyorssajtó lesz fölállítva, melyek mind táp
lálékot követelnek. A német papirföldolgozó és nyomda
ipar már most is kétszer annyi embert foglalkoztat, mint 
a papírgyártás. Amennyiben az erdők tartamosán alig 
szolgálhatnak többet, mint az utolsó években, a papir 
többszükséglet fedezésénél a régi nyersanyagokra fognak 
visszatérni. De azoknak feldolgozása csak akkor lehet 
előnyös, ha a cellulose, mely azok kiterjesztésének 20

* Már is nagyon alászállt a múlt éviekhez képest. Szerkesztő.
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évig fönnakadást parancsolt, oly drága, hogy a most még 
drágább szalma és „Alsa“ azzal versenyezhet.

A mindinkább növekedő papírfogyasztásból származó 
viszonyokból következik, hogy az árak visszaesésére nem 
is lehet gondolni. A kivételes esés a legutóbbi évtizedek
ben csak a fenyőerdőkben fölhalmozott olcsó nyers
anyagok fölhasználásával volt lehetséges. De amennyi
ben ezek már magasabb hozamokat alig helyeznek ki
látásba, a cellulose oly árakat fog elérni, mely lehetővé 
teszi a papírgyártásnál a szalma- és „Alsa“-ból előállí
tott sejtanyagnak ismét kiterjedtebb alkalmazását. Őrölt fa
rostanyagnak annyival drágábbnak kell maradnia, ameny- 
nyire azt az emelkedett faárak és munkabérek, valamint 
a fokozott mértékben annak előállításához használt gőz
erő megkívánják. Minden új gyár, mely a fa feldolgozá
sára lesz berendezve, annak megdrágításához hozzájárul.

Különben a szalma és „Alsa“-fű földolgozásának régi 
eljárásában nagy haladás történt, a miért is legújabban ismét 
oda fordul a figyelem. Miután szalma évenként újból nő 
és az „Alsa-Ezpartő“ semmi kultúrát sem követel, ezen 
növények képesek ama papír többszükségletet, melyet 
fával kielégíteni nem lehet, messze kihatólag fedezni. 
Más jó sejtanyag hasonló nagy mennyiségben és tűrhető 
árak mellett mindeddig — régi papirostól eltekintve — 
nem áll rendelkezésre.

Alig. F. und J. Zeitung. 19U /X. Mitske G.
Az ébenfa a kereskedelemben ismét nagyon keresett 

czikké vált, habár ma már sem az ára nem annyira 
mesés, hogy a fejedelmi kormánypálezák kizárólagos anya
gát képezze — mint hajdan — sem azt nem hiszik róla 
többé (az egyébként sokszor elég hiszékeny vevők,) hogy 
méregölő hatása van s ennélfogva az ébenfa-serlegbe 
öntött méreg ártalmatlan folyadékká válik. Felkapták, mert 
mély fekete színe és szép fénye nagyon alkalmassá teszi 
a most keresett secessios apróságok készítésére. Ezüsttel 
díszítve pompásan hat, ez pedig a díszítő iparban most 
határozottan uralkodó divat, különösen Amerikában és 
Angliában.

Az ébenfa tudvalevőleg forró égövi növény. Mint a 
Kobogyófélék (Diospyrinae) rendjéhez tartozó növény
családok egyikének alkotója, szoros rokonságban áll az 
ugyanazon rendhez sorozott Sapota-félékkel (Sapotaceae), 
a melyek között a guttaperchát szolgáltató Palaquium 
fajok és a nemkevésbé híres különféle vasfák (Sideroxylon) 
foglalnak helyet. A rokonság tehát méltó az ébenfához. 
— Magában az ébenfafélék családjában vannak azonban 
nem első rendű „fekete vérnek“ is, a melyek a keres
kedelemben fehér ébenfa, csikós ébenfa, veres ébenfa 
és zöld ébenfa néven ismeretesek. Ezek tömöttségre, ke
ménységre és nagy fajsulyra nézve többé-kevésbé sike
resen versenyeznek ugyan a tulajdonképeni fekete ében
fával, de az egyenletes sötét, fénylő fekete szin az iparban 
ez utóbbinak biztosítja az elsőséget. A legértékesebb ebből 
is a nyugat-Afrikában termő gabovni, lagosi és calabari 
ébenfa (Diospyros Dendo,) mely a legnagyobb fajsulyával

válik ki. Ez után helyezhetők a madagaszkdri (D. hap- 
lostylis) és a markattai ébenfa (D. microrhombus), mint 
olyanok, a melyek minőségre nézve ugyan a zanzibari 
ébenfa (D. mespiliformis) mögött állanak, de kiváló nagy 
méreteik miatt mégis keresettebbek. Ezeken kívül a tu
lajdonképeni fekete ébenfának még vagy 7 féle faja van 
forgalomban,* valamennyi igen magas forgalmi értékkel. 
Főpiacza London. Eladása természetesen súly szerint 
történik, amit a közönséges fanemekhez mérten igen 
csekély mennyisége mellett, az a körülmény is szüksé
gessé tesz, hogy az érték — hasonló szin mellett a 
fajsúly szerint emelkedik. Az ébenfa nagy ára miatt a 
többé-kevésbé sikerült utánzások nagyon gyakoriak any- 
nyira, hogy az ezüsttel pompásan kivert csecsebecsék 
között is elég sűrűn találhatunk „mondva csinált" ébenfát.

A
A magyal cserjéről. A magyal, Ilex aquifolium 

nyugati és déli Európában nő vadon, Norvégia déli szé
létől portugálig s innen Siciliáig. Északkeleti irányban 
úgy látszik Magyarország délnyugati részéig terjed, hol 
még szórványosan található. Újabban dr. Simonkai Lajos 
Aradmegyében fedezte fel e szép cserjét, melynek mag- 
vát valószínűleg a madarak vitték oda'1' 1'. Az Alpokban 
tenyészetének a felső határa 1400 mtr. magasban van. Az 
Ilex aquifolium össze nem tévesztendő az Amerikában 
élő sok más magyal-fajjal, mely közül némelyikének 
leveleit. — pld. az llex theezans-ét teakészítésre 
nagy mennyiségben árulják a kereskedelemben. Az J. 
aquifolium nevét annak köszöni, hogy sokban hasonlít 
a Quercus Ilexhez, melylyel egyébként semminemű ro
konságban nem áll. Hogy a magyal még régi időkben 
is, mint szerencséthozó növény nagy tiszteletnek örven 
dett, már Plinius megírta, ki többek között azt mondja, 
hogy a ház kapuja elé ültetve, a tulajdonost megóvja 
minden balesettől; virágja képes a vizet megfagyasztani, 
s fájából készült nyilak a vadat mindig találják. Skót
ország szegény hegylakói még ma is hisznek természet
fölötti erejében s szerencsétlenség esetén a „holy“-hoz 
fordulnak segélyért. De más nemzetek is nagy tisztelet
ben tartják a magyalt. A francziák a karácsonyi czeremó- 
niáknál használják; az Ardennekben a karácsonyi éjféli 
misén a nép a megszentelt kenyérbe egy magyalágat 
szúr s a levelek töviseit égő gyertyával díszíti fel. Német
ország délnyugati részein a nálunk is szokásos húsvéti 
fűzbarkát a magyalgaly pótolja. Francziaországban a 
vendéglős kapuja elé magyalt ültet, mintegy jelképéül a 
szives vendéglátásnak. A franczia népdalokban a magyal 
nagy szerepet játszik, s a menyasszonyi csokorból magyal- 
galynak sohasem szabad hiányozni.

Ezenkívül a magyal még hasznos növény is. A franczia 
paraszt szúrós-töviskes gályáival tartja távol az egeret a 

I kenyértől, szalonnától. Sűrűn ültetve kitűnő eleven sö-

* Lásd Fekete-Díetz Érd. növénytanának 1065. lapján.
** L. „Erdészeti Növénytan“ Il-ik rész 77c-ik oldalán.
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vényt ad, fája pedig igen szépen és könnyen fényezhető 
s gyakran készítenek utánzóit ébenfát belőle. A kerék
gyártó tartós küllőket csinál a magyal fájából, mely azon
kívül kalapácsnyélnek, sétapálczáknak, ostornyeleknek, 
különféle fogantyúknak tartós jó anyagot ad. Kérgének 
nedvéből igen jó madárlépet készítenek, míg a bogyók 
élvezete olyan hatással van az emberre, mint a leg- 
erősebb keserű víz. Ezenkívül Horvátországban a bogyók
ból eczetet is csinál a nép.

Habár Plinius művében a magyalt túlságos dicséretek
kel halmozza el, nem tagadható, hogy ez a szép örök
zöld cserje erőtől duzzadó levélzetével különösen a zor
dabb Éjszakon kellemes benyomást gyakorol mindenkire, 
aki a természet szépségei iránt fogékonysággal bír.

(Revue des Eaux et Foréts ) IlTlßCS Bélű.
A rutén kérdéshez. Tegze Géza alsó-bisztrai (Mára- 

marosmegye) gör. kath. lelkész e czímen egy kis tanul
mányt írt a rutén kérdésről. A rutén nép romlásának 
okait ő is azokban az okokban jelöli meg, amelyek 
Bartha Miklós könyve révén immár a köztudatba át
mentek: a helytelen birtokrendezésben és a bevándorlás
ban. Szükségesnek találja ezért azt, hogy a hegyvidéken 
levő nagy terjede mű erdőket vegye át az állam vagy a 
földesűr, míg a legelők a népnek jussanak. Követendő 
például a szolyvai állami bérletet állítja oda. Szükséges
nek tartja továbbá az egész hegyvidéken a hitelügy 
alapos szervezését, hogy az a proczesszus, amelynek 
folytán az őslakók birtokaikból kiforgattatnak, necsak 
megszűnjék, de lehetővé váljék a már elvesztett birto
kok visszaszerzése is. A morális züllés megakadályo
zása végett azt javasolja, hogy Bereg-, Máramaros-, 
Ugocsa- és Ungmegyében be kellene hozni a szesz- 
monopoliumot.
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VADÁSZAT.
Több elővigyázat a vadászfegyverek 

használatánál.
Ha elegendő volna a lőfegyverek tartásáról szabályokat 

felállítani és azokat könyv nélkül betanulni, akkor a vadá
szati szerencsétlenségek már régen lehetetlenné váltak 
volna, mert a szakirodalom, valamint az erre vonatkozó 
könyvek elég tanácsot és útbaigazítást adnak. A vadászati 
szerencsétlenségek mindazonáltal évről-évre mindenfelé 
félelmes arányban növekednek. S milyen könnyen és 
hamar történik ilyen baj, mely egész családokat szeren
csétlenségbe és nyomorba sodor. Nevetve és tréfálkozva 
halad a vadásztársaság a pagonyon át, derült a kedv, akár 
csak a felhőtlen ég; de egyszerre egy durranás, egy velőt- 
rázó kiáltás, egy fegyver elsült és vértől boritva hempereg 
egy a vadásztársak közül utolsó vonaglásában a zöld gye
pen. Az önkénytelen gyilkos halálsápadtan, könnytelt sze
mekkel és reszkető térdekkel áll legjobb barátjának, talán 
éppen testvérének vagy fiának teteme mellett! Mi egy

ilyen tragédia a csatamezei halállal szemben, ahol mindenki 
a legrosszabbra el van készülve, de itt a puska durranása 
beleszól a legártatlanabb és kedélyes csevegésbe, akár a 
czikkázó villám a tiszta égből. A sors vasmarkolata bor
zasztóbban közbe nem léphet az emberi életbe.

A vadászati szerencsétlenségek eléggé és fényesen bizo
nyítják azt, hogy nem a lőfegyverekkel való bánásmód 
tanításának a hiánya oka a bajnak, de tisztán csak a kellő 
figyelem és elővigyázat, egyszóval a könnyelmű, sokszor 
botrányos nembánomság. A tapasztalt vadásznál a fegyver
rel való helyes bánásmód a sok évi és mindennapi gya
korlat által úgyszólván vérébe megy át, úgy, hogy azt 
még a legnagyobb izgalom vagy sietség pillanatában is 
egészen mechanice betartja. Ezen helyes bánásmód leg
fontosabbika, hogy még a töltetlen lőfegyver csöve is, 
sohasem irányittassék más ember vagy önmaga felé, annyira 
átjárja az igazi vadász egész lényét vagy annyira uralko
dik rajta, hogy ha ezen elvétől mégis egyszer akaratán 
kívül eltért, ezen szabálytalanság okozta kellemetlen érzés 
hosszabb ideig tart nála és ilyenkor mindig érzi azt, hogy 
egy szerencsétlenség eshetőségét szerencsésen elkerülte.

A társas vadászatok alkalmával az ember szeme elé 
táruló képek látásakor minden hajaszálunk égnek áll. Sok 
fiatal vadász a töltött puskával úgy bánik, mint ha valami 
gyermekjátékot tartana a kezében s mintha mutatni akarná 
azt, hogy a fegyver veszedelmes volta ő reá nézve semmi. 
Ha egy ilyen könnyelmű frátert a puskával való helytelen 
bánásmódjából származható bajra figyelmeztetjük, rendesen 
azt feleli, hogy: talán fél a fegyvertől!? Ilyen tisztelt 
vadásztárssal szemben legjobb az, ha őt akkor, midőn 
elkövetett hibáját már letagadni nem bírja, nem udvarias 
vagy éppen kiméletes, de nyomban a helyszínén a lehető 
legkeményebb szavakkal rendreutasítjuk. Semmiféle szó 
vagy hang ilyen alkalommal nem elég éles és nem elég 
drasztikus. Csakis azáltal, hogy a hivatásbeli vadászok 
ilyen eszközökhöz fordulnak, lehet a viszonyok javulását 
várni. Ha egy vadászvendég a kapott kemény leczke követ
keztében talán megsértve ott is hagyná a vadászatot, azon 
csak örvendenünk kell.

Hajtóvadászatok alkalmával a puska csak akkor töltendő 
meg, ha a vadász a neki kijelölt helyet elfoglalta, az állás 
elhagyásával, illetve a hajtás lefúvásával a töltények pedig 
azonnal kiveendők. Gyülekezések alkalmával, vagy az 
állásokhoz vezető útakon a fegyver mindig a csőnyílások
kal felfelé tartandó, egyáltalában szokjék minden vadász 
ahhoz, hogy fegyverét minden viszonyok és körülmények 
között úgy tartsa, vagy hordja, mintha töltve és lőkész 
állapotban volna. Csakis ezáltal szerzi meg azon tudatot, 
hogy helytelenül cselekedett, ha töltött puskáját egyszer 
véletlenül egy ember felé irányítva tartotta. Azon kedvelt 
és úgyszólván kényelmes divat a fegyvert társas vadásza
tok alkalmával vagy útközben is vállra vetve hordani, 
úgy, hogy a csövek majdnem vízszintesen a szélrózsa 
minden tájéka felé fordíthatók, a lehető legnagyobb hiba 
és jele a legnagyobbfoku könnyelműségnek.
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Ha a vadász állását elfoglalta és fegyverét megtöltötte, 
arra ügyeljen, hogy a fegyvert a cső nyílásával ferdén 
előre és semmi szin alatt sem a vadászvonal irányában 
tartsa. Ezt sok könnyelmű vadász szokta tenni akkor, ha 
vadászszékére kényelmesen letelepedett és puskáját kereszt
ben térdeire fekteti.

Azon szokás, midőn egy vadász — ha maga előtt vala
mit észrevett, — puskáját arczához nyomva és a vadra 
czélozva, azt futásban valamelyes nyiladékon avagy a 
vadászvonalon át is követi azon czélból, hogy reá lőhes
sen, egy — szavakkal alig kifejezhető -— könnyelmű és 
vétkes cselekmény. Az ilyen feltétlenül tiltott cselekményre 
semmiféle szó nem eléggé drasztikus. Az efféle sületlen 
vadászra a kemény szidalmak egész záporát zúdítsuk úgy, 
hogy az minden czókmókját összeszedve, azonnal eltávoz
zék. Minél nagyobb lármát csap ilyenkor a vadászatvezető, 
annál jobb, mert sem rang, sem czím nem képezhet 
ilyenkor mentséget vagy enyhítő körülményt, hiszen a 
legkiváltságosabb egyéneknek sem áll jogában, hogy köny- 
nyelmű viseletével embertársainak veszedelmére legyen. 
A hivatásos vadászok pedig elvül tűzzék ki azt, hogy 
olyan esetekben, midőn a lelkiismeretlen könnyelműség 
fennforog, a hibásat irgalom és kegyelem nélkül a vadá
szatról azonnal távolítsák el, mert csakis ez fog a többiekre 
hatni és őket elővigyázatra késztetni.

A hajtóvadászatoknál azért fordul elő annyi szerencsét
lenség, mert azon esetek, melyek a lőfegyverrel való 
könnyelmű bánásmód által előidéztetnek, büntetlenül ma
radnak. S ha már a szerencsétlenség megtörtént, akkor a 
többi vadásztársak rendszerint azt szokták mondani, hogy 
az előre látható volt. Az öregebb és tapasztalt vadászoknak 
az ilyen könnyelmű és tapasztalatlan vadászok ellen for
málisan össze kell esküdniök s alaposan kell azokat meg
szidni, úgy, hogy a reájuk zúduló szóvihart alaposan érez
zék. A vadászvonal felé való könnyelmű lövésektől elte
kintve, sokszor történik hiba még az által is, hogy egyes 
vadászok a hajtás iránya felé még akkor is lőnek, ha a 
hajtok már jó közel vannak. Csodaszámba megy az, ha 
a hajtok közül ilyenkor néhányan le nem lövetnek. Hajtó
vadászatoknál keményre fagyott mezőn ezen veszedelem 
még nagyobb, mert a lepattanó serét gyakran 300, sőt 
400 lépésre is bír annyi erővel, hogy sérülést okozhat. 
Különösen a szem az, mely ilyenkor leginkább van a 
veszedelemnek kitéve ; fővadra való vadászatnál, melynél 
a golyós fegyver használtatik, fagyos időben a veszedelem 
még nagyobb és különösen igen nagy elővigyázat hasz
nálandó ott, hol bükkfarudak vannak, mert egy ilyen rudat 
érő golyó sokszor derékszög alatt tér el s okozhatja a 
legnagyobb szerencsétlenséget.

Mezei vadászatoknál mindenkor szem előtt tartandó az, 
hogy a kilátást akadályozó kukoriczásokba, bokrokba és 
gabonaföldekbe sohase lőjjünk, mível nem tudhatjuk azt, 
vájjon azokban vagy azok mögött nincsenek-e emberek? 
A mezőkön esetlegesen tartózkodó emberek helyét mindig 
jól meg kell figyelni és emlékezetben tartani már csak

azért is, mert sokszor gyermekeiket is magukkal viszik, 
a kik a növényzet közölt játszadozva, nem igen láthatók. 
Golyós fegyverből szabad mezőn vagy réteken lőni felette 
veszedelmes, azért, mert a lövedék ezekről elpattanva, még 
igen nagy erővel és igen messze okozhat szerencsétlen
séget.

Ha a vadász valami akadályon, p. o. árkon, kerítésen 
át, vagy egy meredek hegyoldalra akar menni, fegyveré
ből a töltényeket még akkor is vegye ki, ha csak egyedül 
van. Visszaugró zárakkal ellátott kakasnélküli fegyverek ez 
esetben azért előnyösek, mert ezeknél a véletlen elsülést 
biztosítani lehet. Kakasokkal ellátott fegyvereknél, különö
sen erdei sűrűségek átkászálodásánál kell nagy elővigyá- 
zatot tanúsítani.

Hogy kocsiban nem szabad töltött fegyverrel utazni, magá
tól értetődő dolog. De tegye a vadász szokásává azt is, 
hogy faluba vagy vasúti indóházba, de semmiféle lakó
házba szintén be nem lép töltött fegyverrel.

Hogy milyen összefüggésben vannak a szerencsétlensé
gek az egyes fegyvernemekkel, erre nézve mondhatjuk 
azt, hogy a kakasnélküli fegyverek e tekintetben határozott 
hátrányban vannak és pedig azért, mert bajos hirtelen 
megállapítani azt, vájjon ilyen fegyver lőkész állapotban 
van-e vagy sem? A kakasos fegyvere tekintetben sokkal 
előnyösebb.*

Különös gondot igényel a háromcsövű (drilling) fegy
verrel való bánásmód azért, mert a golyós és sörétes cső 
használatát igen könnyen össze lehet téveszteni. E tekin
tetben különösen veszedelmes az ilyen szerkezetű drilling, 
melynél a golyós cső használata csak egy egyszerű toló
kára való nyomás által idéztetik elő, mert ha a vadász a 
golyós csövet nem használta s későbben söréttel akar lőni, 
az említett tolókát visszanyomni gyakran elfelejti.

Éppen ilyen nagy gondot és elővigyázatot igényel a 
rögtönzővel ellátott fegyver, mert azt csakis akkor kell 
megnyomni, mielőtt a vadász fegyverét arczához emeli s 
ha nem lő a vadász, sohase felejtse el fegyverét kinyitni 
és a rögtönzőt működésen kívül helyezni.

Zárom soraimat azzal, hogy a vadászatnál előforduló 
szerencsétlenségeket csakis úgy lehet teljesen lehetetlenné 
tenni, ha a vadászat vezetését mindenkor a legtapasztal
tabb vadászra bízzuk, ki a fegyverükkel könnyelműen bánó 
vadászokat az említettem szigorú bánásmódban részesítené, 
ha pedig az sem használna, akkor az ilyen vadászoknak 
az erre hivatott hatóságok ne adjanak vadász-jegyet!

Firbás Adolf.

Az angol setterről.
Mindnyájan tudjuk, hogy hazánkban, egy-két jobb anyagi 

viszonyok között élő Nimród kivételével, alig foglalkozik

* No ezt talán úgy általánosságban nem lehet kimondani, mert aki 
állandóan kakasnélküli fegyvert használ, — sokakról s magamról is 
állíthatom, — csak akkor húzza fel a különben mindig önmagát elzáró 
fegyver tolókáját, ha lőni kell. Szerkesztő.
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valaki a vizsla-kultussal. Ezen említett urak is, — a köz- 
czél által felbuzditva, — vagyonuk egy részét költötték 
bele tenyészdéjeikbe, a nélkül, hogy valami erkölcsi, még 
kevésbé anyagi hasznát látták volna nemes törekvéseik
nek s áldozatuknak. Hiszen, valami, valami cseppent ebből 
is, abból is; de hát az oly kevés, hogy még satirának 
is satira. Vadászközönségünk bizony még meglehetős 
távol áll — őszintén szólva, — a nyugat ebbeli positió- 
jától. Itt még mindenki — tisztelet a kivételnek — úgy 
s azon czélból vadászik, hogy hát vadászszék; de hogy 
eszébe jutna azon csekély időt, mely e tekintetben ren
delkezésére áll, kellemesen is eltölteni iparkodni, mi több, 
a kellemest a hasznossal egyesíteni e téren, arról egy
általán vajmi ritkán hallani. így csak a vizslászatot véve, 
melynél a kellemes szórakozást főkép a jó szimatú, tiszta 
vérű, s perfektül dolgozó vizsla biztosítja, mert ezen s 
ilyen társ nélkül a vizslászat valóságos kínos foglalko
zássá fajul, melynek már annyian köszönhetik idegessé
güket, valóságos fehér hollóvá válik azon vadász, a ki 
ebére, annak származására, fajára s faji tulajdonaira va
lamit ad. A legtöbben még mai nap is, mint azt előnyösen 
ismert vizslatenyésztőnk Fónagy József „A vizsla idomitása“ 
czímű remekül megírt könyvecskéjében frappánsan jelzi, 
kifürkészhetetlen fajú szülőktől származó mészáros kutyák
kal vadásznak! S váljon miért? Mert nem akarom hinni, 
hogy ezen nemes sporttól sajnálnának egy pár koronát, 
— kapván a saját ebüket disznótor, keresztelés, búcsú s 
többféle ünnepélyes alkalmak összejövetelénél, ingyenes 
. . . emlékbe, — hanem mert a magyarnak e tekin- 
tetbeni ezeréves csökönyössége folytán egyáltalán nem 
csak nem kiváncsiak semmiféle kinolcgikus ismeretekre, 
de sőt készek oly társat, a ki nekik a „nemes“ vizsláról 
csak valamit említ is, gúnyosan kikaczagva, faképnél 
hagyni s esetleg egy próbakép felajánlott kölyket magas 
megvetéssel visszautasítani. így tehát semmiféle érdek 
vadászainkat az említett téren nem vezérelvén, maradunk 
nagyrészt ott, a hol voltunk s hiába ír valaki könyvet, 
értekezést, vagy szenteli a közérdek s hazánk vadászati 
viszonyainak lehető fellendítése kedvéért idejét s vagyonát 
a vizslatenyészetnek, az mind csak falra hányt borsónak 
marad.

A legújabbi időben történtek és történendők után azonban 
valószínűleg nagy reménynyel fogunk nézhetni a jövő elé, 
mely az 0. M. E. E. eddgi fáradhatlan működésével, de 
az országos vadászszövetség megalakulásával vett forduló
ponttal, úgy az általános vadászati viszonyaink terén, 
mint a kynologiai szakban talán nem is remélt eredmé
nyekre fog vezetni, melyek során szerencsések leszünk 
a külföldet nemcsak utolérni, hanem azzal győzedelmesen 
meg is küzdeni. Hála érte a fáradhatlan s anyagiakat 
sem kímélő vezetőknek !

Vizslászatunk s tenyészetünk különben is szívesen ver
senyez az idegen nemzetekével. Sőt ha a sajnosán meg
szűnt Bárczy-féle, vagy a dicsőségünkre még meglévő 
s fenálló Hamvay, Fónagy, Corvinus Cenneleket vesszük

figyelembe, bizony a babér nem tudom, nem-e maradna 
idehaza nálunk, akár az angol, akár az ezzel most már 
preparált német vért tekintjük is.

Tagadhatatlan, hogy az úgynevezett „Altdeutscher Vor
stehhund“, melynek ugyan eredetije sehol ki nem mutat
ható, hacsak a nehéz régi cseh vizslánál nem, az angol 
vér inficiálásával hatalmasan javult s a német eb mai nap 
már nem kigunyolandó lomha s nehéz orrú portéka; — 
ennek daczára magam úgy képzelem, hogy mégis csak 
előnynyel kell bírnia a tiszta bornak a vízzel, vagy pláne 
más rosszabb anyagokkal kevertek felett. S így szó sincsen 
róla, hogy én valaha az eredeti angol ebről letérni tudnék, 
bár feltétlen tisztelem mindenkinek egyéb meggyőző
dését is. Mint a hogy mindenkit a saját hite szckott 
egyedül boldogítani.

Az angol ebeknél eddig a setter — megfoghatlan okok
ból — meglehetősen háttérbe volt szorítva. Pedig ezen 
faj első helyre van predestinálva és bir is azon tulajdon
ságokkal, melyek őt a legelsők körében harczolni és leg
többször győzni képesítik. A legújabb években nagy kul
tusz támadt az angol setter körűi. Miután általános 
tudomás szerint, a setter a pointerrel rengeteg rokon- 
érvényesűlést biztosit, az utóbbinak eddigi tág térhódítása 
mellett, valószínűleg annak tulajdoníthatni az előbbinek 
jelenlegi előtérbe nyomúlását, hogy tiszta vér-pointereket 
csakis ismert s első kézből lehet aggodalom nélkül, teljes 
megnyugvással kapni ; mig minden más pointernek ke
resztelt eb — a'külső megjelenés tekintetében — ami 
a setter valódiságát rendesen biztosítja, meglehetős kí
vánni valót hagy oly eseteknél, ahol sem a vér, sem a 
leszármazás elfogadhatólag kimutatva nincsen.

A „Weidwerk und Hundesport“ szaklap f. évi 141. 
száma érdekes ismertetést közöl a „Chasseur frangais" 
nyomán az angol setterről.

Már régóta foglalkozik — irja az említett lap — „Chasseur 
frangais“ azon kérdés megoldásával, hogy mely vizslafaj 
képes egy praktikus vadásznak legnagyobb segítségére 
szolgálni. Egy oly szolgálati ebről, — „du chien a tout 
faire“ — van t. i. szó, melyet gazdája legkiterjedtebb 
mérvben, egyformán használhat fűrjre, üregi nyulakra, 
nyulakra, foglyokra és mocsári szalonkákra és a mely 
faj a különféle területváltozásokat, valamint az időválto
zásokat is legjobban győzi.

A nevezett lapnak egy régi munkatársa Samat J. B. 
sok évi kísérletezése eredményéül oda lyukad ki, hogy 
ezen követelményeknek leginkább a Gordon és angol 
setter felel meg. A gordon setternek mégis az a hátránya, 
hogy sötét színe folytán erős naptűzéseknél nem állja jól 
a forróságot. Samat J. B egy Lawerack Setter nőstény
nyel egy campagnet vadászott keresztül Francziaország 
kellő közepén. Tizenkét egymásutáni nap vadászatainak 
végén az eb még teljesen friss erőben volt s semmiféle 
fáradságnak vagy ebből keletkezhető hátrányoknak jelét 
nem lehetett rajta észrevenni, holott a többi kutya már a 
második, harmadik nap teljesen letört. Samat J. B. leírja
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az angol setter külső jellegeit, szinét stb. s azt mondja, 
hogy bármikép gondolkozik is valaki, azt mindenkinek 
el kell ismernie, hogy az angol setter külső megjelenésre 
is az összes vizslafajok között a legformásabb, legfestőiebb 
s legszebb állat. Dehogy miben tűnik elő legtökéletesebb
nek, az belső tulajdonságaiban rejlik. Természete: szelid, 
kellemes; gazdája iránt kimondhatatlan hűséggel visel
tetik. E mellett roppant tanulékony és figyelmes, úgy, 
hogy idomitásánál semmiféle goromba segítségre szükség 
nincsen, ami tulajdonkép őt el is rontaná. A lefekvés, 
— „Down“ — mondhatni már természetében van s pár 
leczke után tökéletesen csinálja a Lawerack setter; Sa- 
matnak egy setter-puppija, az öreg kutyáktól csupán egy 
pár látás után megtanulta.

Keresési modora roppant élénk, serény s gyors, maga
san fentartott orral keres, mialatt farka vízszintes irány
ban van kinyújtva. Nagy kigyóvonalakba keresi át gaz
dája előtt a területet s a legcsekélyebb szimatnál — 
mintegy villámütésre — a legklassikusabb formákban 
marad állva. Rendkívüli szaglási tehetsége következtében 
legelső rangú vizsla a szárnyasokra; de a fedett területen 
is gyors — „au fait“ — s megbecsűlhetlen szolgálatú 
úgy az üregi nyulak, mint a szalonka s fáczán-vadá- 
szatokon is.

Samatnak volt egy setterje, mely óriási gyorsasága 
mellett utolérhetetlen volt szalonka-vadászaton s teljesen 
biztosan s korrekt dolgozott a sűrűben. Schätzler bárónak 
(Schärdingben) „Panther" nevű setterje például egy teljes 
használati eb (Gebrauchshund), aportiroz mindent; rókát, 
menyétet nagy kedvvel fojt meg, sőt egyizben az Inn 
folyót átúszni szándékozó őzbak után is pompásan be
ugrott s a ragadó hullámok között a folyó közepén le
fogta a bakot s kihúzta a partra.

A jó szülők után származott Lawerack setter különben 
is sokkal könnyebben megtanulja az aportot, mint a más 
fajta vizsla s ha egyszer azt megtanulta, azt oly precise 
s oly kedvvel teljesiti, mint azt más fajnál ritkán látni. 
S ép ily kedvvel dolgozik ezen setter a vízben is; s itt 
szintén kiváló érdeme a rengeteg kitartási képessége. 
Egyáltalán nem kell azt gondolni, hogy a Lawerack hosz- 
szabb s nagyobb strapákat nem tud kibírni ; ellenkezőleg 
aczél-izmai folytán ezen tekintetben a franczia „Epag- 
neul"-t és a „Griffon“-t is leveri. Egyedül a pointer állít
ható vele e tekintetben egy sorba.

A Lawerack setternek azonban a pointer felett egyéb 
előnyei vannak. Könnyebben lehet őt erdei használathoz 
alkalmazni hosszú s védelmet nyújtó szőrzete folytán ; 
ugyanezért nagyobb ellentálló képessége van az idő vi
szontagságai ellenében s feltétlen jobban használható a 
vizi vadászatoknál is.

így tehát Mr. Samat teljesen a Lawerack setter párt
jára áll s őt tartja a praktikus vadász legalkalmasabb 
vizslájának és sokoldalúsága folytán minden kollegájának 
ezen vizslafajt ajánlja legmelegebben s legnagyobb meg
nyugvással, Crausz Gézu.

Vadász-kaland.
Egy szép januári reggelen mosolyogva állt elő az öreg 

Miso, s elmondván totocskás köszöntőjét, — mely lako
dalmi hívogatónak is hosszú lenne — jelenté, hogy ismét 
körűlnyomozta a már sokszer űzött és meg is serétezett 
remete kant. Éppen jókor; az irodával már úgyis nyakig 
vagyunk, el kél egy kis szellőzködés. Hunczut is volt, 
aki kitalálta azt a sok irka-firkát! Bár egy ezres bankó 
volna az ára minden ív papirosnak, a kalamáris meg 
kerülne kétannyiba, tudom alább adnák a kimutatások
kal ! Na de hadd éljenek azok a szegény papirgyárosok 
is, mi is csak megélünk valahogy, különösen ha kézre- 
kerűl a remete. Mert hát ez az élet; ki a szabadba, 
vadat űzni, s a barátság örömeivel ütni agyon minden 
bút és bánatot.

Miso kuplira fűzte a három kipróbált kopót, s hátán 
az abrakostarisznyával (műnyelven: Rücksack) vezetett 
bennünket fel a honti hegyek regényes fenyvesei közé. 
Hárman voltunk puskások : egy új kamáslis stüssi, vendég- 
gyerek és mi ketten vénebb jó firmák. Lehet gondolni, 
hogy útközben járta az oktatás és olyan alaposan, hogy 
egyikünk már-már a vadkan szerepére is vállalkozott 
volna, midőn az öreg nagy képpel jelentette, hogy hely 
ben vagyunk; „Ifiurikok tesik felállnyi.“ Jól van öreg, 
maga csak menjen a völgybe és ereszsze el a kutyákat. 
Mi pedig fent a gerinczen, mintegy háromszáz lépés
nyire egymástól, elfoglaltuk helyeinket; a vendéggyereket 
középre állítottuk, még egy utolsó biztatással lelkesítve, 
hogy csak „hidegvér“ ! „Meg lesz, meg lesz!“ volt a 
válasz, „csak küldjétek ide azt a híres remetét, majd én 
elbánok vele“ ! És elhelyezkedett a mi kis vendégünk 
vadászűlőkéjén, miközben sárga tarisznyáját hátára lódítá, 
hogy a „biztos“ lövésben ne legyen akadály. Egy vén 
bükkfa fedezte őt, mely a körülötte levő jegenyéket volt 
hivatva védeni a romboló viharok dühétől; terebélyes 
ágai mélyen hajoltak a rideg föld felé, mintha vénsé- 
gének unott terheit akarta volna arra lerakni. Mennyit 
tudna mesélni ez az elaggott óriás, ha szavai volnának ; 
mily sok hihetetlent, mennyi rémeset és mennyi kedves 
tréfát az erdők rejtekéből! Egygyel többet a mai nap
pal is.

De szól az öreg Voldina, a vezér kopó, melyet már 
egy párszor vittünk haza a Rücksackban, hogy tűbe fű
zött madzaggal segítsünk vadkanszaggatta folytonossági 
hiányán. És ez a tapasztalt vén jószág nem vesztegette 
a hangját potyára; csak akkor szólalt meg, ha látta a 
vadat, különösen a disznót, mert a többi vadra nem volt 
szenvedélye.

Tehát az öreg Miso nem tévedett; hogyis tévedhetne 
egy hetvenkét esztendős vadőr, aki a bölcsőtől a kopor
sóig csak egy otthont ismer, az erdő rengetegjét. A 
hajtás megindult; csakhamar jelzett mind a három kopó, 
s csaholásuk egyre közelebb jött fel a gerincz felé.

Egyszer csak látom, hogy a kis pajtásunk feláll és
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idegesen tekintget jobbra-balra; majd vállhoz kapva fegy
verét, dirr, durr, elsüti azt és upré fel a vén bükkfa leg
alsó ágára. E pillanatban ijesztő fujtatással ott terem egy 
óriás fekete szörny és az ágról lecsüngő tarisznyát agya
rai közé kapva, czibálja azt, miközben mintha olyasmi 
hallatszanék, hogy „segítség, segítség, Jóska, segítség“ ! 
De biz’ az új tarisznya nem akart engedni, a gazdája 
meg már aligha bírta volna soká a magas dicsőseget, 
ha elő nem áll a három vérszomjas hű szolga, s a há
rom lábon támolygó remetét kóstolóra nem veszik. Erre 
aztán megkezdődött a harcz, melyben Laczi pajtás lett 
a főnyertes, minthogy a megdühödött kan is jobbnak 
látta az ártatlan tarisznya helyett a kutyákat czibálni. 
Csattogás, vonyítás, csaholás, meg talán egy kis szepe- 
gés is egybefolyva, töltötte be a küzdőtér üde légkörét, 
melybe csakhamar ismét puskadörej vette át a szót, 
hoay gyilkos golyójával fccszút álljcn a vastag tréfáért. 
De még ez sem volt elég ; első lövésem eldöntötte ugyan 
a kant, azonban midőn a kopók rárohantak, ismét lábra- 
kapott s volt annyi ereje, hogy a legmerészebbiket úgy 
elhajította, hogy vagy két ölnyire gurult el a fagyos 
havon. Végre megadtam neki a kegyelemdöfést és ezzel 
elnémúlt az erdő harczi zaja. E közben Laczi barátunk 
is leereszkedett önkénytelen trónusáról, s miután a szív
erősítő áldomásból jókorát húzott volna, kijelen ette, hegy 
mára elég is lesz a mulatságból, mert neki sürgős dolga 
van otthon ! X.
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A baranyamegyei orvvadászok pőre.
Lapunk márcz. 1-én megjelent számában felemlítettük 

mi is, hogy Frigyes főherczeg bellyei erdőségeiben egy 
jól szervezett vadorzóbanda évek óta dézsmálja a vad
állományt. Nagy port vert fel országszerte ősszel az a
hir, hogy a főherczeg egyik főerdészére a fenséges va
dászúr jelenlétében merényletet követtek el.

Ebből kifolyólag Baranyavármegye főispánjának meg
keresésére ama vidéken a csendőrséget szaporították s 
Rozsnyai Béla csendőrfőhadnagy hosszú nyomozásai után 
sikerült Zetovich Mátyás, Golub József és Adamecz Mátyás 
ismert orvvadászok személyében kézrekeriteni a főczin- 
kosokat.

Az elfogott tettesek felett február 18-án ítélkezett a 
pécsi kir. törvényszék.

Olvasóközönségünket bizonyára érdekelni fogja a tár
gyalás lefolyása, melyet röviden alábbiakban közölhetünk.

A négy vádlott igen szép kompániát alkot. Szemen- 
szedett gyönyörű mákvirágok, akik csak úgy érzik jól ma
gukat, ha valami kihágást követhetnek el. Akár verekednek, 
lopnak, vagy mint orvvadászok működnek. Kivéve Zetovich 
Mátyást, a másik három már többször volt büntetve. 
Ezt a fiatal, tizennyolez éves suhanezot úgy vitték bele 
a bűnbe. Még az ártatlanság mázát viseli magán, a tár
gyaláson is félénken vallott, de bátyja példája valószí
nűleg követésre serkenti.

Zetovich Iván vallomásában előadja, hogy szeptember 
17-én este indultak a vadászatra. Csolnakon mentek. 
Ebben a csolnakban töltötték az éjszakát, sőt még szerdán 
délután mintegy öt óráig ott maradtak. Aztán bementek 
az erdőbe, de nem akadtak vadra. Bőgést ugyan hal
lottak, de mintegy 500 lépésre két embert láttak, mire 
ők visszavonultak. Tizenkilenczedikén, csötörtökön, még 
beljebb mentek az erdőbe. Útközben a nádas mellett egy 
csorda szarvasra bukkantak. Ő lőtt rájuk, de nem talált. 
Majd Golub sütötte el a fegyverét. Ez a lövés talált, de 
a vad elfutott. Ők a vérnyomon utána mentek és eközben 
látta ő meg Frigyes főherczeget a főerdészszel. Doklipil 
főerdész rákiáltott, hogy álljon meg, de jobbnak tartotta, 
ha elfut. A főerdész utána jött és ekkor, amint látta, hogy 
nem tud elmenekülni, hátra lőtt. Aztán társaival elmenekült.

— Hát miért nem tudott elmenekülni, kérdezte az elnök.
— Mert két seb volt rajtam. Mind a kettőt a feleségem 

ejtette rajtam fegyverrel a mikor nem régiben a tett előtt 
elvertem.

— Hit rá ezélzott maga a főerdész urra?
— Nem, csak azért lőttem, hogy megijeszszem, s aztán 

elmenekülhessek.
Magára a vadászatra vonatkozólag a tettesek mind egy

formán vallottak. Csak a puskapor-história körül mutat
kozott lényeges eltérés.

— Volt-e magánál puskapor és mennyi ? kérdezte az 
elnök az elsőrendő vádlottat.

— Nem volt.
— Hát hogyan lőtt akkor, meg hozzá golyós töltéssel ?
— A többinek volt.
A vádlott öcscse ezzel szemben azt állította, hogy a 

bátyjánál volt puskapor.
— Hát magánál volt fegyver?
— Nem ! Csak azért mentem velük, hogyha lőnek va

lamit, azt én vigyem. Aztán rám bízták, hogy ügyeljek.
Doklipil Adolf főerdész mint tanú és mint sértett volt 

jelen. Előadása szerint a Fenséges úrral délután cserké- 
szésre mentek, amikor egyszerre megpillantotta Zetovich 
Ivánt és rákiáltott, álljon meg. Hanem az elszaladt. Erre 
Frigyes főherczeg átadta a fegyverét, mivel nála nem 
volt fegyver és a menekülő után ment. Az egyszer hátra
lőtt, mire ő is lőtt. Visszatérve a fenséges úrhoz, az 
mir csendőrök után küldött, hogy kerítsék kézre a tette
seket, hanem azok elmenkültek. Teljesen azonos volt 
Frigyes főherczeg vallomása, akinek vallomását fölolvasták.

Másik tanú volt Govjanácz Sztipó, akinek kunyhójából 
a vadászat után a négy vádlott élelmiszereket lopott. A 
meglopott pásztor azonban, úgy látszott félt a vadorzóktól, 
mert sehogysem akart emlékezni, mintha a vádlottak va
lamit elloptak volna tőle. Ennek alapján a kir. ügyész 
Zetovich Mátyás és Golub István ellenében a lopás 
vádját ellejtette s így csak a vadászati kihágás vádja 
maradt fönn.

Ezzel végződött délelőtt a tárgyalás: délután aztán a 
kérdések feltevése s a vád és védő beszéde következett.
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Az esküdtek verdiktjükben Zetovich Jánost szándékos 
emberölés kísérletének vádja alól fölmentették, mert 
Dokllpil maga sem állította tanúvallomásában egész bizo
nyossággal, hogy a vádlott tényleg ráczélozott-e. A vadászati 
kihágás és a lopás bűntettében azonban bűnösnek mondták 
ki és ennek alapján a kir. törvényszék 20 napi fogházra át
változtatható 400 K pénzbüntetésre Ítélte. Ezt az időt azonban 
kitöltöttnek vették, mert már október elseje óta vizs
gálati fogságban volt. A másodrendű vádlottat egé
szen felmentették, mivel az orvvadászat alkalmával nem 
is volt fegyver nála. A harmadrendű vádlottat, Golllb 
Istvánt 5 napi fogházra és Adamecz Mátyást hat napi 
fogházra Ítélték.

Az ítéletet közöljük minden további megjegyzés nélkül, 
mert már többször kinyilatkoztattuk, hogy meglevő s a 
túlhajtott humanizmusból fakadó törvényeink nem alkal
masak az országban ijesztő mérvben felszaporodott orv
vadászat gyökeres orvoslására. Ha a mi javaslatunk folytán 
Baranyában kimondják a vadorzókra a statáriumot, szinte 
bizonyosra vehető, hogy az elvetemült gazemberek vak
merőségének gátat vetnek.

Alig hihető azonban, hogy az olyan hírhedt s többször 
büntetett elszánt gonosz lelket, mint Zetovich, a 20 napi 
elzárás megtérítené. Hisz bizhatik abban, hogy ha a szán
dékos emberölés vádja alól most felmentették, hasonló 
esetben midőn golyója meg is öli az erdészt, tettét mint 
véletlenségből vagy talán jogos önvédelemből elkövetett
tényt foqják elbírálni. . .  , .Noémi.
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A rókamérgezéshez. A rókákat strychninnel mér
gezni nem minden tekintetben helyeselhető eljárás, de 
gyakran lehetetlen kitérni előle, ha másként a vörös frak- 
kosok megnem közelíthetők. Ha erős a strychnin, akkor 
a mérgezés gyors halált okoz s ez az eljárás korántsem 
olyan kegyetlen módszer, mint pld. a különféle csapdák
kal, vasakkal való fogás, hol a róka gyakran csak három 
lábbal szabadul s örökre béna marad.

A sikeres mérgezésnél az a fő, hogy az ember a rókát 
már a mérgezés előtt csalétekkel egy bizonyos helyre 
szoktassa s e czélból szükséges a kiszemelt helyet, ren
desen egy kis tisztást az erdőn, már október végétől 
kezdve heteken át a vörös rabló részére állandóan 
inyencz-falatokkal ellátni, hogy minden időben találjon ő 
kelme egy kis harapni valót. Mikor azután a róka ott 
egészen otthonosan érzi magát s gyanútlanul szedi fel a 
kitett csalétket, akkor kirakhatjuk a gondosan mérgezett 
falatokat is, amit rendesen az első hóesés után szoktunk 
végezni mert igy az esetleges nyomozás nem jár nehéz
séggel.

Mérgezni lehet bármiféle húsfélét, de a tapasztalat arra 
tanít, hogy a róka legszívesebben veszi fel a kis halda
rabokat, különösen a heringet, azonkívül alkalmasak mér
gezésre az apróbb madarak, egerek, de a házi macska is.

A mérgezett falatokba czélszerü egyúttal apróra tört

üvegdarabocskákat is keverni, melyek ha sérülést okoznak, 
a strychnin közvetlen a vérbe jut s azonnali halált okoz.

Imecs Béla.
Lőjegyzék, Ungvármegye O-Kemencze, T.-Remete, 

Poroskó, Dubrinics, Csornoholova, Kosztrina és Sztavna 
m. kir. erdőgondnokságok területén a gróf Széchenyi Béla 
által bérelt kincstári vadászterületen az 1901. évben el
ejtett vadakról 59 községi határban.

Szarvas 10, tehén 5, őz 31, vaddisznó 37, mezei nyúl 
83, császármadár 68, Fogoly 3, vadrucza 2, erdei szalonka 
85, borz 5, hiuz 5, farkas 5, vadmacska 3, róka 81, 
nyest 5, sólyom, kánya, ölyv, vércse 6. Hasznos vad ösz- 
szesen 324, káros vad összesen 110.
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KÜLÖNFÉLÉK.
* Személyi hír. Brassó város erdőmesterévé már- 

czius 19-én Orlovszky Gyula főerdész lett megválasztva. 
Őszinte szerencsekivánatokat küldünk neki ezen az utón is.

* Erdészeti államvizsgák. Az idén a tavaszi erdé
szeti államvizsgálatokat április hónap 21-én és az ezt kö
vető napokon tartják meg az országos erdészeti egyesület 
budapesti székházában.

* Jelző az erdész czírnhez. A nagytapolcsányi já
ráshoz tartozó Szolcsány községben márczius hó 8-án 
délután Odescalchy herczeg erdésze, Bezák József önvé
delemből agyonlőtte Minárik János ottani parasztgazdát. 
Az erdész vallomása szerint ugyanis az agyonlőtt gazda 
többed magával szóváltásba elegyedett vele, majd bics
kával megsebesítette, mire elkövette végzetes tettét. Be- 
zákot fogva tartják. A vizsgálatot Soós nagytapolcsányi 
aljárásbiró vezeti. E hir egyes fővárosi napilapban „Gyil
kos erdész“ czím alatt jelent meg. Nem lesz csoda, ha 
így a sajtó útján a „gyilkos“ jelző a köztudatba átmenve, 
egy szép napon, mint kannibálokat a békés társadalomból 
kiközösítenek.

* Erdősítési jutalmak. Gömör-Kishont vármegye te
rületén az 1901. évben eszközölt kopár területek befási- 
tásáért a következők részesültek a földmívelésűgyi minisz
térium részéről jutalmazásban: Ba’ogfalva volt úrbéresei 
36 korona, Péterfalva volt úrbéresei 12 korona, Dobfenek 
volt úrbéresei 36 korona, Zabar volt úrbéresei 42 korona, 
Kerekgede község 72 korona, Tajti község 12 korona, 
Lévárt község 24 korona, Deresk község 6 korona, hubói 
ev. ref. egyház 6 korona, Felső-Vály község 10 korona, 
a szkálnoki volt úrbéresek 100 korona, babaluskai volt 
úrbéresek 60 korona, baradnai úrbéresek 150 korona, 
esztrényi úrbéresek 20 korona, gerliczei úrbéresek 45 ko
rona, hrussói úrbéresek 30 korona, klenóczi úrbéresek 
120 korona, Kövi község 100 korona, Pólóm község 150 
korona, Likér község 30 korona, Mnisány község 30 ko
rona, Murány község 60 korona, Ratkó község 36 korona, 
R.-Zdichava 225 korona, Süvete község 30 korona, Vizes
rét község 50 korona, R.-Szuha község 150 korona. Ösz- 
szesen 1442 korona.
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* Leéget t  karst-területek beerdős í tésa .  Horvát
ország lika-krbavai kincstári erdeiben a 90-es években 
nagyon gyakoriak voltak az erdőégések. A futó-tűz a ko
rona-égéssel együttesen fordult elő és mintegy 100—150 
kát. holdas területeken tönkre tette az erőteljes lucz- és 
jegenyefenyő-állabokat. Tönkrement nagyrészt a termő
talaj is, mert a hová a futó-tűz elhatolt, ott kiégette a 
mészköves homokkal és agyaggal kevert humust is, a 
megmaradt földrészeket pedig sok helyről elvitte a szél, 
vagy lemosta az eső. Az égési területek beerdősitését az 
otocsaczi kir. erdőhivatal az 1894-ik évtől kezdve karolta 
fel oly mértékben, amint azt az ügy fontossága megkí
vánta; de az első év nem hozta meg a kívánt eredményt, 
mert a kezdet nehézségeivel kellett megküzdenük. Cse
metekert az egész erdőhivatal kerületében nem volt, tehát 
a csemetét a karsterdősítő felügyelőség sveti-mihovili cse
metekertjéből kellett beszerezni. Elültettek 160.000 darab 
3 éves luczfenyő-csemetét 90 kát. hold területen, a mi
ből a dusgastazai és bozsinvrhi égési területre 75 kát. 
hold, a jurjeva-dragai régibb időből származó égési terü
letre, illetve bitorolt páfrány-kaszálóra 15 kát. hold esett. 
Tekintettel arra, hogy a nálunk nevelt csemete az ülte
tésre sokkal alkalmasabb, mint a sveti-mihovili csemete
kertből szerzett, az otocsáczi erdőhivatal mindenütt, ahol 
a talaj- és a klímái viszonyok megengedik, részben állandó, 
részben vándor-csemetekerteket létesít.

* A spárgate lepekről .  Tavaszi zöldségeink közül
legkiválóbb a spárga s ha egyszer azt valahol megtele- 
pitettük, kevés gondozással sok éven át szép hasznot 
huzhatunk belőle. Legjobban szereti a könnyű televényes 
homokot, a kötött nehéz agyagtalajban egyáltalában nem 
diszlík s ha mégis csak ilyen áll rendelkezésre, akkor 
azt előzetesen 60 cm. mélységig vegyítsük homokkal és 
jó érett trágyával. Friss trágyát egyáltalában később se 
használjunk, mert azt tapasztaltam, hogy ettől a levágott 
spárgaszálak élvezhetetlenek, keserűek. Ha a friss hajtá
sokat kivágtuk, ajánlatos azok töveit azonnal trágyalével 
megöntözni, mert a gyorsan fejlődő növény sok tápanya
got von el a földből s azt többszöri trágyázással lehet 
megfelelő erőben tartani. Imecs.

Viz alá látás léghajóról. A hírlapokból olvasóink 
közül is bizonyára többen olvasták, hogy a Földközi 
tenger fölött tervezett átléghajózás előkészületei alkalmá
val, a tenger fölött lebegő léghajókról sokkal mélyebbre 
láttak be a víz alá, mint amennyire a víz színéről (pld. 
csolnakból) látni lehetett. Ez a fölfedezés nem ú j; any- 
nyira nem, hogy már gyakorlatilag is hasznát vették. 
A francziák például mérsékelt magasságban lebegő lég
hajóról sikerrel keresték a hadihajók gyakorlatai alkal
mával elveszett torpedókat. 10 m, sőt 20 m. mélységben 
is meglátták őket, — csak az volt a fő, hogy a léghajó 
ne távolodjék el nagyon a víz színétől. Ezen az alapon 
a kísérletek minden valószínűség szerint folyamatban van
nak, mert különösen a tengeri és tengerparti hadviselés
nél nagyon kívánatos tisztában lenni azon kérdéssel, hogy

a vL.be látás mértéke a léghajó állásának magasságával 
milyen viszonyban nő, vagy csökken. — Kívánatossá 
teszik azt nemcsak a veszedelmes torpedók, hanem a 
már gyakorlati alkalmazásba vett búvár- (víz alatt járó) 
hajók is, amelyeken éppen a francziák mesterkednek 
nagy sikerrel.

(Tagi. Ruudschau.) — S.

* A kutyák u g a tá sa  az angol állatpsychologus 
Romanes — állítása szerint valószínűleg csak az emberi 
beavatkozás következménye, mivel ez a kutya szokás 
egyáltalán nem általános az egész világon, üllő a spa
nyol természettudós már a 18. században megírta, hogy 
Juan Fernandez szigetén az ott honos kutyák meg sem 
kisérlették az ugatást mindaddig, amig arra európai kol
legáik meglehetős nagy bajjal meg nem tanították. Linné 
ugyanazt a tulajdonságot tapasztalta a délamerikai ku
tyáknál, mig Hannok a guineai kutyákról Írja, hogy nem 
ugattak és az európai kutyákkal való kereszteződésből 
származott uj nemzedékek közül is csak a negyedik vitte 
európai tökéletességre ezt a tudományt. Romanes való
színűleg nem okoskodik egészen helytelenül, mert ha el 
is tekintünk attól, hogy a világnak még más helyein is 
vannak ugatással nem alkalmatlankodó kutyák, maga az 
a tény, hogy a vadon élő kutya-fajok csak vakognak, 
vagy vonitanak, de a mi kutyáink nagy tökélyre vitt uga
tására nem képesek, igazolni látszik, hogy házikutya-fa- 
jaink ezt az őket „kiemelő“ tulajdonságot az emberi 
nevelésnek köszönhetik.

(Schw. Thierbörse.) —ly.
Falánk pisztráng. Hogy a pisztráng nagyon falánk állat, 

azt jól tudjuk, mindazonáltal szinte hihetetlenül olvassuk a 
Hugo-féle „Jagdzeitung“-ból, hogy Alsó-Ausztriában a linczi 
tavon nemrégiben egy körülbelül 250gr.súlyú pisztrángot fog
tak, amelynek szájából egy 25 cm. hosszú sikló farka csüngött 
ki. A pisztráng felbonczolása után kitűnt, hogy a kígyó feje 
és nyaki része már föloszlásnak indult, de a gyomorszervek
kel érintkezésbe nem jutott részei annyira épek voltak, hogy 
a pisztráng nem tudott tőlük szabadulni, habár erre kétség
kívül nagyon vágyhatott, mert amikor kifogták, akkor már 
ő maga is halállal vívódott. Szertelen falánkságának tehát 
keservesen megadta az árát.

Lédner és  Gutwillig élelmiszer- és vadbizományosok 
üzleti heti jelentése. Budapest, központi vásárcsarnok, 1902. 
márczius 20-án. Tojásból naponta nagy mennyiség ér
kezett, minek következtében árhanyatlás állott be. Egy
előre alig van kilátás arra, hogy az árak emelkednének. 
Ajánljuk az óvatos bevásárlást. Elő baromfi-piacz, a nagy 
mennyiségű szerb árúnak felhozatala miatt lanyha. Ellenben 
vágott baromfiakban a forgalom kitűnő. Vadfélékböl, 
szarvas szilárd árakon nyer elhelyezést. Burgonyából 
szép nagy rózsa burgonyát ajánlunk felküldeni, magas 
árak érhetők el bármily nagy mennyiségben történik a 
felküldés. Tea vaj kevés érkezik a piaczra az árak szi
lárdak, táróban a forgalom kitűnő. Húsnetniiek: Mar
hahús hátulja 80—96 K, eleje 60—70 K. Borjú 70—80
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f kgr. Birka egészben 60—70 f kgr. Bárány 7— 10 K 
drb.Sertéshús szalonnával vagy anélkül 100—102 Kmtm. 
Sonka nyers 100— 110 f kgr., füstölt belföldi 100— 130 
f kgr. Füstölt szalonna 84—90 K kgr. Vadfélék: Szarvas 
70—80 f. Vad sertés 50—80 f. Vadkacsa 280—340 f 
páronként. Vágott baromfi: I-a hidak 120—128 K. Il-a 
112— 116 K mtm. I-a nehéz pulykák 90—100 f kel el 
kgr. Élő baromfi: Rántani való csirke 120— 140, sütni 
való 140— 160, tyuk 200—220, kappan 260—300 f. 
hízott liba 8— 12 K. I-a pulyka 5—3 K páronként, mi
nőség szerint. Tojás: lanyha irányzat. I-a bácskai áru 
62—63 K. Erdélyiért 62—68 K ládánként. (1440 drb.) 
Vajban: élénk a kereslet, elkelt I-a tea vaj 220—240 
f kgr. főzővaj 140— 170 f kgr. édes tehén túró 20—28 
K mtm. Ajánljuk a tejtermékeknek felküldését. Alma: 
Nagy hibátlan ranet 40—50 K, apróbb 30—38 K, rétes 
alma 20—30 K. Közönséges áru vaggonban 20—24 K 
mtm. Körte: Császár 40—60 K, I-a vajkörte 50—60 
K, közönséges válogatott 24—36 K mtm. Dió: I-a Er
délyi 24—28 K, Il-a 18—20 K mtm. Burgonya: Nagy 
rózsa 360—400 K mtm. Sárga 320—350 K mtm. vag- 
gon-tételeknél.

LEVÉLSZEKRÉNY.

Nyílt levél Arató Gyula úrnak.
Az Erdészeti Lapok ez évi II. füzetében Ön, egyik 

munkatársunknak — (E.)-nek — e lap 1901. évi 21. és 
22. számaiban megjelent közleményére reflectálva, azon 
a lesújtó (?) kritikán kivűl, amelyben lapunkat az (E.)-nek 
szóló válasz sorai között részeltette, helyén valónak vagy 
talán a védelmébe vett közérdek kedvéért (?) egyenesen 
szükségesnek tartotta csillag alatt lapunknak külön kriti
kát is szentelni.

Éhez Önnek minden kétségen felül elvitázhatlan joga 
volt és mivel föl kell tételeznünk, hogy bírálatát az esz
mék tisztázása érdekében adta közre : hisszük, hogy sem 
fölforgató törekvésnek, sem ,,a szólásszabadság végle
tekig menő megrostálatlan kiaknázásainak nem fogja 
tekinteni, ha bírálatának az egyéni nézetnyilvánitás meg
szokott tónusától eltérőleg egészen itéletszeríí hangja 
daczára élünk azzal a biztatással, amelyben töprengő (?) 
lelkeink megnyugtatására szives volt kijelenteni, hogy 
kizárólag saját meggyőződéséből irt és — szintén a 
közérdek kedvéért — alkalmat veszünk röviden válaszolni.

Nem tudjuk ugyan, hogy Ön, akinek az (E.) közlemé
nyei által keltett vitában a czikkezésre, minden más ok 
kizárásával, egyedül a szigorú tárgyilagosságot köve
telő közérdek adhatott okot, miért vállalkozott subjek
tiv okokra valló éles vagdalkozásra és nem tudjuk külö
nösen azt, hogy mit czéloz a lapunkra irányuló éles 
kritikával épen azután, hogy mi — lapunk első évfolya
mának zártával — a szigorú tárgyilagosságot munka

társainktól is megkívánt szabály gyanánt hangoztattuk s 
ezekből íolyólag lehetetlenség Önt tulajaonképeni eszme- 
meneteben követnünk; de arra, amit gondolataiból közzé
tett, válaszolnunk kell mégis, mert erre már igazán köz
érdek késztett.

Egymás megérthetése kedvéért kérjük azonban : szálljon 
le irodalmunk zenitjének abból a nagy magasságából, a 
hova mi kisegítő sas-szárnyak hiányában nem követhet
jük és elfogadva azt a — reméljük elég előzékeny — 
feltevésünket, hogy Ön akkor is, amikor subjektiv okokra 
valló módon hadakozik, tényleg kizárólag a köz érdekei
ért küzd : hallgassa meg nyugodtan szerény válaszunkat.

Ön lapunk irányzatát általánosságban is rosszra veze
tőnek minősiti, de ennek megokolásával adós marad és 
csak „a sokat hangoztatott s egyszersmint sűrűn is gya
korolt szabad nézetnyilvánitást“ emeli ki különösen, mint 
olyant, ami „jóra nem vezethet," mert — úgymond — 
„nem nagy mesterség, se haszon, se dicsőség mindenféle 
kiforralatlan eszmét fölszinre vetni, kivált pedig nem ok
szerű szinte rázúditani a közönségre azok egész áradatát. 
Ki győzi megemészteni azt mind ; pedig anélkül a leg
szebb és legjobb eszmék is elfüstölögnek, kialusznak; s 
akkor aztán — a magyar paraszttal szólva: Adtál uram 
esőt, nincs köszönet benne.“

Válaszként fogadja mindenekelőtt — munkatársaink 
nevében is — meleg köszönetünket eddigi közczélú mun
kásságunk előzékeny, kitüntető elismeréséért, mely kiváló 
rokonszenvét és igazságszeretetét fényesen igazolja.

Viszonzásul ígérhetjük, hogy a szabad nézet-nyilváni- 
tást a lapunk 24-ik számában hangoztatott tárgyilagos
sággal igyekezni fogunk ápolni a jövőben is. Nem az 
egyéni dicsőségért, nem a virtusért s még kevésbé a ránk 
nem nagyon nehezedő haszonért, hanem azon minden 
hátsó gondolattól tiszta okból, hogy szakunk egészséges 
fejlődésének igazán hasznára legyünk. Mert látja: mi úgy 
hisszük és velünk még nagyon sokan úgy hiszik, hogy 
az ellenvélemények szabad megnyilatkozása és tárgyila
gos megvitatása nélkül produktiv, életerős fejlődés, sem 
a tudomány, sem a gyakorlat, sem az administratio terén 
nem biztosítható. Arra valóknak tartjuk a lapokat, hogy 
az elméleti és gyakorlati kérdések fölött gondolkozó em
berek formába öntött eszméit összegyűjtsék és amiben jó 
van, azt a nyilvánosságra hozzák, hogy ily módon bele
kerüljenek a nyilvános megvitatásnak abba a tisztitó tüzébe, 
ahol ezer szem vizsgálja, ezer elme hányja-veti, amig 
kihámozza, kiépíti belőle a jót, a hasznost, a czélszerűt 
és kimutatja megokolva, ami az egyéni tévedések sorába 
tartozván, a hasznos czélnak kárára lehet.

E nélkül ugyan hol forralnák ki a közhasznú eszmé
ket? Hol és miként vethetnők az igazság fényét azokra 
a tévedésekre, amelyek nemcsak egyeseket, de akárhány
szor a szakemberek egész csoportját uralják? . . . Talán 
a szerkesztőségekben ? Nos, hát erre van példa, azt el
ismerjük, de mit gondol kérem: vájjon egy olyan lap, 
amelyik minden más czélzat nélkül, kizárólag a köz
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érdekeit akarja szolgálni, megfelelne programmjának, ha 
a többé-kevésbé értékes, de a szerkesztőség nézeteivel 
nem mindenben egyező közlemények tartalmi bírálatánál 
nem elégednek meg azzal, hogy a tárgyilagosságot meg
óvja s a nézeteivel nem egyenlő véleményekre csillag 
alatt vagy külön czikkekben általános és illetőleg kritikai 
megjegyzéseket tegyen, hanem a maga üstjében átfőzné 
előbb az egészet a saját Ízlése szerint? . . .  Ön lehet, 
hogy ezt is helyesnek vélné, de mi, akik a fékentartás- 
nak ezt a módját közszellemünkre egyenesen károsnak 
gondoljuk, lesújtó (?) kritikája daczára is jobbnak látjuk 
az eddigi álláspontunkon maradni, azon okból, mert la
punkat nem magunkért, hanem szakunk közérdekeiért 
szerkesztjük.

Olvassa el azt az elfogultsággal talán az Ön részéről 
nem vádolható közleményt, amelyet lapunk ez évi első 
számában épen lapunk létjogáról és irányáról egyik jeles 
tollú veterán Írónk irt. Abban szépen, meggyőzően, kime
rítően le vannak írva azok az okok, amelyek követett 
irányunknak nemcsak jogosultságát, de szükséges voltát 
is igazolják és mivel mindazt nem mi — az Ön által 
elitéit fölforgatók — mondjuk : merjük remélni, hogy azok 
után lesújtó bírálata enyhül s nem ront ismét nekünk be
hunyt szemmel, mint Don Quichotte a szorgalmasan őröl- 
gető szélmalomnak.

Ne féltse Ön attól a szakközönséget, hogy a lapunkba 
eléje tálalt eszméket nem tudja megemészteni ! . . . 
Mind az ő leikéből, az ő szelleméből való eszmék azok. 
Nem mi teremtjük, hanem teremti önmagától közönsé
günknek élénkebb munkásságra vágyó szelleme, mely 
talán épen az eddigi hiányos táplálkozás miatt, gazda
gabb, változatosabb táplálkozásra vágyik. Ezt szívesked
jék tehát megdárdázni! . . . Kérje számon azt az eszme
záport, amitől Ön olyan csodálatos módon riadozik szak
közönségünk közszellemétől. Magyarázza meg annak, 
hogy csak szépen, sorjában foglalkozzék bajaival s bár 
munkaképessége nagy: ne kezdjen egyszerre az egész 
vonalon feladataihoz (nehogy mindenki megkapja a neki 
leginkább megfelelőt), hanem csak ott dolgozzék, ahol a 
hivatásos mesterek azt jónak látják.

Legyen az Öné a meggyőzés dicsősége. Mi nem kö
vethetjük. Ott kell maradnunk, ahova állottunk és ha 
munkatársaink úgy kívánják: osztjuk tovább is az eszmék 
árját, amelynek termékenyítő erejét ezideig még csak Ön 
volt szives kétségbe vonni . . .

Hisz olyan szegény a mi szakirodalmunk, hogy aki 
csak abból táplálkozik, azt a túlterheléstől félteni valóban 
nem lehet okunk. Hiú önámitás volna be nem látni, 
hogy az az Ön által elszörnyedve látott eszmeáradat is 
tulajdonképen nagyrészt ócskaság. Ott éltek azok már 
régen a szakemberek lelkében. Foglalkoztak velők baráti 
körben mindenfelé és nincs közöttük egy sem, amely 
időszerű ne lenne. Nem a mi hibánk* ha most törnek a 
nyilvánosság színe elé, gyors egymásutánban, mint enyhe 
tavaszi szellővel a hosszú téli álomban pihent virágok.
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Mi Öntől eltérőleg örömmel látjuk őket, mert a szak iránti 
érdeklődés ébredését látjuk bennük és a miben van jó, 
van hasznos, van érdeklődést keltő, azt közre adjuk habo
zás nélkül.

A czeruzának azt a módját, mely az eszmék, a gon
dolatok irányának is bizonyos étlapszerű sorrendet akar 
szabni, készséggel átengedjük Önnek. Olvasóink valószínű
leg a jövőben is szívesebben fogják venni, ha úgy szer
kesztjük a lapot, hogy az egyéni képességek és hajlamok 
szerint változatos legyen az eszmék köre is és ennek a 
révén az irodalmi működésre hajlandók minél gyakrabban, 
minél többen vehessenek részt az igazságot kereső eszme
cserékben.

És, ha — a tények bizonysága szerint — még igy is 
csak szórványosan ébred a munkakedv, vájjon mi lenne 
akkor, ha az Ön aggodalmas módszerét követendő, mun
katársainknak esetről-esetre parancsba adnók a nyilvá
nosságra vethető eszméket, nehogy olvasóink emésztő
képességét vsszélyeztessük s ugyanezen okból a kívülről 
érkező eszméket saját gustusunkra, nagy titokban előbb 
jól megfőznék?

Ugyan miként fejlődhetik igy az önálló gondolkodás, 
miként képezné ki magát az irodalmi működésre hajlandó 
fiatal nemzedék és miként születnék meg épen a közt 
leginkább érdeklő nagyobb kérdésekben a megnyugvás 
teremtője: az igazság?

Vagy talán Ön abban a bizonyos vaskalapba szorúlt 
hitben ringatja magát, hogy a magyar erdészetnek az 
önálló szellemi táplálkozás még ártalmára van s ezért egy 
olyan erdészeti szaklapnak, a melyik eszmeszabadságot 
propagál, a köz érdekében egyelőre ki kell törni a nyakát ? ...

Mi respektálnók Önben ezt a gondolkozást is, mert 
tudjuk, hogy az ember a szokás rabja, de már azt az 
aggodalmát, hogy „valamelyik legközelebbről megjelenő 
közgazdasági munka“ az (E.) czikkeiből ellenünk tőlünk 
szerzett fegyvert kovácsolhat és ennélfogva (önként ért- 
hetőleg) mi az erdészet érdekeit a közvélemény előtt ve
szélyeztetjük, legyen szabad mosolyognunk.

Magunkra vesszük ezért is teljes tudatossággal nyugod
tan a felelősséget, mert a míg egyrészt vigasztalást merít
hetünk abból a tényből, hogy épen a közt érdeklő eszmék 
nem szoktak elevenen, kész életképességgel születni, ha
nem rendszerint bizonyos mértékű metamorphozison men
nek át s ennélfogva nincsen a világnak egyetlen lapja 
sem, a melyben mindig csak kiforralt, mindenki által 
nyomban hozzáadás vagy elvevés (szóval kritika) nélkül 
használható közlemények látnának nyomdafestéket, — 
addig másrészt olyan közgazdasági íróktól, akik az iroda
lom alapos tanulmányozása nélkül, innen-onnan kikapde- 
sott czikkek alapján dolgoznak, a közvéleményt irányító 
közönséget nincs okunk félteni.

Ha tehát Önhöz hasonló szíves készséggel elnéznék is 
lapunknak a rokon őstermelési ágazatok roLonszenvének 
élesztésére irányuló nyílt törekvését, akkor is csak moso
lyognunk lehetne tragikus aggodalmai fölött.

MAGYAR E RDÉ S Z
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De ezért ne nehezteljen reánk ! . . . Ön megtette köte
lességét; szót emelt a lapunk által veszélyeztetett (?) köz
érdek védelmére és mi íntő szózatát tudomásul vettük. 
Ha nem követjük, szívesen adunk tért megnyilatkozásának 
mi magunk is, hogy olvasóközönségünk lássa: mit tart 
Ön jobbnak, helyesebbnek s a nézetei nyomán támadó 
vitából kibontakozhassék minden árnyalattól ment tiszta
ságával, a közvéleményben gyökerező igazság.

Azt az egyet azonban — kérjük — ne feledje, hogy 
mi a felnőtt, képzett, gondolkozni tudó szakközönség igé
nyei szerint kívánjuk vezetni a „Magyar Erdész“-t és ebből 
folyólag az igazság kutatására irányuló törekvésünkben, az 
eddig követett collegialis rendszert föl nem adjuk.

Abbeli bánatában pedig, hogy Ön az E. L. 1900. évi
III., IV. és 1901. évi XII. füzeteiben megjelent közlemé
nyeiben „nem ilyen iránya irodalom-fejlesztésre“ gon
dolt, szolgáljon vigasztalására és egyben igazolására az a 
kijelentésünk, hogy lapunk irányának megszabásában 
Ön nem részes.

Tekintetes Szerkesztő úr!
Az E. L.-ban s most már a M. E.-ben is mind sűrűb

ben kezdenek foglalkozni hiányos, vagy rossz műszavaink 
helyesbbítésével, illetőleg újaknak a képzésével — Az 
eddigiek helyébe hol jobb, hol rosszabb kifejezéseket 
ajánlanak, nézetüket jól rosszul meg is okolják, sőt az 
új csemeték érdekében tollal kezökben síkra is szál
lanák.

Mindezt magam is helyén valónak találom. Ideje, hogy 
szakunk is hozzálásson a h bás szók kiküszöböléséhez. 
Gyűjtsünk szóanyagot mentül többet, mentül többen. 
Ezzel csak az erdészeti műszótár szerkesztőinek a fel
adatát könnyűjük meg, akik annál könnyebben fogják 
kiválogathatni belőle a jót, a használhatót. Ezen szer
kesztőségnek a működése azonban csak akkor fog siker
rel és kifogástalan eredménynyel járni, ha — és ezt 
különösen hangsúlyozom — a műszótárt nem csupán 
mi erdészek, hanem kiváló nyelvtudósainkkal egyetem
ben, közreműködésükkel alkotjuk meg.

Közleményeinkben ne lépjük át a fenti határt. Külö
nösen ne akarjunk belekontárkodni a nyelvészek mester
ségébe. A nyelvtudományhoz nem elég az ép (?) nyelv
érzék, a romlatlan (?) fül, hanem sok évi fáradságos 
tanulmány, búvárkodás is kell hozzá. Nem akarok pél
dákat idézni, mert „nomina sunt odiosa“. Különben is 
mindnyájunk előtt ismeretes, milyen rettenetes szókat 
képeztek szakunknál a múltban, s — ami bizonyára fel
tűnt — képeznek az újabb czikkekben is. Tartózkodjunk 
továbbá a szőrszálhasogatástól, ne akarjunk alaposabbak
nak látszani a „gründlich“ németeknél, ne akarjunk 
erőnek erejével minden lehető árnyalatra külön kifejezést.

Mindezt csak azért mondom el, mert magam is hosz- 
szabb idő óta foglalkozom műszavainkkal. Aradmegyében 
már 1886. évben használtuk forda helyett a vágásforduló

és rövidítve forduló szót, a fordulószakot, értés helyett 
az erdősítést sat. Ha majd egyéb elfoglaltságom engedni 
fogja, én is közölni fogom az általam összeállított és 
részben használt erdészeti műszók jegyzékét minden 
kommentár nélkül, legfölebb egyes szokatlan, ritkább ki
fejezésekre téve meg megjegyzéseimet.

Ezek előrebocsátása után Fankovicsnak a M. E. folyó 
évi 3-ik számában „A műszó“ czímen megjelent közle
ményébe becsúszott szembeötlő, mondhatom vastag téve
déseket akarom helyreütni. Szerinte az erdői“ szó nem 
magyaros, mert hirtelen nem jut eszébe hasonló módon 
képzett más szó. Aminthogy nem is juthat, mert csak 
az ó-re végződő névszók közt keresi, mintha bizony 
nyelvünkben a névszók csak ó'-re végződnének! Hát pl. 
fésűi, kaszál, dobol, dalol, ostromol, darabol, orvosol, 
vezérel, csodál, rosszal, kévéséi, sat. sat., nem hasonló 
módon képzett igék?

Az erdői szónak a töve erdő (és nem er(e)dő!), az 
igeképző pedig /. Analog szók: dalol, ostromol, darabol 
sat., melyek valaminek a tevését, csinálását fejezik ki. 
Erdőlili tehát annyi, mint az erdőt használni, vágni, 
esetleg faizást gyakorolni. Helyes értelmét megadja kü
lönben a szó latin magyarázata: silvam caedere. (Bár 
ez magyaros latinság, a régi laV'n nép ezt másképpen 
fejezte k i; de az nem tartozik ide.) Hogyan lehet ezt a 
kifejezést erdőt(n) járni, értelemmel fordítani?! Mert 
akár ae-ve\, akár e-ve\ van írva a caedo ige, (amint
hogy a középkorban gyakran £-vel írták) a fentebbi ki
fejezés csak annyit jelenthet, hogy: erdőt vágni. A 
cedo menni ige ugyanis nem Accusativussal, hanem 
Ablativussal, vagy Dativussal jár a latinban úgy, hogy a 
„silvam cedere“ kifejezésnek „menni“ igével semmi ér
telme sincsen.

Époly helytelen fordítás umhauen =  körül(!)vágni.
Mellékesen megjegyzem, hogy éppen azért, mert az 

erdői szó különféle fahasználatot fejez ki, nem foglal
ható le a ritkítás =  gyérítés fogalom megjelölésére. Az 
„áterdőlés“ pedig egészen hibásan képzett szó a német 

' „durchforsten“ mintájára.
Tévesnek tartom azt az állítását is, hogy a német a 

záródást „Bestockung“-gal fejezi ki. A német bizony 
„Schluss“-nak mondja. A „Bestockung“ fogalom pedig 
közeli közeli viszonyban áll a mai „sűrűség, sűrű" ki
fejezésünkkel.

Nagyvárad, 1902. márczius 18.
P. Gy.

,.t„ 4 ,  4 ,  4 ,  4 ,  . t ,  4 .  4 . 4 ,
J \ .  4  O C  4 C  X .  a .  4 ^

4 .  4 .  4 ,  4 ,  ,
t fc . 'j'c éctfe'Jz ’k ■*' zftT 4 .  4 , t. , t .  4 . 4 . *.

Szerkesztői üzenetek.
A. M. urnák. Tessék a második kérdést jobban részletezni, 

mert a mint föl van téve, nem értettük meg.
K. S. urnák. Nem a rajz kivitelében volt a hiba, hanem biz 

a cliché nem sikerült.
K. V. T. S. és O. Z. uraknak. Hálás szívvel köszönjük 

az elism erést..............
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II. évfolyam. Ungvár, 1902. április 15. 5. szám.

MAGYAR ER:DESZ
ERD ÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

. SZERKESZTI

IMECSFALV1 IMECS BÉLA FŐERDÉSZ 
I iO 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 1-én és 15-én.

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.

Szolgálati vá ltozások  suba alatt.
A legnagyobb erdőbirtokosnak — az állam

nak az erdőtiszti állások betöltésénél eddig, kö
vetett eljárását illeti e cím, mert az erdőtiszti 
állások pályázatok hirdetése nélkül töltetnek be 
s igy az e tekintetben érvényes szolgálati sza
bályzatok gyűjteményének az állások betöltésére 
vonatkozó része sérelmes módon mellőztetik.

Jónak látom a közvitatás terén felvetni ezt a 
kérdést, mert ez nem kizárólag csak az állami 
erdőtisztek és állam privát ügye. Közjogunkban 
gyökerezik az állami tisztviselők bizonyos mér
tékig való függetlenségének biztosítása. A biró 
és ügyész szolgálati viszonyait köztörvények 
szabályozzák, sajnos, a többi állami tisztviselőre 
vonatkozólag még nincs megalkotva a sokat 
sürgetett szolgálati pragmatika, de évezredes 
alkotmányunkból kifejlődött gyakorlat és — tör
vénytárában — az ugyanezen erővel biró szol
gálati szabályok, a többi tisztviselőknek is biz
tosítanak bizonyos jogokat s némi függetlenséget.

Hogy ezek a jogok tiszteletben tartassanak, 
azt a közérdek megköveteli. Az állam polgáraira 
nézve nem lehet közömbös az, hogy a társa
dalmi élet minden terére kiterjedő, a polgárok 
anyagi és jogi érdekeltségét első sorban szabá
lyozó állami kormányzat minden parancsszóra 
reszkető szolgahad, vagy pedig önálló, függet
len s bizonyos jogokat élvező tisztviselői kar 
által gyakoroltatik-e. A köztisztviselő független
sége, a közszabadságnak nem kis jelentőségű 
biztosítéka.

Az államerdészetre vonatkozólag a földmivelés- 
ügyi miniszter 1897. évi deczember 31-én kelt 
8961. számú rendelete értelmében a pénzügy- 
miniszter által 1896. évben kiadott szolgálati

szabályok gyűjteménye szabályozza a tisztviselő 
jogait és kötelességeit.

Ezen szolgálati szabályok gyűjteményének 35. 
§-a alatt olvasható:

„Az állások betöltése rendszerint pályázat út
ján történik.“

Mit jelenthet ez a rendszerint ? Azt, hogy 
egyes esetekben tehet ugyan a kinevező ható
ság a szolgálat érdekében kivételeket, de álta
lában pályázatok hirdetése által köteles az állá
sokat betölteni.

Ez a köztisztviselői állással egybekötött igen 
fontos jog. Igen természetes, mert a tisztviselői 
állások nem a protezsáltak, hanem az érdeme
sek számára alkottattak s a tisztviselői függet
lenség elvéből folyik, hogy első sorban a tiszt
viselő akarata veendő figyelembe, vájjon a be
töltendő állást elnyerni akarja-e?

Mit látunk ezzel ellentétben az állam-erdészet
nél. Azt, hogy a kir. erdőfelügyelőségek és 
erdőszámvevőségeknél szervezett állások kivé
telével, más erdészeti állásra pályázatok egyálta
lában nem szoktak kiíratni. A megüresedett állá
sok betöltetnek azzal, a ki épen kéznél van, 
vagy a ki ügyesen kilesi az alkalmat s jókor 
könyörög, avagy a hű emberek lesznek jutal
mazva, a vakmerők vagy a hatalom szavára 
kevésbbé engedékenyek büntetve s történik 
mindez suba alatt, sokszor az áthelyezett vagy 
kinevezett tisztviselő legnagyobb meglepetésére.

A kir. erdőfelügyelőségeknél és az erdőszám
vevőségeknél szervezve van összesen 124 állás, 
mig a többi szolgálati ágaknál 799 állás. Ez a 
két szám pedig azt magyarázza meg, hogy 
annak a rendszerint szónak mellőzese az állam
erdészeti tiszti állások 80%-ának betöltésénél évek 
hosszú sora óta rendes gyakorlattá fejlődött ki.
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82 MAGYAR

Kénytelenek vagyunk a közjó érdekében föl
szólalni a nyilvánosság előtt ezen eljárás ellen, 
mert véleményünk szerint erdészeti szaktudomá
nyunk s irodalmunk fejlődésére is bénitólag hat 
az a körülmény, hogy az állami erdőtisztek te
kintélyes csoportja épen ezen kinevezési rend
szer folytán teljesen a hatalom kezében van. 
Hogy is merne egy állami erdőtiszt véleményt 
nyilvánítani közérdekű dolgokról s a közjó érde
kében, mikor nem tudhatja: eszméi nem lesz
nek-e alkalmatlanok a sorsát intézőknek s nem 
ébred-e egy szép napon arra, hogy az ország 
másik szélére helyeztetik át. Az erdészeti poli
tikai kérdések pedig irányittatnak egy-két ember 
esze és akarata szerint, a kik tudásukban vetett 
önbizalmuknál fogva meg nem kérdezik a többi 
hivatottat, ezek meg sorsuk bizonytalan helyze
tében nem merik véleményüket nyilvánítani. így 
kezeltetik ma Magyarország erdészeti állami 
administrátiójának ügye.

Ennek az egészségtelen állapotnak végre is 
meg kell szűnni. Az erdészeti kormányzat min
den tekintetben a közvélemény, a közfelfogás 
ellenőrzése alá helyezendő, másképen haladás 
és fejlődés nem képzelhető.

A történelmi igazság kedvéért felemlítjük, hogy 
az államerdészeti tiszti állások betöltésének sé
relmes módja már egy alkalommal 1896-ban a 
napi lapokban tárgyaltatott s ennek a kis moz
galomnak az az eredménye lett, hogy az 1896. 
év végéig közmegelégedésre az üresedésbe jött 
erdőtiszti állásokra nyilvános pályázatok hirdet
telek.*

Az 1897. évben pedig nagy csendben megint 
csak suba alá lett takarva az ügy. Azóta álmél- 
kodva olvassuk az „Erdészeti Lapok “-bán néha 
a szerkesztő privát buzgalmából napvilágot látott 
értesítéseket az erdőtisztek szolgálatában történt 
változásokról. Elcsodálkozunk rajta, hogy egyik
másik kollegánk hogy utazott az országon ke
resztül egy új állomáshelyére, azelőtt meg pláne 
csak véletlenül tudtuk meg, hogy például Felső- 
magyarország csendes tótjai között erdészkedő 
ismerősünk már évek óta oláhul tanul s úsztatja 
a talpfákat.

* Lásd E. L. 1896. évi VIII—XII. füzeteinek hirdetési mellékleteit.

ERDÉSZ 5. szám.

Mindenesetre kedélyesek ezek a meglepetések, 
de bosszantók is. Egyik-másik állást talán érde
mesebb ember is óhajtaná elnyerni, ha ugyan 
tudna a dologról. Sok tisztviselő a rá oktrojált 
szolgálati körben nem érzi jól magát. Szívesen 
keresne más helyet a közszolgálat terén termé
szetének, tehetségének megfelelőbbet, s ha ez 
így volna, a munkakedvet s a közjó érdekében 
való működésben nemes versenyt élesztene. 
Sajnos, ez nem igy van. A vasfegyelmezettség 
az első kellék, szolgálj ott, a hová a magas 
direktió vezényelt, vagy van kedved hozzá vagy 
nincs. Ha kikivánkoznál, akkor fészkelődő vagy, 
avagy értened kell a stréberséghez, mert akkor 
nyitva áll előtted a világ. Alkalmas pillanatok
ban szeme előtt lenni a generálisnak nagy ér
dem. Kihajhászni az összeköttetéseket, kilesni a 
rést, hol be lehet surranni egy-egy jó állásba, 
nagy ügyesség. Ezek az érdemek és ügyesség 
elismerésre találnak mindenkor. Te pedig szegény 
munkása szakunknak, pihenj babéraidon s várd 
a megérdemelt elismerést a — nyugdíjazáskor!!

A közvélemény és a nyilvánosság a kormány
zati tények leghivatottabb ellenőre, azért mi erre 
támaszkodva óhajtjuk, hogy a szolgálati szabá
lyok azon biztosítéka, hogy az „állások rendsze
rint pályázat utján töltendők be,“ az állam-erdé
szetnél is jövőben betartassék. Hogy szavunk a 
közérdek és igazság erejével az intéző körök 
előtt figyelembe vétessék, azért küzdeni minden
kor szent kötelességünk.

Még egy pár szót a pályázati hirdetmények 
külalakjához. Az 1896. évben kivételesen meg
jelent pályázati hirdetmények alakilag nem meg
felelők. Mert nem elegendő, hogy erdőmesteri, 
főerdészi vagy erdészi állásra hirdettetik pályá
zat, mert ezek a címek tudtunkkal a rang meg
különböztetésre szolgálnak s ehhez a közérdek
lődésnek jóformán alig van köze. Nem a rang, 
hanem a szolgálati állás betöltése a fő. Egy 
erdőgondnokság vezetője lehet erdész, főerdész, 
vagy erdőmester is, egy erdőhivatal főnöke fő
erdész, erdőmester, erdőtanácsos stb. így ne 
hirdettessék pályázat egy VIII. fizetési osztályba 
sorozott erdőmesteri állás s előléptetés esetén 
egy IX. fizetésű osztály 2. fokozatába sorozott 
főerdészi állás betöltésére, hanem igenis „X
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erdőhivatalnak alá rendelt „Y“ erdőgondnoksági 
vezetői állásra; vagy „Z“ erdőhivatali főnöki 
állásra stb. legyen hirdetve.

A különbség a két hirdetmény között lénye
ges, mert mig az első forma csak korlátolt pá
lyázatot enged meg, vagyis csak a legrangidősebb 
egyének pályázhatnak sikeresen s akkor is, hogy 
a rangsorozat erősen meg ne bontassék, kény
telen a miniszter a beérkezett pályázatoktól el
tekinteni, mig az utóbbi esetben bárki is jogos 
formában kifejezheti az állás elnyerése iránti 
akaratát s kinevezheti szolgálati érdemeinek 
megfelelő ranggal és fizetéssel, mások sérelme 
nélkül.

Befejezésül megjegyezzük, hogy kívánságunk 
teljesittessék, ahhoz semmiféle törvényes intéz
kedések vagy szolgálati rendszerváltoztatások 
nem szükségesek, csak a szolgálati szabályok 
idevágó rendelkezéseinek betartása. Igazság és 
méltányosság mindenkinek, akkor megérjük 
végre, hogy erdészetünknél is hajnalodni fog !

Az erdészet, gazdászat és vadászat 
egymáshozi viszonyáról.

Irta: Ajtay Sándor.

Két jóbarát, ha összevész, jobban összevész, hamarább 
válik halálos ellenséggé, mintha azelőtt idegenek lettek 
volna.

Ilyen jóbarát egymással a két őstermelő: a gazda és 
az erdész; továbbá kettőjökkel együtt az ősfoglalkozás : a 
vadászat. Azért nem jó ezeknek egymással összekülön
bözni. Hisz annyira egymásra vannak utalva, hogy kü
lönben el sem lehetnének.

Habár némely esetben érdekeik összeütközésbe is jön
nek, de a legtöbb esetben azonosak. S még az össze
ütköző érdekek is legtöbbször csak látszólagosak, mik — 
ha méltánytalanul kerülnének eldöntés alá — végered
ményükben egyaránt károsak lennének mindenik félre.

Lássuk azokat az eseteket, ahol egymásra vannak 
utalva, egymást kölcsönösen támogatják; és azokat, ahol 
ellentét származhatik közöttük.

Állítsuk szembe egymással először a gazdaságot az 
erdészettel.

A gazdaság termeli a megélhetés első feltételét, az 
összes gabonanemeket, gyümölcsöt, szőlőt. Neveli a házi
állatokat. Viszont az erdő látja el a gazdát tűzifával, épület- 
és szerszámfával, különböző gazdasági eszközökkel.

Vegyük ezek közül a legközönségesebbet: a minden
napi tűzifát. Igaz, hogy ebben a tekintetben az erdészetet 
némi részben pótolja a bányászat, nyújtván kőszenet, de

ez is eredetét csak a fának köszönheti. A kőszén azon
ban csak részleges használatnak örvend, mig az emberi
ség túlnyomó része ma is csak fával fűt, főz és süt, ha 
csak van fája, no meg főzni és sütni valója. Ahol pedig 
nincsen fa — mint a nagy magyar alföld sok vidékén —  
hej keserves állapot, de mert fűtni, főzni, sütni ott is 
kell, pótolja a fát a tengerikóró, szalma és a legelőről 
összeszedett sok mindenféle egyéb . . . (naponsült pogácsa. 
Itt az asszony azzal küldi ki a fiát: „Eredj fiam szedjél 
sz . . t, hogy főzzek apádnak vacsorát.“)

Hát az ilyen helyekre is jó volna egy-egy kis erdőt 
és több fasort ültetni . . .

Vizáradásokat, szántóknak, réteknek, legelőknek el- 
íszapodását, kőgörgetegekkel való elbontását, vízmosások 
keletkezését stb. . . .  az erdő korlátozza.

Gulyának, ménesnek a nyári nap heve, zivatarok, 
szelek ellen, az erdő nyújt védelmet és enyhet.

Tisztítja a levegőt, egyenletesebben osztja el a csapa
dékot, egyenletesebbé teszi a hőmérséket stb.

Uradalmakban, ha 2 —3— 4 rósz gazdasági esztendő 
következik egymásra, adósságba merülés, csődbe jutás, 
avagy birtokeladás kényszere helyett, sokszor billenti 
helyre az erdő a megingott vagyoni mérleget.

Az erdő különben sem versenytársa a gazdaságnak, 
mert hisz túlnyomó részben olyan talajt borít, amely 
mezőgazdaság művelésére állandóan nem alkalmas. 
Az új irtásföld, melyet az erdő ad át a mezőgazdaság
nak, évekig ontja a 2 —3-szoros termést trágyázás nél
kül is.

Sok elsoványodott, mezei gazdálkodásra már nem al
kalmas területet hizlal fel az erdő, hogy évtizedek múlva 
újra, mint termőföldet adja át annak.

A futóhomokot az erdő köti meg s teszi idővel termő
földdé.

Az egyéb gazdálkodásra nem alkalmas, hasznavehe
tetlen föld, legyen az elsoványodott, vagy túlkötött, agyag, 
köves, vízmosásos, posványos, avagy sziklásmeredek, 
erdővel beültetve újra hasznos termőfölddé válik.

Nunc venio . . .
A legeltetés. Ez a Scylla és Charybdis az erdészet és 

gazdaság között. Itt van — sógorként szólva — „el
temetve a kutya."

Ott, ahol dús erdei legelőt és makkoltatást nyújthat az 
erdő a gazdaságnak, szent a béke. Tisztességgel be is 
tudódik ez az erdő érdemének. De nem minden erdő, 
nem minden időben és nem mindenfajta marhának bo
csátható korlátlan legeltetésére. Ez aztán okozza a háborút. 
Mennek a tótok Amerikába. Állattenyésztésünk vissza
fejlődik s több hasonló vádak zúdulnak reánk.

Igaz, hogy e tekintetben — első sorban mezőgazda- 
sági és állattenyésztő állam lévén — az erdészetnek is 
belátással kell lenni, s a legmesszebb terjedő határig 
kell mennünk az engedékenység terén, akkor és ott, mi
kor és hol a legeltetés a lakosságra nézve életkérdés. 
De olyan erdőt, melynek további fennmaradása, létele
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függ a legeltetéstől, egy pár évi haszonért nem lehet a 
végpusztulásnak átengedni. És nem hiszem, hogy ezért 
vándorolna ki a felvidék lakossága. Vagy ha ebből az 
okból történnék, s a kivándorlást most a korlátlan legel
tetéssel akarnók megszüntetni, egy pár évtized múlva a 
kopárok elszaporodásával még tömegesebb lenne a ki
vándorlás.

Ez az a pont, ahol ellentétbe helyezkedik az erdészet 
a gazdasággal.

A gazda egy pár évvel számít, ez az ő turnusa, mig 
az erdész évtizedekkel, évszázadokkal kell, hogy számot 
vessen.

Hiszen ma már annyi kopárunk van, hogy külön tör
vényt kellett reá alkotni. S napról-napra láthatja a gazda 
is azt a költséges és nehéz küzdelmet, mit az erdész 
folytat, hogy ezen kopár területeket, melyek csakis az 
oktalan gazdálkodás folytán származtak, újra visszahódítsa 
a kultúrának és az emberiségnek.

A vadászatot viszonyítva az erdő- és mezőgazgazda- 
sághoz, azt találjuk, hogy itt sokkal szerteágazottabbak az 
összekötő és széjjelválasztó kapcsok. Itt sokkal gyakoribb 
az eset, hogy mig valami az egyikre üdvös, a másikra 
káros.

Azért abszolút igazságot alig lehet levonni, mert alig 
van vadnem, amelyik egyik irányban hasznos lenne 
anélkül, hogy más irányban ne lenne káros.

Általános szempontból a vadak az emberiségre nézve 
két főszempontból hasznosak. Egyik, hogy húsukkal táp
lálékul szolgálnak, másik, hogy bőrüket ruházati és más 
szükségleti célokra használják fel.

Ugyancsak általános fogalom szerint kártékonyságuk 
is első sorban a szerint Ítéltetik meg, hogy az illető 
vadnem mivel táplálkozik? Mert ha ugyanazzal él, ami 
részben az embernek is táplálékot nyújt, s így a lét
küzdelemben versenytársává szegődik annak, rögtön ki
mondjuk reá a „kártékony“ sententiát. Mert csak az 
ember van Isten képére teremtve, övé minden e föld
tekén.

Vagyis a húsevők kártékonyak, a növényevők haszno
sak, az omnivorák szintén károsak, mert húst is esznek.

Mai nap főképen ebből a szempontból kiindulva állít
ják fel a hasznos és káros vadak osztályozását.

Pedig az emberiség sem él tisztán hússal, hanem 
ép oly létszükséget képez reá nézve az erdő állománya 
és a mezőgazdaság terménye is.

Teljesen figyelmen kivűl marad a vadaknak a hasz
nos, avagy a káros osztályba való sorolásánál egy másik 
szempont. Az t. i., hogy az illető vadnem az erdő állo
mányára, avagy a mezőgazdaság terményeire milyen 
mértékben káros? Váljon felér-e az ezen téren okozott 
kár az illető vad húsa, vagy bőre által nyújtott haszonnal?

De tisztán ebből a szempontból kiindulva sem lenne 
helyes a vadak osztályozása, mert még sok más ok 
játszik közre, ami az így felállított mérleget a másik 
oldalra billentené. Ha az utóbbi szempontból osztályoz

nék tisztán a vadakat, épen az ellenkező sorozatot érnők 
el a mostanival szemben. Vagyis a ma hasznosnak nyil
vánított vadak lennének a károsak és viszont. Hasznos 
lenne a farkas, róka, vadmacska, hiúz, nyest, sasok, 
héják, sólymok stb. Kártékony lenne a szarvas, őz, nyúl, 
fájd, fácán, fogoly stb.

Vegyük például a leghasznosabbnak nyilvánított, leg
nemesebb vadat: a szarvast. Az erdő királya. Tenyész
tésére kiváló gondot, nagy költséget fordítunk, pedig 
szorosan vett erdészeti és gazdasági szempontból a leg
károsabb vadak közé tartozik. Számosak és számtalanok 
a bűnei. Lerágja a fiatal erdőt, költséges, mesterséges 
ültetéseket tesz tönkre, agancsával megbántja a leg
ritkább és legértékesebb fákat, felszedi az erdő termé
szetes felújulásához szükséges makkot, sőt az elültetett 
makkot is kikaparja a fészekből, felfalja a háziállatoknak 
szánt szénaboglyákat, a mezőre kiszabadulva lelegeli s 
összetapossa a zöld vetéseket stb. Csak az utóbbiért is 
egyes nagyobb uradalmak horribilis összegeket fizetnek 
ki „vadkár“ címen.

Vagy vegyük például a rókát. Ez a feltétlenül káros 
vadak közé van sorozva, a „vérengző bestia“. Holott 
szorosan vett mezőgazdasági és erdészeti, tehát növény
tenyésztési szempontból a leghasznosabbak közé lenne 
sorolandó. Csupa növényevőkkel él, tehát olyanokkal, 
melyek az erdőállományra és a mezei növényekre káro
sak, mint: nyúl, fájd, fácán, fogoly, császármadár, egér 
és rovar stb.

Bajos lenne tehát kimondani bármely vadra feltétlenül, 
hogy hasznos, vagy káros.

Hogy mégis fel tudjuk állítani a helyes mérleget, ismer
nünk kell teljesen a vadnak életmódját, számításba venni 
összes előnyeit és hátrányait, s ezeket helyesen mérle
gelve, valódi értékük szerint, vonjuk le a következteté
seket.

Végeredményben oda fogunk jutni, hogy általánosság
ban mégis a ma felállított osztályozás a helyes. Vagyis, 
hogy úgy a négylábúak, mint a kétlábú tollasok osztá
lyában (a kétlábú tollatlanokról nem szólva) a húsevők 
kártékonyak, a tisztán növényevők és a rovarevők pedig 
hasznosak. Mert hisz a növényevők a növényi táplálékot 
hússá alakítva át, újra csak az emberiségnek nyújtják. 
(Egy-két kivétel azonban mindig akad.)

Ez az elv azonban csak addig áll, amig egyik, vagy 
másik vadnemnél túlszaporodás nem áll be.

Mert épen azért, mivel abszolút hasznos vagy káros 
vad nincsen, ha bármely hasznosnak nevezett vad vala
mely területen túlszaporodik, az emberiségre más tekin
tetben fontos és nélkülözhetlen állományban, relativ kár
tékonyságánál fogva, olyan károkat okozhat, melyet elő
nyeivel, illetőleg hasznosságával pótolni már nem képes. 
Ilyen példa az üregi nyúl. Ilyen lehet a szarvas, az őz, 
a mezei nyulállomány stb. túlszaporodása is. Ez esetben 
tényleg kártékonynyá válhatik a hasznos vad.

Nem szabad azonban megfeledkezni sem a gazdának,
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sem az erdésznek arról, hogy a szép vadállomány terü
letének értékét is tetemesen emeli.

Ha gonddal ápolt vagy művelt területen fordulnak is 
elő vadkárok, addig, amig azok túl nem lépik a meg
engedhető határt, eltűrendők, mert más oldalról kár
pótlást nyújtanak. Különösen most, midőn a vadászat 
értéke oly rohamosan emelkedik külföldön úgy, mint 
nálunk. Állítólag külföldön (Angliában) ma már vannak 
olyan területek, melyeknek vadászati jövedelme nagyobb, 
mintha azon a területen bármiféle erdészeti és mező- 
gazdasági növényt termelnének.

Ez az oka annak — például újra csak a szarvast 
hozva fel — dacára, hogy belátjuk, mennyire kárára van 
ezen vad az erdő állományának, mégis nagy gonddal te
nyésztjük, mert tudjuk, hogy káros volta mellett is meny
nyire emeli az erdőnek érdekességét és értékét.

Viszont az erdő állományára és a gazdaságára nézve 
hasznos, de a máskülönben hasznos vadaknak nevezett 
vadakra káros vadakat tüzzel-vassal, méreggel pusztítjuk.

Vannak esetek, mikor a vadászatot az erdészet és 
gazdaság érdekei fölé emelik. Ott, ahol a nagyobb dú- 
vadak, mint medve, vaddisznó lelövése tilalmazva van, 
illetőleg fent van tartva. Ez azonban, mint amolyan 
nagy úri passzió, csak kivételes esetekben fordul elő.

4 0  'm-m- sm-m- > •  m  m

Erdőrendezési rendszerünkről.
Az erdőrendezésnek hazánkban szokásos rendszeré

ről, annak módosításáról és egyszerűsítéséről, az Or
szágos Erdészeti Egyesület házában ez év március 18-án 
Fekete Lajos főerdőtanácsos és akadémiai tanár előadást 
tartott, melyet szakunknak igen díszes és nagyszámú 
hallgatósága tisztelt meg jelenlétével az ország minden 
részéből.

Azon kellemes helyzetben vagyunk, hogy lapunknak 
egyik ott volt híve feljegyzései után közölhetjük az 
előadásnak alábbi bő kivonatát.

Fekete főerdőtanácsos előadásának első részében Po- 
rubszky erdőmesternek hasonló tárgyú előadására hivat
kozik és kiemeli, hogy az erdőrendezés gyakorlatában 
utóbb megnevezett által észlelt hiányok, u. m. a tájoló 
műszernek nagyobb erdőtestek körülmérésére való alkal
mazása, a kataszteri térképeknek néha megtörtént mel
lőzése, az erdőrendező segédei kellő bevezetésének elmu
lasztása és az erdőbeosztásnál, valamint az erdőrendezés 
főelveinek megállapításánál a kezelőerdőtisztnek mellőzése : 
nem róhatok fel a rendszer hibái gyanánt, mert azok 
egyéni természetűek és általában ellenkezésben vannak 
az erdőrendezés ismert szabályaival. F. a maga részéről 
is felhoz két általa észlelt hibát, t. i. hogy az erdőren
dezési munkákhoz tartozó iratokban és táblázatokban 
még mindig gyakoriak az oly helytelen szók, mint „értés,“ 
„feltalaj, altalaj“ stb., jóllehet ezek az újabb irodalomban 
már meglehetősen kivannak küszöbölve. De a gyakorlat
ban az újabb irodalom fejlődését nem veszik szaktársaink

ERDÉS Z

eléggé figyelembe. — Ezenkívül nagyon ki kel az előadó 
az osztaghatárok kihajkolása ellen, melyet vandal erdő
károsításnak bélyegez és ajánlja helyette az osztagvonalba, 
illetve annak közelébe eső fáknak olcsó olajfestékkel való 
megjelölését. Azt állítja, hogy azt a csekély költséget, 
amibe a festék kerül, bőven pótolja a károsítás elkerü
lése, sőt valószínű, hogy a munka is valamicskével cse
kélyebb, mint a hajkolásnál.

Kifogásolja és szükségtelennek tartja F. a térsza- 
kozással egybekötött, néhol tapasztalható, azon eljárást, 
hogy a legközelebbi félfordaszaki területet évi vágásokra 
osztják és ezeket az erdőben oszlopokkal, vagy más 
határjelekkel kijelölik, még akkor is, ha az illető erdő
részben fokozatos felújítás van előírva, vagy foganato
sítva. Ezt a híjába való költséget szerinte meg kellene 
takarítani. Elegendőnek tartja a legközelebbi félfordaszak 
alatt kihasználandó területnek a természetben való kije
lölését.

A területnek I. termőhelyi osztályra való átszámí
tását mindazon esetekben fölöslegesnek tartja, mikor az 
üzemosztály több vágássorozatra osztatik fel olyképen, 
hogy az egyes vágássorozatok- hozadékai legalább a jövő 
fordulóban, a jobb és roszabb, értékesebb és kevésbbé 
értékes vágásterűletnek egy időben való kihasználása 
által egymást kiegyenlítik.

Amikor pedig ily kiegyenlítésre számítani nem lehet, 
akkor az átszámítást, a mostanihoz képest lényegesen 
egyszerűsiteni lehet az által, hogy csak egy fanemet, 
vagy egy egyszerű fanem elegyarányt választanak alapúi 
az egész üzemosztályban és nem az I, hanem azon 
termőhelyi osztályt vesszük fel egységnek, amely üzem
osztályban legnagyobb területtel van képviselve.

Azt mondja F., hogy azt a terjedelmességet és szö
vevényességet, mely a mi nagyobbszabásu üzemter
veinket jellemzi, nem szabad az 1880-ban kiadott hiva
talos utasítás rovására Írni ; mert annak tájékoztató zára
déka elég kibúvót biztosított az erdőtörvény 17. §-ában 
felsorolt erdőbirtokosoknak arra, hogy az egyszerűebb 
űzemtervet készítsenek.

A hivatalos utasításhoz csatolt mintákban minden 
megvan, amit egy nagy üzemtervben fel lehet venni, 
összeállításuk kellő megmagyarázásával; de nincs ki
mondva, hogy ahhoz az erdőrendező mindenáron ragasz
kodjék. A módosításra és egyszerűsítésre tág tért nyit az 
idézett záradék, ami kitűnik annak következő szavaiból 
is : „az illető birtokos tetszésére bizatik oly eljárást kö
vetni, melyet legelőnyösöbbnek tart, de mindenesetre 
mulhatatlanúl szükséges:

a) hogy a hozamszabályozás a terűlet alapján tör
ténjék;

b) hogy a használati tartamosság biztosítása igazolva 
legyen :

a) évi kihasználás mellett kezelt szálerdőkre nézve 
a gazdasági beosztás s a szabályos vágássorrend kitün
tetésével és az állabterűleteknek az egyes fordaszakokba
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való megfelelő elosztásával; közép és sarjerdőkre nézve, 
valamint rendezett szálaló üzemben kezelt erdőket ille
tőleg, pedig az egyes vágásterűleteknek kihasításával ;

ß) szünetelő üzemben kezelhető állabokra nézve a 
tervezett tarlasztások és felújítások idő és térszerinti ki
mutatásával ;

c) szükséges, hogy az üzemnyilvántartási feljegyzé
sek pontosan eszközöltessenek és a félfordaszaki rend
szeres revíziók el ne mulasztassanak.“

Hogy mily mértékre szorítható vissza a rendes 
gazdálkodásra alkalmas, de kisebb erdőbirtokok üzem
terve, arra például szolgálnak az állami kezelésbe átvett 
úrbéres közbirtokossági erdők üzemtervei, melyek táblá
zatos kimutatásainak száma a nyilvántartási feljegyzése 
két is beszámítva, kilencre szoríttatott le, amit egyebek 
mellett főleg a részletes terveknek a nyilvántartással való 
célszerű egyesítése tett lehetővé.

A földmivelési m. kir. ministerium által 1880-ban 
kiadott 23374. sz. utasítás mintáit azután sorra vette 
az előadó és azokra nézve a következő módosításokat és 
egyszerűsítéseket ajánlotta :

A helyi fatermési táblákba, ahol azok különböző 
korú elegendő mennyiségű állabokban vett próbaterek 
alapján állíttatnak fel, felveendőnek tartja az állabma- 
gasságot, ami a termőhely megállapításában jó szolgála
tot tesz. Középerdők és szálaló erdők berendezése céljá
ból szükségesnek tartja helyi törzstömegtáblák felállítását.

A korosztálytáblában mellőzhetőnek tartja a fakész
let kimutatását, mert a térszakozás czéljaira az egyenlő 
fordaszaki területek irányadók, nem pedig a fakészletek.

A VI. VIII. és IX. mintát mellőzendőnek tartja.
A VII. minta helyett (a célba vett szabályos állapot 

kimutatása), ajánlja egy másnak a felvételét, „a korosz
tályok területeinek kimutatása az első forduló elteltével“ 
címen.

Oly esetekben, midőn az űzemtervek csak azért 
állíttatnak fel, hogy a használat tartamossága biztosíttas
sák és ellenőriztessék, elegendőnek tartja csupán az 
évfolyamok szerint való nyilvántartást és erre nézve olyan, 
már a m. kir. kincstári hatóságoknál is elfogadott mintá
kat ajánl, a melyek egy ívnek egyik oldalán az egész 
űzemátvizsgálási korszakra, függélyes hasábokban tartal
mazzák az egyes évfolyamokat, úgy, hogy minden hasz
nálandó, illetve felújítandó erdőrészlet számára csak egy 
szintes sor nyíttatik. A korszak elteltével, a revízió alkal
mával, az utolsó hasábban történik meg az összegezés, 
melynek eredménye az első hasábban foglalt előírással 
nyomban összehasonlítható.

Az űzemátvizsgálási munka lényeges egyszerűsíté
sét ajánlja előadó oly módon, hogy az „Áttekintés az 
űzemterv rendelkezéseinek miként történt foganatosításá
ról“ négy táblázatban álíttassék össze, u. m.

„A véghasználatok eredményeinek . .
„Az előhasználatok eredményeinek . . .“
„A mellékhasználatok eredményének . .

„A felújítások eredményeinek részletes kimutatása“ című 
mintákban, melyek már némely kincstári erdőhatóságok
nál alkalmazásba léptek. Ezek mindenike öt főrovatot 
tartalmaz, u. m. „A részletes terv szerint elő volt írva,“ 
„Előírt és teljesített,“ „Foganatosított, de előírva nem 
volt“ „Előirt, de nem foganatosított“ és végre „Összesen 
foganatosított“ című hasábokban.

* **
Ez bő kivonata Fekete előadásának, melyet az Erdészeti 

Lapok áprilisi füzete valószínűleg egész terjedelmében 
közölni fog. /.
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A legeltetés és havasgazdálkodás 
kérdése.

Összehasonli ló  tanu lm á ny  és javaslat, különös tek imette l  a hazai viszonyokra.

Irta : Berendy Béla, m. kir. erdőmester.

ELSŐ FEJEZET.

L e í r ó  r é s z .
(Folytatás.)

Vorarlbergben már sokkal egészségesebbek a gazda
sági viszonyok, bár nyugati szomszédaiktól még jóval 
elmaradtak. Az előhavasok még magánbirtokosok tulaj
donában vannak, míg a közép- és felsőhavasok köz
birtokosoké.

A havasgazdálkodásnak előnyére szolgál, hogy a vidék 
ipara igen fejlett s a tartomány fekvésénél fogva a marha
kereskedésre igen kedvező. A tejszövetkezetek jó ered
ményt mutatnak fel, mert egy liter tejet 12—18 fillér 
haszonnal értékesítenek.

Általában a barna faj, közte a borzderes, van el
terjedve, mely évenként 1600, 1700 liter tejet ad. Száz 
liter tejből 5—6 kiló sajtot, 1‘5—2 kiló vajat nyernek. 
Az állatbiztosítás csaknem általános s Feldkirchen város
ban kölcsönös állatbiztosító-társaság van, ahol marha
vészre, betegségekre és elszerencsétlenülésekre fogadnak 
el biztosítást.

Átlépve a Rajnát s ezzel a vorarlbergi határt, elérkez
tünk Svájcba, a havasgazdálkodás őshazájába.

Fáradjunk fel néhány havasra s szemléljük meg annak 
gazdaságát. Jó ideig a völgyek mentén haladunk felfelé, 
később elhagyjuk a zúgó patakot s hegygerincekről él
vezzük a szép kilátást. Gyönyörködünk azokban a kopár- 
ság okozta homályos szürke és bizonytalan kék szinü 
körvonalakban, melyeknek oly remek háttere a felhős ég 
pompás színárnyalata. Minél magasabban haladunk, an
nál inkább érezzük a varázs fluidumot, mely ereink
ben áradoz s nem enged pihenést, folyton ösztökélve 
előre !

Mily különösen kellemes érzés az, mely itt a magas
ban az ideálismus iránt fogékony szemlélőt megszállja, 
ha visszaemlékezik, hogy rövid idővel, falán még ugyan
azon nap, délszaki növények díszítette, pompás kertek
ben járkált, bámulva a fashionabel világ pazar öltözékeit
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s ahol hitetlenség, kacérkodás, politikai szédelgés és a 
szakács-művészet legraffináltabb módon kieszelt eledele 
az, amelynek a divat emberei hódolnak, s ide fenn, ahol 
idyllikus az élet, bibliai egyszerüsegu a nép, mely a 
legkezdetlegesebb építményekben, romlatlan kedély, er
kölcs és vallásosság mellett egyedüli élvezetnek a siker
dús munkát találja. — Ezekben a régiókban megszűnik 
a hitvány egoismus, mert még a legelő nyájat is az 
altruismus szelleme járja át. A kutya a pásztornak min
den szavát, mozdulatát megérti, a kakas a kúnyhóban 
kukorékol s a tyúk az általvetőben tojik. — Itt nem 
részesülnek különös protekcióban a race-ok, a rokoni 
összeköttetés nem jogcím a jobb legelőre, mint az a ten
ger színéhez közelebb fekvő helyeken a jobb falathoz.

Ebből az országból indult ki a havasgazdálkodás a 
szélrózsa minden irányába s ahol követőkre talált, ott 
jólétet is teremtett, mert nemcsak a havasi legelők ki
használását, de a rét művelését is a lehető legnagyobb 
tökélyre fejlesztette s ezzel megvetette az alapját az ok
szerű marhatenyésztésnek.

A mezőgazdasági művelés céljából okvetlenül szüksé
ges szántóföldek kivételével, a völgyek s a hegyoldalak 
fűtermésre képes területei mind rétnek művelteinek. Össze
függő nagy kiterjedésű erdőket alig látni, de ha vannak 
is összefüggő nagyobb erdők, azokban számtalan kisebb- 
nagyobb erdőtanya van, körülvéve gondosan kezelt rétek 
által. Vannak völgyek, ahol a rétek szinte a végtelen
ségbe húzódva, táblás, rendszeres beosztásukkal s haragos
zöld színükkel kifárasztják a néző szemét.

A patakok rendszeresen szabályozva ipari és gazdasági 
célokra vannak felhasználva. Ahol a gyümölcs megterem, 
ott gyümölcsfák is tenyésztetnek elszórtan a rétekben. 
Mondanom sem kell, hogy a trágyázás a lehető legtöké
letesebb. Ez nemcsak meglátszik, de meg is érzik, mert 
ha a levegő páratelt, akkor az a bizonyos tehénistálló- 
szag üti meg az ember orrát a réteken, sőt a nyaraló
telepen is. A falvakhoz közel tulajdonképeni legelők 
csekély kiterjedésben találhatók. A magasabban fekvő 
hegygerinceket s ezek lejtőit elfoglaló havasi legelőket 
három osztályba sorozzák:

Az első osztályba tartoznak a 600—1200 méter tenger- 
szin feletti magasságban elterülő elöhavasok.

A második osztályba 1200—2000 méter közötti közép
havasok s harmadik osztályba a 2000 méteren felüli s 
az összes havasoknak csak 3%-át kitevő felsőhavasok 
tartoznak.

A csapadékban gazdag tenyészidő 80— 120 napra te
hető. A havasokat a legváltozatosabb alakzatok mellett 
mész és egyéb őskőzetek, de conglomerát is alkotja. 
Vannak községi, vagy közös, magán, állami, egyházi, 
testületi és alapítványi havasok. Az elő- és középhava
sokon rendesen szarvasmarha legel s a legelő marha 
minősége szerint vannak tehén-havasok (Sennalpen) és 
meddő állat-havasok (Galtalpen), míg a felsőhavasokon 
a juhok és kecskék legelnek.

ERDÉS Z

Általános szabály, hogy csak azt az állatot szabad a 
közös havasokon legeltetni, mely a faluban telelt, mint
hogy ezeket a községi közös havasokat tulajdonképen 
a mezőgazdasági birtokok, illetve rétek kiegészítő 
részének tekintik.

Májusban, vagy junius első felében az elöhavasok ke
rülnek legeltetésre s ha ezek lelegeltettek, megy a marha 
a rövidebb szárú leveles fűvet termő középhavasokra.

A havasokhoz közel fekvő kisebb-nagyobb réteken a 
fűvet kaszálják, mivelhogy az itt gyűjtött széna szolgál 
eledelül a havasokon zord időjárás esetén és bizonyos 
oknál fogva az istállókban maradni kénytelen állatoknak. 
Mert bizony különös szeszélyes ám itt az időjárás. Nap
pal hőség, örvendünk a nap leszálltának, már csak azért 
is, hogy a havasok délibábját, az „AlpenglühenM bámul
hassuk ; az est hűvös, hirtelen hideg szél kerekedik, mely 
a hálószoba hajszálfinomságu nyílásain is besivít: az ég 
beborul. Reggelre ameddig csak a szem ellát, télies a 
tájkép. Ily körülmények között a marhának néha 1—2 
napig is az istállóban kell maradni.

A havasok rendesen két fordulóra (Schlag) osztatnak 
s julius hó közepéig az alsó, azután augusztus hó köze
péig a felső részt legeltetik, mely után a marha ismét 
az alsó fordulóra jön le.

A felső havasokat a juh- és kecskenyáj járja. Messzi
ről nézve e szürke havasokat, az ember alig lát mást, 
mint kopárságot, sziklatömböket és szakadékokat; csakis 
közelről lehet észrevenni a zöld oázisokat, melyek^jó 
legelőt szolgáltatnak. Viszonylag igen intelligens fiú a 
kegskepásztor, aki rendkívüli ügyességgel vezeti sziklán, 
szakadékon át a nyájat s ha egy pajkos kecske-gida el
téved, hajmeresztő bátorsággal közelíti azt meg és tereli 
a helyes útra. Az est leszálltával meghúzódik egy lehe
tőleg szélcsendes helyen s árpakenyérrel s kecsketejjel, 
melyet edény hiányában közvetlenül a szájába fej, napo
kig elbolyong, míg tanyához ér.

A havastisztítás a lavinamenetek avagy esőzések kö
vetkeztében a havas felső részéről lemállott kövek el
takarításából, a haszontalan cserjék és bokrok kiirtásából 
áll. A kövekkel a havason a gödröket töltik ki és rész
ben a mélyebben fekvő rétbirtokok elhatárolására hasz
nálják. Gondot fordítanak a mérges és egyéb rossz füvek, 
mint lapú, havasi sóska stb. kiirtására is, mert ezek a 
tejre káros hatással vannak. És ebből a szempontból ott, 
ahol nagy területeket ellep a havasi rózsa, az sem részesül 
kíméletben. Kivételben részesülnek azonban a csopor
tokban s elszórtan álló fák, melyek a nap heve és 
szél ellen védik az állatot. A mocsaras helyeket nyílt 
árkokkal vagy pedig kövekkel és fasinákkal kirakott s 
lapos kövekkel befödött s aztán beföldelt árkokkal csa
polják le. Az öntözésre forrásvizet használnak, mert a hó
vizet károsnak tartják s az öntözésre különösen ott fek
tetnek súlyt, ahol mészkő az altalaj.

Kifogás alá esnek azonban a havasra vezető utak, 
melyekkel egyes vidékeken nem sokat törődnek.
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Minthogy a házi kezelést illetőleg, minden kanton egy
mástól függetlenül intézkedik s abba a szövetségtanács
nak beleszólása nincs, ennélfogva a havasgazdálkodási 
viszonyok különfélék. Az idevonatkozó törvények rende
sen benfoglaltatnak a kantoni erdő-, mezőgazdasági- és 
egészségügyi törvényekben. De vannak külön szabály
rendeletek is.

így Glarus kanton már az 50-es években bocsájtott 
ki szabályrendeletet, melyet 1861-ik évben az „Alpen- 
gesetz“-el módosított, ennek főbb intézkedéséé, dr. Vilckens 
„Die Alpenwirtschaft“ című műve szerint a következők:

„Megköveteltetik, hogy minden havasnak urbáriuma 
legyen, mely megállapítja a havasra hajtható marha lét
számát. A havas-urbariumok 20 évenként megújítandók. 
Amennyiben a havas közbirtokossági, megállapítandó a 
részesedési arány. A havas használatában bekövetkező 
változások bejelentendők a felügyelő-bizottságnak. A tulaj
donosok kötelesek minden 10 „stoss“ után 2 napot tisz
togatni. A tehénhavasokról füvet, szénát vagy trágyát 
lehordani tilos. Bár a felhajtás tetszés szerinti időben 
történhet, de kivétel nélkül minden havasról legkésőbb 
október hó 11-én minden marhát le kell hajtani. Köz
ségenként két havas-őr állítandó fel.“ És végre meg
állapítja azokat a büntetéseket, melyekkel a törvény be 
nem tartása esetén az ellene vétők sujtatnak.

St-Gallen kanton, melynek urbárium helyett „Alp- 
buch“-ja van, 1873-ban bocsájtott ki szabályrendeletet a 
havasgazdálkodás érdekében, melynek rendelkezése alá 
tartoznak a községek, a községeknek magánosokkal közös, 
nyilvános szövetkezetek és testületek tulajdonában lévő 
havasok. A rendelet előírja, hogy a havastulajdonosok 
kötelesek e törvény életbelépésétől számítandó ó év alatt 
a havasra hajtandó összes állatok számára istállókról 
gondoskodni és egyszersmind kötelezi a tujajdonosokat, 
hogy ivóvízről, őrzésről, a termőtalaj ápolásáról, továbbá 
a havassal határos erdőknek fentartásáról gondoskod
janak.

A havast rendesen trágyalével vagy híg trágyával 
trágyázzák. Az összeálló istállótrágyát is felhasználják ré
szint szétterítve, részint akként, hogy kis kupacokba rak
ják s azt az eső, a hóvíz mossa szét. A kopasz területeket 
vasgereblyével felvágják s fűmaggal bevetik. A pásztorok 
nem fejszével, sem fegyverrel nem járnak, mert ragadozó 
vadaktól nincs mit tartani, hanem gereblye van a kezűk
ben, avégből, hogy a legelő marha által elhullatott trá
gyát azonnal szétterítsek.

A havasok értéke, azok minősége, talajszerkezete, vala
mint fekvése szerint változik. A területre való tekintet 
nélkül az érték attól függ, mennyi marhát képes eltartani. 
Nagy átlagban egy „stoss“-ra 1.8 hecktár esik; egy stoss 
vagyis 1 tehén egyenértékű 6 juh vagy 6 kecskével, vagy 
2 sertéssel: s 3 tehén 1 lóval.

Svájc legjobb és legértékesebb havasai Freiburg kan
ton Greyerz kerületében fekvő Vuadens község határá
ban vannak, melyek közül Gottung havas minden „stoss"

után 133 francot, Colombettes havas 86 francot és Gip- 
pela havas 83 francot jövedelmez.

Svájc összes havasainak száma 2200 és kiterjedésük 
az erdő- és terméketlen területet leszámítva, 1,108.000 
hektár, melyek mintegy 80 millió franc értéket képvisel
nek. A havasgazdálkodásnak célja a tej-termékek, külö
nösen a világhírű sajt és részben a vaj előállítása, vala
mint a marhatenyésztés. Általában véve zsíros sajtot ké
szítenek. A sajtmesterhez (Senn) a marhalétszám szerint 
férfisegédek vannak beosztva, de némely havason nők 
végzik a munkálatot, míg a pásztorok mindig férfiak.

Az istállók és sajtkamarák rendesen egy födél alatt vagy 
akként készülnek, hogy azokban 2—3 gazda marhái he
lyeztetnek el s így az épületek egy havason számosak, 
vagy pedig az összes marha részére 1 vagy 2 nagyobb 
építmény készül. Ez utóbbi gyakoribb. Az építkezés, ha 
lehetséges, akként történik, hogy a sajtkamra sziklatövébe 
jusson és hogy a kamrán a folyóvizet át lehessen vezetni, 
hogy ezáltal ott mindig friss levegő legyen. A tehenek 
azonban jó időjárás esetén mindig a szabadban tartóz
kodnak és hálnak is, csak a fejéskor, mely napjában 
kétszer van, reggel és este, és rossz időjárás esetén haj
tatnak be az istállóba.

A reggeli tejből mindjárt fejés után oltó segélyével ké
szítik a sajtot; az estéli tej másnap reggelig áll, amidőn 
lefölözik és a fölit reggeli tejjel elegyítik. Egy tehén nagy 
átlagban 6 —7 liter tejet ad naponként s tejéből egy 
legeltetési évad alatt 130—150 kiló sajtot lehet készí
teni, melynek kilója 1 fr. 80 c.—2 franccal értékesítve, 
a tiszta haszon 60—70 franc között változik. A tej
hulladékokat és a savót korpával keverve a sertések 
kapják, melyek különben a nedves s gumós növényeket 
tartalmazó legelőt járják.

A sajtkészítés módja, a préselés, a szárítás, a használt 
eszköz bizony igen-igen sokféle, ezzel jelen alkalommal 
nem foglalkozom.

A havasgazdálkodási ismeretek terjesztésére az ujabbi 
időben úgy a kantonok, mint a szövetségtanács gondot 
fordít s evégből Thun városban tejvizsgáló-állomás van, 
melyek célja e téren a tudományos kutatás, továbbá 
sajtmestereket képezni s a tej-termékek és használt szer
számok állandó kiállítását fentartani.

A különféle trágyanemek hatásának tanulmányozására 
kísérleti állomások vannak s a megfigyelés kiterjed a 
hamuval, gipszszel, márgával, komposzttal, szilárd istálló
trágyával és trágyalével trágyázott területeken, a fű 
növekvésére és az időjárásnak a fű növekvéséte való 
befolyására.

A havasgazdálkodási egyesületek idevonatkozólag uta
sítással látják el a megfigyelőket.

A „Statistik des Waarenverkehrs der Schweiz mit dem 
Auslande“ szerint:

a) a s a j tk iv ite l :  Svájcból az 1895. évben 224.802 
métermázsa volt 37,696.359 franc értékben, az 1896-ik 
évben 238.591 métermázsa 38,727.924 franc értékben,
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b) a vajkivitel:  az 1895. évben 1948 métermázsa 
581.143 franc értékben; az 1896. évben 1746 méter
mázsa 510.111 franc értékben.

Hogy ezenkívül az országhatáron belül a lakosság és 
az a rengeteg utazó, aki ott megfordul, mennyit fogyaszt, 
arra nézve, sajnos, nem találtam adatokat.

A havasgazdálkodás másik főcélja a marhatenyésztés, 
helyesebben a tenyészállatok nevelése, különösen az 
országhatáron kívül való eladás céljából. Az eredmény 
bámulatos. Alig van európai állam, melybe nem expor
tálnának svájci szarvasmarhát, fizettetvén egy tehénért
4—600 K-át, tenyészbikáért 600 —1000 K-át, sőt többet is.

Az állatnevelés vidékenként igen jól fizet, elannyíra, 
hogy itt-ott a tejgazdálkodást kezdik elhanyagolni. A 
barna és világhírű tarkafaju szarvasmarha van elterjedve, 
melyek a viszonyoknak minden tekintetben megfelelnek.

Be kell ismerni, hogy bizony dacára a mostoha terep- 
viszonyoknak, szép, belterjes gazdálkodás van ebben az 
„idegenek országában“, mert a nép munkához szokott 
elannyira, hogy például Bern kantonban a nők is ren
desen kaszálnak. Mindenki iparkodik gyarapítani a saját 
vagyonát és tiszteletben tartja a másét.

így van ez itt, ahol a törvény, a becsület és az igazság 
uralkodik.

A svájci havasgazdálkodással kapcsolatban emlékezem 
meg az algälli havasgazdálkodásról.

így nevezik ugyanis azt a vidéket, mely Bajorország 
délnyugati csúcsában a Svábföldön az Iller folyó által 
ketté osztva, délen a Lech folyó és a bregenzi erdő által 
határoltatik.

Körülbelül ugyanazok a viszonyok vannak itt, mint 
Svájcban. Sőt talán a vidék zordabb, mert az északi 
szelek ellen nincs védve, de másrészt — ami a gazdál
kodás előnyére van — a havasok kevésbbé meredekek. 
Némileg hasonlítanak a mi havasainkhoz. A havasok 
többnyire községi tulajdont képeznek s közös gazdálkodás 
mellett a tej a vállalkozónak szerződésileg eladatik, aki 
felügyelet mellett készíti a- rendesen félkövér sajtot és a 
vajat. A sajt jóságára kiváló gondot fordítanak s azért a 
fejéskor a tőgy minden csecsének tejét külön megízlelik 
s ha sós, keserű, akkor azt külön fejik, úgyszintén, ha 
teje kék.

Nagy átlagban 100 kiló tej 10 kiló kövér sajtot, vagy 
9 kiló félkövér sajtot s két kiló vajat szolgáltat.

A félkövér sajtnak a kövérrel szemben azért adnak 
előnyt, mert az előbbi nincs az erjedésnek annyira ki
téve s így kevesebb a kockázat.

Az algáui szarvasmarha a barna fajhoz tartozik s a 
tehenek napjában mintegy 6 liter tejet anak. Az állatok ki
tűnő ápolásban részesülnek, hetenként többször meg
mosatnak s szakértelemmel megvizsgáltatnak. Az állat- 
biztosítás nemcsak baleset, de járványos betegség ellen 
is gyakorlatban van,

A rétművelés hasonlókép igen gondos.
Azért emlékeztem meg különösen erről a vidékről,

mert innét hazánkba igen sok tenyész-állatt hozatott be, 
melyek különösen az ország északkeleti részében igen 
jól beváltak.

Végül még csak azt jegyzem meg, hogy a sajtkészítés 
és a marhatenyésztésnek elméleti és gyakorlati oktatása 
céljából külön tanfolyamok tartatnak.

Idáig jövet azt tapasztaltuk, hogy minél inkább halad
tunk nyugat felé, annál jobb havasgazdálkodással és 
tökéletesebb rétműveléssel találkoztunk, ebből tehát azt 
lehetne következtetni, hogy nyugatra tovább haladva, a 
gazdálkodások még tökéletesebbek.

Hát bizony ezt a havasgazdálkodásra vonatkozólag 
szabályként felállítani nem lehet, sőt még azt sem mond
hatjuk, hogy a tengerszin feletti magasságot tekintve, 
minél inkább emelkedünk, annál jobb a gazdálkodás. A 
jó gazdálkodás okát másban kell keresnünk.

A svájci havasgazdálkodásnál semmi esetre sem jobb 
a franciaországi havasgazdálkodás, de mert bizonyos 
dolgok igen tanulságosak, ennélfogva röviden ezzel is 
foglalkozom.

Itt vagyunk tehát Európa legtermékenyebb földjén.
Az ország legnagyobb és legszebb havasi legelői a 

páratlan szépségű Léman tavától délre az olaszországi 
határ mentén fekvő Haute-Savoie, Savóié, lsére, Hautes- 
Alpes, Basses-Alpes és Alpes-Maritimes departementok- 
ban 600—3200 méter tengerszin feletti magasságban 
vannak s használatuk szerint felosztatnak tavaszi és 
őszi, valamint nyári legelőkre. Az elsők nincsenek ugyan 
jó karban, mert a korai legeltetés következtében a talajt 
az eső kimarja és azok gondozásához is sok szó fér.

A nyári legelők, különösen Savóié departementban jobb 
karban vannak s azok kezelése szabályrendeletileg meg 
is van állapítva. Ezekben a szabályrendeletekben a sze
gényebb gazdák érdekei meg vannak védve s üdvös 
intézkedések foglaltatnak a havasra felhajtható állat
nemeknek mikénti elosztására és azok számának meg
állapítására vonatkozólag, valamint a havasmunkálatokra 
is. Mindenkor, de főleg a legeltetetési díjak megállapítá
sánál különösen kifejezésre jut az a körülmény, vájjon 
az állat a faluban telelt-e, mert ha nem, akkor ezekért 
az állatokért sokkal több, néha nyolcszor annyi fizetendő, 
mint amennyi a falubeli jószágra esik. A legeltetési ki
hágások után befolyt pénzbüntetések Vs-a a mezőőré! A 
talajjavítási munkálatokat illetőleg, a legelő szabályozá
sára vonatkozó 1882. évi április 4-iki törvény és az an
nak kiegészítésére szolgáló 1882. évi julius 11-iki ren
delet intézkedik. Ennek értelmében megállapíttatnak a 
törvény rendelkezése alá tartozó területek s a talaj javí
tása és védelme szempontjából foganatosítandó munkála
tok, nevezetesen : gyepesítések, fásítások, védművek épí
tése stb., melynek foganatosításához az állam pénzzel, 
fűmaggal, facsemetékkel, vagy a munkálat műszaki veze
tésével hozzájárul.

Az így megvédelmezett vagy megjavítctt területeknek 
legeltetése üzemtervileg szabályozva van.
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A havas tisztogatása céljából a havasi égert és boró
kát kivágják, az áfonyát és rhododendront lesarlózzák s 
a területet jól megtrágyázzák; a következő évben a fiatal 
hajtásokat lekaszálják s ha kell, ezt a munkálatot még 
a harmadik évben is ismétlik ; többé azonban már nem 
szükséges, mert a fű elhatalmasodik. Irtják azonban akként 
is, hogy a terület felét lekaszálják s a lekaszált gyomot 
a terület másik felén elterítik s száraz időben meggyújt
ják. A kopasz területeket fűmaggal bevetik, de ha a 
kopárság nagy kiterjedésű, nem az egész területet, ha
nem kisebb-nagyobb foltokat, az egész területnek mint
egy 1/4-ed részét, aztán a területet a szükséghez mérten 
néhány évig tilalmazzák, ami alatt a kopasz foltok ter
mészetes utón bevetényülnek.

A talajjavítást illetőleg a juhokkal való kosarozás a 
legelterjedtebb; a tehenekkel való közvetlen trágyázás 
Beaufort és Tarentais vidékén akként gyakoroltatik, hogy 
az állatokat egymástól 2—4 m. távolságban álló cövek- 
hez kötik egy-két éjjelen át s a trágyát, ahová szüksé
ges, onnét széthordják. La Montagne Vialletben (Savóié) 
a tehenek 2 méter hosszú és 2 m. széles, úgynevezett 
„creux“-ben hálnak s a produkált trágyát ott szétszór
ják. íly fekhelyeket egy munkás naponként 25—30-at 
készíthet.

Az erdőben való legeltetés gyakorlatban van s a juh- 
legeitetést az erdőben nem tartják veszedelmesebbnek a 
marhalegeltetésnél, sőt a vetővágás előtt még célszerű
nek vélik.

A havasokon tisztán tehenek, vagy tehenek-> juhokkal 
elegyesen, vagy pedig tisztán juhok legelnek, a szerint,' 
hogy az adott viszonyok között mi a legjövedelmezőbb. 
Alárendelt mennyiségben kecskék, lovak és sertések is 
tartózkodnak a havasokon.

A számításnál abból a szempontból indulnak ki, hogy 
az elfogyasztott széna miféle gazdálkodás mellett értéke
síthető legjobban.

A juhgazdálkodásnái a hizlalás, a tejgazdálkodás és a 
nevelés van gyakorlatban. A juhtej-gazdálkodás legszebb 
eredményt mutat fel Roquefort és Oueyras-ban, ahol F. 
Briot* szerint egy juh után a nyers jövedelem :

14 kiló sajt a 2,80 fr. . . 39,20 fr.
3 „ gyapjú á 1,30 „ . . 3,90 „
1 b á r á n y ...............................3,50 „

összesen . . 46,50 fr.
Egy másik értékesítési mód, különösen ott, ahol nagy 

kiterjedésű meredek legeiő van és ahol a lakosok ki
vándorlása szinte divatszerű, az, hogy a havast olasz- 
országi juhok legeltetése céljából bérbeadják, fizettetvén 
darabonként 75 cm.— 1 francot. Nyilvánvaló, hogy ez az 
úgynevezett átvonuló (transhumants) nyájjal való legel
tetési eljárás, rablógazdálkodás s a havas tönkrejutásának 
kezdete.

* „Études sur L’Économie Alpestre“ par F. Briot, Inspecteur 
des foréts.

A szarvasmarhával való havasgazdálkodásnál a hizla
lás és eladás céljából való tenyésztés alárendelt szerepet 
játszik a tejgazdálkodassal szemben, melynek oktatása 
céljából Grignonban külön tanszék állíttatott fel s ezen
kívül 14 „fromageries-écoles“ van az országban.

A nyári vagy havasi tejgazdálkodásnál a teheneket a 
vállalat kibéreli, a téli gazdálkodás a faluban van, ami
dőn az állat eltartásáért a tejtermékek és a borjú adatik 
cserébe. Az előbbiekben már tárgyalt eljárástól eltérően, 
sok helyen az első fejés reggeli négy órakor van, mely 
után a tehenek sós zabot kapnak s reggeli 8 órakor 
bocsájtatnak a legelőre; 12—2 óra között ismét pihen
nek és délután 4 órakor van a második fejés. A napi 
eredmény átlag 4—7 liter tej.

Termelnek sajtot és vajat és az eredmény, a külön
féle eljárási mód, a havas minősége és a tehénfajok 
szerint, igen változó.

Átlag 100 liter tejből lesz:
9 kiló zsíros sajt a 1,50 fr. 13,50 fr.
1 yy vaj a 2,— „ 2,— „
3 V iró á 0,30 „ 0,90 „

80 V savó á 0,01 „ —,80 „
összesen 17,20 fr.

értékben. Levonva a kezelési költséget, egy liter tej mint
egy 14 centimmel értékesíttetik.

A havasgazdálkodásnak ez a módja, kivéve bizonyos 
körülményeket, határozottan a legelőnyösebb, különösen 
ha szövetkezetbe történik. A szövetkezést nem nehéz 
létesíteni, mivel a hegyekben, nagyon könnyen érthető 
okoknál fogva, a társulás könnyen megy, mert a „közös“ 
iránt előszeretettel viseltetik a nép, de okvetetlen kellék, 
hogy azt egy becsületes kéz szigorúan vezesse. A meg
lévő számos tejszövetkezetekben a tagok jogai és köteles
ségei megállapítvák. A társulat és a tag között a tej
szállítás céljából szerződés köttetik, melyben a tag köte
lezi magát, hogy házi szükségletének kivételével az 
összes tejet a társulatnak beszállítja szüretien állapot
ban. Ellés után 6 napon át s útat megtett állat teje 4 
napon át nem szolgáltatik be, hasonlóképen ki van tiltva 
beteg állat teje. A felügyelet s ellenőrzés igen szigorú.

Haute-Savoie départementben 300 tejszövetkezet van, 
melyek a tejet egyre-másra télen-nyáron literenként 
10—16 centimmel értékesítik. A takarmány 40—50-%-kal 
jobban értékesíttetik, mint bármely más módon és azon
kívül, ami rendkívül fontos és számbaveendő tényező, 
hogy a nép jól táplálkozik!

A rétművelés a lehető legtökéletesebb, azoknak ápo
lása szinte meseszerű, a trágyázásra és öntözésre rend
kívül gondot fordítanak, mert a francia azt tartja, hogy 
a meleg, a trágya és a víz együttvéve a tenyészet. 
Rendkívül sok szántóföldet rétté alakítottak, mert a 
marhatenyésztést ép oly számottevő tényezőnek tartják, 
mint a gabonatermelést.

A szorgalom, a munkáskéz öntudatos működése, lépten- 
nyomon nyilvánul ennél a takarékos nemzetnél.
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Minden talpalatnyi föld akként van megművelve, hogy 
az a legtöbb hasznot adja, minden csepp víz részint 
hajtóerőnek, részint az öntözésre felhasználtatik. A rétek 
feletti minden forrás kis vagyonnak felel meg, mert az 
értékesíttetik, eladatik az öntözésre.

A mezőgazdasági birtokok gondosan határolva fasorok
kal, sövénynyel szegélyezve. A síksági legelőkön, némely 
réten gyümölcsfa-tenyésztés. Egyes falvak annyira be van
nak fásítva gyümölcsfákkal, hogy csakis a templom tornya 
és itt-ott néhány háztető látszik. A legkisebb falvakba 
kitűnő karban tartott utak vezetnek.

Gazdaság és jólét mindenfelé.
Egy tekintet a franciaországi áruforgalmi statisztikába 

s a gazdasági helyzetről azonnal alkothatunk magunknak 
fogalmat.

Széaítők az ott közölt adatok. A sajtkivitel az 1897. 
évben 118.312 mm. volt, 17,640.868 íranc értékben, a 
vajkivitel pedig 264.024 mm. 72,606.856 franc értékben.

A belföldi fogyasztás pedig mesés, mert a francia a 
sajtot és a vajat igen kedveli. (Vége következik.)

r* • •4'* * K «A» «4» *-4-» - *„ c* » •*» .-♦» * ♦-, rí-i ,4, | í 4 4 4 4 4 4 4 4 4 t t » 4 » * « *

Merulius lacrimans.
(Kondor Vilmos m. kir. erdőmester előadása a házi gombáról.)

Mikor kezembe akadt szaktársunknak e kis köny
vecskéje, olyan formát gondoltam : mintha már ébredez
nénk. Mintha már nyíltabb szemmel néznénk az életet, 
mintha már jobban látnánk a világrendet, mintha már 
kezdenénk alkalmazkodni ehez és cselekvéseinkben már 
mintha szívünkre is hallgatnánk. Mintha már nem csak 
arra gondolnánk, hogy magunk jóllakjunk, de a gyámo- 
lításra szorulóknak megsegítésére is gondolnánk . . .

És így is van ez jól ! Jöjjön el a Szeretet országa! 
Kövessük a tanítását annak, a ki kétezer év előtt halá
lával pecsételte meg legmagasztosabb tanítását: „szeresd 
felebarátodat, mint tenenmagadat! . . .“

Nincs is nagyobb hatalom a Szeretet hatalmánál! Ha 
valaki hatalomra vágyik, csak szerezze meg a népek 
szeretetét és semmi erőszak sem fogja legyőzni . . .

Valamikor azt gondolta az erdész, talán még nem is 
olyan régen, hogy — ha elülteti a csemetét, ha leka
szabolja az erdőt, ha erdei utat épít és gazdasági tervet 
csinál, akkor már megfelelt életcéljának ; sőt — ha még 
tarokkozni is megtanult, akkor a kelleténél is többet tud, 
aki pedig ezenfelül még el meri fogni a principálisa 
huszonegyesét, az, mint hatalmas egyéniség, sorcnkívüli 
előléptetésre és a legmagasabb állásra is érdemes. Mos
tanában pedig itt is, ott is akad valami okoskodó, aki 
a közjóról, mások bajáról kezd egyetmást mondogatni, 
mintha megcsömörlött volna eddigi jó sorával, mintha 
valami benső kényszer késztetné, hogy az önzéstől elfor
dulva, az altruizmus felé hajoljon, mások bajának gyó
gyítására törekedjék. Vájjon mi egyéb e kényszerűség, 
mint az emberben embertársa iránt ébredező szeretet?...

A házi gomba vagy futó gomba a nagy közönség 
baja. Ahol egyszer tanyát ütött, ott kérlelhetetlenül pusz
tít a nedves és száraz fában egyaránt, sőt a rothadása
kor keletkező gázok és a termőtestekről leváló spórapor 
és a sok vizpára fejlesztése folytán, a megtámadott 
épületben lakóknak egészségét is aláássa.

A szabadban és az erdőn csak a legritkább esetben 
fordul elő, rendszerint a raktározott fenyőt támadja meg, 
ámbár más fanemet is, a tölgyet és bükköt is rongálja. 
A megtámadt fa nyers állapotában igen lágy, ha pedig 
megszárad, térfogata feltűnően megkisebbedik, egymást 
derékszögben keresztező mély repedéseket kap, azután 
pedig kocka alakú darabkákra válva, könnyen szétmor- 
zsolhatóvá lesz.

Sajátsága, hogy nemcsak a fában, de azonkívül is 
képes tovább fejlődni, ha a környező levegő állandóan 
eléggé nyirkos. Ilyen helyen e gomba tenyészszervei, a 
miceliumfonalak, a fából kinőnek és hamuszínű képleteket 
alkotnak, amelyekről a legbiztosabban rá lehet ismerni a 
házi gombára.

A finom szálú micelium a legparányibb hasadékon, 
falakon keresztül messzire tovább terjed. Fülledt leve
gőjű helyiségben a gomba, ha a miceliumnyalábok által 
szállított vizet nem tudja fába juttatni, ezt a vizet csep- 
pekben kiizadja és innen ered látni, francia, német neve 
a könnyező.

Létfeltétele: a szabad száraz levegőnek és a napfény
nek hiánya, az állandó nedvesség és 10—25"C meleg.

Ezekből egyszersmind az is kiderül, hogy mit kell 
tennünk, hogy ezen ellenségtől, amely lakásunkban és 
egészségünkben sokszor tetemes kárt okoz, megszaba
duljunk. Ezen létfölíételeit kell megszüntetni.

Az a sok titkos szer, amit élelmes kereskedők nagy
hangon kinálgatnak, mind kevesebbet ér, mint a rég 
ismert : rézgálic, petróleum, konyhasóoldat, kátrány, stb. 
Mindennél azonban sokkal többet ér és sokkal kevesebbe 
kerül : a napfény. Ez a gomba megölő betűje. — Ha 
nem akarunk kellemetlen tapasztalatokat szerezni e gomba 
kártékonysága felől, úgy teljesen száraz és e gomba 
által nem fertőzött anyagból építkezzünk. Ha pedig a 
már meglevő bajtól akarunk megszabadulni, úgy tépjünk 
fel padlót, vánkosfát, szórjuk ki a padló alatt levő tör
meléket, nyúzzuk le a falakról a vakolatot, távolítsunk 
el mindent, amibe a gomba már kiirthatatlanul bevette 
magát és szárítsuk ki jól a napfényen az egész épületet 
és ennek minden fertőzött részét, mert csak így gyó
gyítjuk meg gyökeresen a bajt. Ha pedig az említett 
óvszerekkel kívánnánk próbálkozni, úgy többnapi időköz
ben többszörösen mázoljuk be veiök a megóvandó fa
anyagot. De biztos hatásúnak egyik szer sem mondható.

*
Ezeket és még több érdekes részletet olvasunk Kondor 

könyvecskéjében, amelyet hatvan fillérért bárki megren
delhet érdemes szerzőjénél Balassa-Gyarmaton.
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Pusztuló erdők.
A napilapok ezelőtt nehány nappal azzal a rémhírrel 

ijesztgették az olvasót, hocy Kotterbach szepesmegyei 
község határában a vitkovici bányatársulat nagyobbszerű 
kohókat állított föl s az azokból kiáradó ként és higanyt 
tartalmazó füst a közeli fenyves erdőkre pusztító hatással 
van, sőt e miatt már eddig közel háromezer hold terü
leten a fák kiszáradtak. Nem adhatunk hitelt e tudó
sításnak, mert még tudományosan nem lett igazolva ama 
feltevés, mintha a vasgyárak kohóiból eredő füst ilymérvü 
károkat képes volna előidézni. Lőcsén lakó szaktársaink 
talán jobban vannak értesülve a kár valódi okáról és 
nagyságáról s köszönettel vennők, ha velünk tudatnák a 
baj igazi eredetét. Noémi.

« r  * i  * *  - « i » - » »

FAKERESKEDELE/A.
A nyugoti piaczokról érkező faűzleti tudósítások ugyan

olyan mértékben konstatálják' a helyzet javulását, a mi
lyen léptekkel közeledik hozzánk a tavasz, mégis azonban 
azzal a külömbséggel, hogy mig az enyhe idő most 
már valósággal és a maga teljességében küszöbön van, 
addig a faűzlet javulása, ha el nem tagadható is, de 
mindenesetre csak aránylagos; a féle mérsékelt haladás.

De hiszen nem is remélt és nem is várt senki sem 
rohamos javulást, mert az olyan nagy és oly mélyre ható, 
az egész kontinensre kiterjedő válság után, különösen 
akkor, ha a válság-okozta bajok még ki sem hevertettek 
egészen, soha se szokott azonnal ipari és kereskedelmi 
fellendülés bekövetkezni.

Legjobb jele annak, hogy a fellendülés kora még jó 
távol van, a kamatláb alacsony volta. Olcsó a pénz; 
garmadában hever (már ott, a hol) és nem bírják gyü- 
mölcsöztetni. Szegény gazdagok! Majdnem hogy szána
kozhatnánk rajtuk, ha magunk is olyan nagyon és ná- 
luknál mindenesetre sokszorta inkább szánalomra méltók 
nem volnánk.

Legkedvezőbb kilátással a dongatermelök és keres
kedők indulnak az üzlet-idény elé. Ami dongájuk volt, 
azt a francia hordógyárosok tavaly a szó szoros értelmé
ben elkapkodták, mert a minden képzeletet meghaladó 
bő franciaországi szüret folytán nem győzték a borter
melőket edénynyel. Tényleg úgy is áll a dolog, hogy 
sok francia borvidéken sokkal nagyobb értéket képvisel 
a hordó, mint tartalma és a francia bortermelők a két 
egymásutáni bő szüret hatása alatt valósággal könyörög
nek a jó Istenhez, hogy szűntesse meg az áldást és ne 
adjon az idén bort, vagy ha már meg kell lenni, leg
alább ne sokat! . . .

Közben pedig már a termelendő dongák jó nagy ré
szét is összevásárolták a francia hordógyárak és igy az 
a mintegy 55—56 millió donga, mely Európában (Orosz
ország kivételével) termeltetni fog, kétségtelenül mind el
kel, még akkor is, ha az úr Isten csakugyan megszánja

a francia szőlőtulajdonosokat és szűkre szabja a bor
termést.

Amilyen jó kilátásai vannak azonban a dongaűzletnek, 
olyan rosszak a fríz (parketta) üzletéi, s mig az egyik 
tölgyből készült donga még elkészülte előtt már elada
tott, a másik tölgyből készült frízekért még azt is alig- 
alig lehet megkapni, a mibe a munkadij került; annyit, 
hogy még az anyagért is maradjon valami, bármily kevés 
pénz, lehetetlen elérni. Nem lehetne a írízűzlet helyzete 
rosszabb még akkor sem, ha Európa összes házatépít- 
tető telektulajdonosai összeesküdtek volna arra, hogy egy 
talpalatnyi teret sem parketteztetnek házaikban. És nem 
mondok nagyot, ha azt állítom, hogy a frízek e minden 
mértéken alul való rossz helyzete a legközelebbi 2—3 
évben nem is fog javulni. A válság előtti időből oly 
óriási készletek hozattak át és azóta is oly nagy meny- 
nyiségek készültek, hogy valóságos építkezési lendületnek 
kellene beállania, ha el akarnák fogyasztani a túinagy 
készleteket.

Hát hiszen növekszik az építkezési tevékenység : itt is, 
ott is kezdik már, s a pénz olcsósága bizonyára lendít 
rajta nálunk is és Németországban is; annyira azonban 
sem az idén, sem jövő évben meg nem fog nőni, hogy 
kedvezően befolyásolja a frízek árait.

Ez az üzletág mostoha gyermeke marad kereskedel
münknek még jó nehány esztendeig.

A talpfa-üzlet csendes. A máv és a ksod. megejtette 
már szállítási versenytárgyalásait, melyek alkalmával az 
árak némileg feljavultak. Ez előre is látható volt. Újabb, 
nagyobb elhelyezésekre, se alkalom, se mód nincsen, s 
igy csak a lekötött mennyiségek termelésével vannak 
elfoglalva a vállalkozók, annál is inkább, mert a viczi- 
nális vasutak építésének semerre hire sincs. Van is 
vicinális talpfa százezrével mindenfelé, — de nincs aki 
megvegye.

Az épületfa-szakma várva várja az építkezési idény 
megnyíltát. Valamelyes reményt nyújt az a tény, hogy 
(főleg Németországban) kezdik oldozgatni a jelzálogköl
csön jól bekötött zsákjainak csomóit. Minden egyes fel
oldozott csomóval egy-egy foga hull ki a válság-sárkány
nak. Csakhogy, sajnos, rengeteg sok a foga e szörnynek!

A burok pedig, akiknek országára olyan nagyon szá
mítottak már az angolok, keményebben tartják magukat, 
mint valaha és csak ott nem ütik ellenségüket, ahol 
már hűlt helyét találják. Ha véglegesen bele sem törött 
még az angolok bicskája ebbe a mind keményebbnek 
bizonyuló dióba, üzleti speculatiójuk egyelőre bizony csü
törtököt mondott. Egyhamar bizony aligha fogunk mi 
fát szállítani Transvaalba. A buroknak már nem kell, az 
angoloknak még nem kell, még pedig ugylátszik jó sokáig 
nem fog kellení.

* **
Nem csekély szorongással lesik fakereskedőink és fa

iparosaink az uj kereskedelemügyi miniszter kifejtendő 
tevékenységét.
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Március 21-iki beszédében Hordnszky minister a töb
bek között rámutatott a tarifapolitikára is, melyben több
félét módosítandónak vél. Minthogy azonban, még nem 
adván határozott programmot azt sem mondta meg, sőt 
még csak sejteni sem engedi, hogy miféle módosításokra 
gondol, attól tartanak, hogy hátha a vasúti szállítási 
dijak felemelését tervezi. Ez pedig még jobb időben is 
veszedelmes dolog lenne fakereskedelmünk szempontjá
ból, hát még most, a mai viszonyok között!

Julius elsejétől kezdve máris több relatióban drágább 
lesz a szállítási dijtétel, részint 4, részint 6, sőt 9 fillér
rel is 100 kg.-kint. A megdrágítás csupa export díjtételre 
vonatkozik, s versenyképeségűnk rovására megy. Nagyon 
is indokolt fakereskedőink félelme és van miért szoron- 
ganiuk. Egy elhibázott tarifapolitika tönkre teheti fakülke
reskedelmünket. Ennek következményeire pedig még gon
dolni se merünk. W. Gy.

TÁRCZA.
R ü g y fa k a d á s  . . .

R ü g y fa k a d á s ,  v ir á g n y i lá s
F e ltá m a d á s  k e p e  . . .
L o m b su tto g á s , lá g y  m a d á r d a l
J ö jje te k  e l -  v é g r e !

S z á l ló  fe lh ő k  b o ly o n g á sa
N a p s u g a r a s  égen  . . .
T e n g e r tú li v á n d o r  f e c s k é k -------
V á rla k  / . . . v á r la k  . . . régen .

J ö jje te k , óh  jö j je te k  csak ,
—  T a v a s z o d jé k  ú jra
U j rem é n yb e  v e s z  s z é n  oda
S z iv e m  — ré g i bú ja .

Frank Zoltán.
w**o**«a ****** *»,¥**» n j, «**»*»*♦ t,»rt 11«« *»rt

Egy tavaszi nap a lápon.
Irta : G lü ck  I s tv á n .

— A „Magyar Erdész“ eredeti tárcája —

Kicsalt meleg szobámból a kacagó égbolt, a ragyogó 
nap, az aranyos verőfény, mely elárasztotta az egész 
vidékét. Tavaszról álmodoztam, a bűbájos tavaszról s 
mintha megtestesülve láttam volna álmomat, mintha 
éreztem volna illatát, mely ablakomon beáradt. Tavaszba 
illő nap volt; a nap sugára nemcsak fényt, meleget is 
árasztott s a mi megadja a tavaszi napok édes kellemét, 
a langymeleg déli szellő sem hiányzott. Csapongva, cél
talanul bolyongott biztos irány nélkül, mintha csak arra 
Született volna, hogy fölkeressen minden zeget-zugot és 
a vigasztalás édes balzsamát csepegtesse a szomorú 
szivekbe. Mintha libbenő lepkeszárnyaira varázsige volna 
írva, mely reményt teremt s kétkedést kizár: átváltozik 
a táj képe. A bánatos hangulat eltűnik s valami megfog
hatatlan bűbáj foglalja el helyét a tájon is, a szivek
ben is.

Sokszor tűnődtem rajta, mért szeretjük oly kimondha
tatlanul a tavaszt, mért várjuk oly lelkendezve, oly öröm
repesve, mint semmi más évszakot; hisz a tavasznak is, 
főleg a mi tavaszunknak annyi árnyékoldala van. Sok
szor épen alig valósítja meg vágyainkat, ábrándképeinket; 
legfeljebb a május néhány napja hozza meg virágtenge
rével, illatárjával, derűit égboltozatjával, enyhe nápolyi 
levegőjével a költők tavaszát. A többi lucskos, szeszélyes, 
fergeteges idő. Igen ám, csakhogy nem ezt várjuk, hanem 
azt a virágfüzéres, illatárban dús lenge szellős tavaszt, 
mely ha beválik, az érzések tömkelegével, édes boldog
ságával tölti be a sziveket, az emberekét ép úgy, mint 
a dalos madarakét. S ezt a tavaszt álmodja a költő; ezt 
a tavaszt szereti minden halandó ; ezután bomlik minden, 
a mi él s mozog. A természet szivünkhöz nőtt, hatása 
alól nem tud kibontakozni a legfásultabb lélek sem. Vagy 
nem úgy van ? . . .  Oh igen!

Mikor végig lebben a tavasz első híradója, a langyos 
déli szél s megolvasztja a lankás hegyek patyolathavát, 
melytől millió törtető, kanyargó, gégicsélő, csevegő pata
kocska támad; mikor kivirágzik a sombokor s a mogyoró 
sudára; mikor rügyet hajt a vizek fűzfája s kitolja bar
káit az éger, a törpe rekettye ; mikor megcsendül a mezők 
ezüsthangú dalosa s mélán búg az erdők néma világá
ban a szerelmes vadgalamb : akkor lekivánkozik az em
berről a gúnya, s a szív tombolni kezd a vér szokatlan 
pezsgésétől, mintha megakarnia szakadni. Nincs senkinek 
maradása puha meleg otthonában, valami névtelen vágy 
űzi-hajtja a szabadba, az Isten szabad ege alá, hol ki
fújhatja magát, hol megnyugtathatja háborgó szivét. Akkor 
semmi sem kerüli el a figyelmünket, akkor minden az 
újság ingerével hat, semmi sem megszokott, semmi sem 
hétköznapi, unalmas. Akkor mindenki csak a tavaszt 
dicséri, azt a szép, azt a kedves tavaszt. Nagynak kell 
lenni annak a búbánatnak, fájdalomnak, melyet el nem 
űz vagy legalább elviselhetőbbé nem tesz egy tavaszi 
séta. A beteg kedélyek igazi orvosa. A búbánatos szivek 
feledést űző balzsama. A költők édes anyja. A természet
kedvelők, vadászok — hogy ezt az elcsépelt szót hasz
náljam — imádottja.

Mikor először érezzük a közelgő tavasz langyos szellő
jét, akkor már végét akarjuk a „csúnya“ télnek; mikor 
az első barázdabillegetőt látjuk, vagy halljuk a kakuk 
szavát, akkor már ittlevőnek hisszük a tavaszt. A szellő 
mintha azt susogná: Hozom, hozom, viszem a tavaszt, 
A költöző madársereg mintha azt kiáltaná a magasból! 
azt csicseregné bokorban és zöldülő mezőn: itt a kike
let, a szép kikelet, kivirul, kivirul a virág, mind! Pedig 
de sokszor csalódunk! Mikor már teljes kimúlásán örven • 
dünk az enyészet szellemének; mikor már a sarki tájak 
jégmezőire száműztük a fergeteges télapót, mely annyiszor 
mordult ránk száguldó felhők taraján ülve; mikor rendü
letlenül bízunk a nap hitegető szerelmében : akkor egy
szerre, váratlanul csak hozzánk toppan megint, búgó, 
bömbölő szavával betöltve mindent, még álmunkat is
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megszakítja, melyben pedig úgy virult már a tavasz . . . 
Künn hó, fehér hó takar be mindent . . . Füstbe ment 
kába remények! — többet még sem vesztettünk mi ; de 
nem vesztett-e az a szegény kis madár, mely hitt a ta
vaszt hazudó szellőnek s engedte magát majdnem hazáig 
csalni?! Nem vesztett-e az többet? Még jó, ha csak a 
csalódás keserűsége érte és semmi más De a melyiket 
itt éri olyankor a hózivatar, vagy a csikorgó hideg: 
annak többnyire megfagy hiszékeny szive is ! — ha nem, 
éhhalál oltja ki legtöbbször szegény csöpp életét. Mi kezd
hetjük a reménykedést elölről, — ők nem fogják már 
kezdhetni . . .

Ki tudja, nem csalódunk-e most is ! Várni, nem várja 
senki ; szeretni, nem szeretné senki ! De ő a tolvaj alat
tomosságával szokott jönni; mikor senki sem várja, akkor 
jő. De most még örüljünk a hitegető tavasz fuvalmának, 
s mért ne örülnénk neki ?

* ❖*
Előttem tengernyi viz, fölöttem gyönyörű kékségű menny

bolt, honnan milliárd meleg, tüzes sugár tűz alá a vizre. 
Millió kis nap támad a tó hullámfodraiban, a mint meg
törik rajtuk a sugár. A tavaszi fuvalom elvégezte már 
feladatát, eltüntette az utolsó jégszilánkot is a part árnyé
kosabb helyeiről ; most vígan játszik a szabaddá lett 
tengernyi vízzel. Egy helyt mintha boronálná: apró, vég
telen sok, pici fodor támad rajta; másutt mintha kerge- 
tőznék vele : széles, messze elnyúló, egymást követő apró 
hullámokat támaszt, melyek futnak-futnak, mintha soha
sem tudnának megállni.

Én csak állok egy helyben s nézem a viz játékát. Oly 
édes ez az elmerengés ily gyönyörűséges tavaszi napon. 
Élvezem a szellők lopott illatát, melyet Isten tudja hol 
gyűjtöttek össze.

A nádas kopott, sárgás-barna ruhájában áll még, a 
hogy megaszalta tavaly óta az idő. De tudom, hogy 
lent, a vizek mélyén már kibújt az idei sárgászöld haj
tás, a kis hegyes cilia s elgondolom azt az időt, a mikor 
meghaladva a viz fölszinét, lassanként el fogja tüntetni 
a nádas mostani képét; a mikor hatalmas rengeteggé 
válva, édesbús susogással fogja betölteni a csendes, méla 
nyári estéket s elfojtja ezt a mostani zörgő hangárnyala
tot, mely még mindig decemberi hangulatot akar az 
emberre erőszakolni.

A mint néhány lépéssel közelebb lépek a parthoz, vij
jogva vágódik fel néhány bíbic s jobbra-balra cikkázva a 
levegőben, bravourös fordulatokkal vágódik le újra nem 
messze elhagyott helyétől. Ők már régóta itt vannak. 
Alig hogy enged egy kicsit a tél szigorúságából; alig 
hogy megolvad a tavak, lápok pocsogós széle: itt terem
nek s velük elveszti a lápok világa hidegségét. Valami 
elevenséget, mintegy jókedvet varázsolnak belé. Vijjogásuk, 
mely majdnem folyton szól, most nem oly kellemetlen, 
mint nyáron. Akkor boszantó, főleg a vadásznak.

A vízből kiálló dörömbön, ha jól látok, nehány zöld

vagy vöröslábú sneff álldogál; ők is alig tudják várni az 
időt, hogy jöhessenek. Még figyelgetem őket, mikor valami 
sajátságos, mélabús madárhangok csapják meg fülemet 
a magasból. Föltekintek. Szélkiáltók húznak fölöttem. 
Talán a szerelmes, türelmetlen himecskék kiáltoznak oly 
édesbús hangon a könyörtelenül tovasiető tojók után, 
melyek más tájakat szemeltek ki otthonuknak.

Messze a viz hátán apró fekete pontok mozognak. 
Tömérdek sokkal van telehintve a viz. Azok szárcsák 
lehetnek, melyek már februárban is felkeresnek néha 
bennünket a vízicsibékkel együtt. Valami nagy madár 
úszik épen fejük fölött. Egy szálláscsináló vörösgém az. 
Elárulja a röpte, a rekedt hangja, melytől megrémül 
egyik-másik hókás szárcsa és sietve lapátolja formátlan 
szárnyaival a vizet, — szinte utat szánt — hogy annál 
gyorsabban elérje a nádast. Az ijedség azonban ragadós, 
átszáll a többire is s most mind rohan a nádba. Szinte 
habzik, porzik a viz. De nem volt mind szárcsa. A csörgő 
rucák nagy csapatja kiemelkedett a vízből s fölvágódott 
a magasba, ott játszanak villámröptükkel a napsugarak 
fénylő özönében. Hol fehér felhőt formálnak, hol haragos 
sötétet, a mint hónaljukat, illetve hátukat mutogatják. De 
még közűlök is kiválik egy kisebb csapat, azok nehézkes 
tőkéskacsák, melyek gyorsan rendbe sorakozva mennek, 
vonulnak másfelé. Mert most még nincs otthona a vizi- 
madárnak; jön-megy, ma itt, holnap ott mutatkozik. Bár 
érzi már a madár-szerelem izgalmait, főleg ily szép ta
vaszi napokon, mégis vár még, mig megnövekszik a gaz 
a kaszálókon, a búza, rozs a vetéseken. Akkor lesz csak 
itt az ő ideje. A nagy vadludnak már megvirradt, neki 
már most kell otthonról gondoskodni.

Lassanként megjönnek mind-mind a láp kedves lakói : 
a fehér, a fekete gólyák, a gémek serege, a szalonkák, 
a lócsér, a kára katona, a vöcsök, a bagolyhéják, a pi
cinyke füzikék, a nádtenger színtelen fészkes madárkái: 
a rigó, a veréb, a poszáta, a kékbegy. Most is van már 
elég, de mi ez a sokadalom ahhoz képest, mely majd 
májusban kavarog itt a levegőégben ?!

Most még üresen áll a nádi-veréb, nádi-rigó fészke, s 
elgondolom, minő kedves szorgoskodás lesz itt majd a 
szerelmi tűz elhamvadtával, ha majd pici éhes fiókák 
fognak sipongni az eledelért. Most még szúnyog sincs, 
szitakötő se percegteti recés szárnyait a viz fölött, csak 
egy-egy korán ébredő pillangó sütteti aranyporos szárnyait 
a nap sugarával. Ez mind csak előjáték ahhoz a ragyo
gáshoz, tűző napmeleghez, mely majd szétárad a világra, 
ha kilombosodik a fűz, erdőt képez a szittyó meg a nád. 
De hol van az még?

Most még bizonytalan a tavasz állandósága; most még 
nagyon meg sem lephet, ha egyszer csak arra ébredünk, 
hogy havas felhők száguldanak az égen felülről lefelé s 
zúgó-búgó hideg szelek korbácsolják végig a világot, mely
től megfagy a rügy, összefodrosodik s elszárad a zsenge 
levél. De ha már remélünk, reméljük a legjobbat! . . .
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IRODAL/AI SZE/ALE.
Erdőégések Oroszországban. Múlt január hó 5-én 

olvastam a napilapokból, hogy Buccari közelében a Sti- 
panec község mellett elterülő rengeteg erdőség napok óta 
lángokban áll s a tűzvész 10 kilométer hosszban dühöng, 
anélkül, hogy azt a lakosság meg tudta volna fékezni. Erről 
a nálunk szokatlan kiterjedésű erdőégésről aztán később 
nem volt alkalmam többet megtudni s csak akkor jutott 
a Fiume környékbeli erdőégés megint eszembe, midőn 
nemrég egy bécsi erdészeti lap az oroszországi erdei 
tüzekről megemlékezett.

Több éve figyelemmel kisérem az erdőégések statisz
tikáját, melynek legelszomorítóbb adatait rendesen Orosz
ország szolgáltatja. Igaz, hogy Európa államai közűi az 
óriási orosz birodalom bír legtöbb erdővel, mert az 
Európai-Oroszország erdőterülete maga jóval meghaladja 
az egy millió négyzetkilométert, de azért a gyakori erdei 
tűzesetek egyik oka mégis abban keresendő, hogy külö
nösen Perm, Vajtka és Novgorod kormányzóságokban 
lakó néprétegek — ahol épen a legkiterjedtebb erdők 
vannak — a kultúra legalsóbb fokán állanak. De nézzük 
csak milyen adatokat tár elénk a. C. f. d. g. F. lapnak 
Oroszországból érkezett tudósítása:

Apr.l végén Tobolsk kormányzósághoz tartozó kargaui 
császári erdőgondnokság területéből mintegy három millió 
rubel értékű ős fenyves pusztult el erdőégés folytán s 
ugyanakkor egy nagyobb értékű magánerdő is, mig 
ugyanabban a kormányzóságban nemsokára rá egy 200 
ezer rubelre becsűit másik erdőrész és 38 major épületei 
hamvadtak el.

Az említett erdőégéseken kívül nagyobb mérvű károkat 
okozott a tűz raktározott kész faanyagokban is. Így égett 
porrá ápril 28-án Astrachánban egy nagyértékű deszka
raktár, ápril 29-én Szent-Pétervárott és 30-án Riga váro
sában egy-egy nagy fűrészmalom összes készleteivel, 
május 5-én Pétervárt egy hatalmas faraktár 300 ezer 
rubel értékben, május 11-én Kronstadtban egy másik, 
negyedmillió ezüst rubel értékű faanyagával. Mindezeknél 
azonban borzasztóbb lehetett az a tűzvész, mely junius 
13-án délben Zarizin város volgaparti óriási faraktárában 
keletkezett s szél által elősegítve a Volga partjára kikötött 
28 óriás és 15 közönséges megrakott tutajt is lángba 
borította. A szél folyton dühöngött s hajnali 3 óra tájban 
az egész part mentén 2 werst hosszúságban és félwerst- 
nyi szélességben minden lángokban állt. Mentésre gon
dolni sem lehetett. Az alantabb álló hajók vizen lefelé 
igyekezve menekülni akartak, de mivel épen a lerakodás 
alatt érte őket a szerencsétlenség, nem voltak elkészülve 
az útra, kormányrudaik hiányoztak, tehetetlenül egymásra 
torlódtak, a felülről jövő égő tutajok és hajók az alant
fekvőket is felgyújtották s egyáltalában mindent, a mi 
utjokban állt, faraktárakat, fűrésztelepeket, falvakat.

Junius 14-én reggel 5 órakor a lángtenger hat werst- 
nyire dühöngött s később még egyszer akkorára terjedt

ki. Égő hajók, tutajok úsztak a Volgán lefelé s egy na
gyobb társulat farakodója is épen veszélyben forgott, mi
dőn végre a fakereskedők és vasutasok személyzete együt
tes erővel megbirta fékezni az iszonyú pusztulást. Hogy 
milyen nagy erővel dühöngött a tűz, kitetszik abból is, 
hogy a rengeteg faanyag elégése után szén nem maradt 
hátra, minden hamuvá lett s annak is nagy részét elsö
pörte a szél. A kereskedők mintegy négy millió rubelnyi 
kárt szenvedtek; az elpusztult holminak alig volt egy 
negyede biztosítva. Maga a vasút waggonokban és a 
pályatest megrongálása által 80 ezer rubelt vesztett. A 
közel száz belsőséggel biró Novonikolsk nevű volgaparti 
falu, 4 épület kivételével, földig égett. A parasztok min
denüket elvesztették. A tűzvész által 5000 munkás ma
radt kenyér nélkül s 20 ember vesztette életét.

Hasonló tűz pusztított junius 12-én a Jekatarinoslav 
melletti farakodókban. A lángok átcsaptak egy szomszéd 
gyártelepre s a vasúti építményeket is megrongálták. 
Egy erős keleti szél szította a tüzet, mely oly gyorsan 
terjedt, hogy pár óra alatt 3 werst hosszban és fél werst 
szélességben mindent felgyújtott. Csak óriási erőfeszítés
sel tudták a tüzet megfékezni; katonaság s 3000 vasúti 
munkás segített a lokalizálásnál s igy is csak úgy győz
ték le a feldühödt elemet, hogy 12 locomobil állandóan 
hordta a vizet az oltáshoz. Hat fűrésztelep és 42 épület 
pusztult el s 800 ember maradt kenyérkereset nélkül. A 
fűrésztelepek biztosítva voltak, de a rakodók nem, mivel 
Oroszországban a biztosítási dijak nagyon magasak. A 
kárt 5 millió rubelre becsülik.

Junius 28-án Riga város területén újólag tűz támadt, 
a melynek megint mintegy másfél millió rubel értékű 
fűrészáruk és más faanyagok estek áldozatul.

Az itt felsorolt adatokból is kitűnik, hogy milyen óriási 
veszteséget szenvedett Oroszország csak a múlt évben 
is a nagyobb erdőégések által s mily nagy értékű fel
rakásolt fakészletek pusztultak el csupán egy év leforgása 
alatt.

A kár hozzávetőleg meghaladja a mi pénzünk szerint 
a 23 millió koronát. Elszomorító állapotok ezek s külö
nösen mi erdészek érezzük annak valódi súlyát, kiket 
gondolkodóba ejt, mennyi pénz, mennyi idő s mennyi 
fáradság szükséges arra, hogy az elhamvadt erdőterülete
ket megint hasonló értékű állabok borítsák.

Imecs Béla.
4*. .i. .i. J ,  A ,  J ,  J ,X  X  X  A  a  X  A  A  A  j . A  A  X  A  A  A  A  A  X  A  X  A  K  X X  X  A a  .

VADÁSZAT.

Borzfogás holdvilágnál.
Irta : C ra u s  G éza .

Az elmúlt év decemberének egy napján tudomásomra jutott, 
hogy B. J. és M. L. idevaló érdemekben megőszült két 
nimród, — persze az amolyan régi kovács-puskás fajtá
jából, — estére borzfogásra indulnak, hatalmas szelinde
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keikkel; melyek nemcsak borzot, de akármely talpas 
atyafit is képesek lennének lehúzni.

Megvallom, már rég’ nem élveztem a borzfogás e 
módjának gyönyöreit és izgalmas perceit, s igy megüzen
tem a „bácsikénak, hogy fogadjanak társaságukba s én 
kötelezem magam, s Ígérem, hogy mulatságukat nem 
fogom elrontani.

Az öregek, — mondanom sem kell — igen szívesen 
fogadták ajánlatomat, s megfelelő botokkal és villákkal 
felfegyverkezve, — a három kapitális bundással az olda
lainkon, — csakhamar hátunk megett hagytuk a kémény
füstök tömkelegébe burkolódzó kies falunkat.

Ama kellemes esték egyike volt, — melyek az el
múlt hónélküli téli időszak alkalmával egyáltalán nem 
voltak ritkák. A hold magasan világított teljes pompájá
ban, s fényes arcáról lerítt a kíváncsiság, mélylyel a kis 
karaván egyhangú lépéssel kisért szándékát követte. A 
már távol esett faluból egy-egy kutya-vakkantást hozott 
utánunk a gyengéd esti fuvallat: — a melyre azonban 
négylábú kísérőink, — ezúttal vadászszenvedélyük sugallta 
töprenkedéseikkel lévén elfoglalva, — nem reflektáltak. 
A közeli s mystikus homályban derengő erdőből a kis 
bagoly huhogása hallott. Különben csend volt, s az 
egész környéken nem mozdult semmi.

„Tudod-e komám, — töri meg a már unalmas csen
det B. — hogy a borz még kijár? mert ebben a hónap
ban én már régen nem tudok borzról.“

„Már hogyne tudnám — felelt reá a másik — iszen 
csak ma reggel, — hogy fáért voltam itten, — vizsgál
tam meg a lyukát, s egész friss ki-be járása van neki. 
Most már biztosan kint is lesz.“

Betértünk az erdő szélébe, s még ott bandukoltunk 
egy darabig, s azután elértünk egy meglehetős meredek 
vízmosásos árok-csoportozathoz.

„No itt a lyuk — mondja M. bácsi, — én majd itt 
maradok, hogy a bestia be ne osonjék valamikép’; kend 
meg itt az úrral-e, — eresszék el a kutyákat, — oszt’ 
ha mán megkapták azok a tolvajt, — hát csak rajta, — 
isz’ tudja mit kő’ csináni.“

Mi ketten hát tovább mentünk, de nem valami nagyon 
messzire; mert egyszer csak azt súgja a társam: „okos 
ám kérem alássan az én komám ; ő mindég a lyukhó’ 
ül, — oszt’ igy leghamarább kapja a borzot, s nem is 
kő’ járnia meg botlania. De iszen mi se’ megyünk to
vább, itt leülünk-e ; eleresztjük a kutyákat, — majd ke
resnek azok magúktól is.“

Úgy is tettünk, a hogy az öreg azt kiokoskodta. Nem 
tellett bele egy rövid negyedóra, hogy a kutyák el let
tek eresztve, s volt olyan koncert a felettünk lévő tisztás 
szélén, hogy azt hittük, reánk szakad az egész vízmosás 
éjszakástul együtt.

De iszen hiába is bölcselkedett a két öreg a komó- 
tusságrúl, — úgy látszik a vér bennük volt, mert 
hogy meghallották a rengeteg kutyaordítást, csaholást, 
vesd el magad, — bizony húsz éves tűzzel iparkodtak

egymást megelőzni, s ki-ki első akart lenni a színhelyen, 
hogy a borzot a vele hozott vasvillával leszúrva, a dicső
séget magának vindikálhassa.

Engem majd ott felejtettek a kapufélfánál. S mire 
felértem utánok, — már mind a ketten, — pardon az 
ebekkel együtt — öten, ott ugráltak egy tölgyfa körül, 
mintha azt tövestül akarnák kifordítani.

„Mi a baj ?“ — kérdem az aggodalmasan néző két
öregtől ? Azt mondják, hogy egy vadmacskát ugrasztot
tak fel a kutyák a fára, s mutatják, hogy az most hogy 
gugsol a fának égj ágvillájában ; az ebek meg, mintha 
megvolnának veszve, vonítva, ugatva, ordítva ugrándoz
nak, kisebb, nagyobb magasságig a fa törzsére.

No mi lesz most ? tanakodtunk, mert puska nem volt 
egyikünknél sem. A fegyver elhozását már a meghívás 
alkalmával letiltották, azon régi szabály folytán, hogy az 
esetre, ha az ebek egy borzot lecsípnek, egy hirtelen 
puskakezelő nehogy borz helyett egy kutyát sózzon 
oldalba.

Azt tanácsolcsolja B. M.-nek, hogy fusson haza ; hozza 
el a lólábat, s mi addig várunk. De hát ez nem lett 
elfogadva, mert a község jó másfél órára feküdt s lehet, 
hogy a macska addig ki sem tart.

„Tudja mit komám, — mondja vissza M. — kend 
mégis csak fiatalabb, s jó mászó is volt fiatalabb korá,- 
ban; emlékszik mikor a Petesék Rózsijának udvarában 
beszorultunk, s hogy jött az apja egy bottal, kend mily 
könnyen áttette magát a magas kapun, oszt’ kend helyett 
is az én hátam bánta; — másszék hát kend csak addig 
az ágig-e, oszt’ oda nyújtom a vasvillát, s avval a 
macskát lepiszkálja. S ha az egyszer leesik, a kutyák 
egyszeribe elbánnak vele.“

„No legyen hát úgy“ — mondja az öreg s azzal 
neki kezd a mászásnak. S minél közelebb ér a macs
kához, az ebek annál vehemensebbek lesznek; a 
macska meg, amint azt a holdvilágnál gyönyörűen ki 
lehetett venni, annál jobban görbíti a hátát, s mereszti 
a szemeit a kúszó öregre.

Fel lett nyújtva neki a villa is. S hogy azt emelgeti 
a macska felé, — a kutyák ezt látva, egész extasisba 
törtek ki. Az öreg félve attól is, hogy a macska a ko
pasz fejére ugrik, rengeteg nagy báránybőr sipkáját jól 
beakarta nyomni a fejébe ; de az a bolond sipka a 
helyett, hogy az öreg fejébe tolódott volna — megakadt 
egy ágba s — bumszt — leesett a földre. Azaz csak 
akart esni, de a bestiálisán felingerelt kutyák abban a 
hitben, hogy immár a macska repül lefelé — azt még 
a levegőben elkapták, s egy perc alatt pozdorja darabocs
kákra is tépték, s mikor már egy csipetnyi sem volt belőle, 
azt hívén mindegyik, hogy a másika kaparintotta el a 
macskát — egymásnak estek, s lett olyan tigris-viadal, a 
milyet még egy Barnum-cirkusz sem produkált!

Mondanom sem kell, hogy a macskának volt annyi 
esze, hogy ezen duelláris pillanatot felhasználja, s egy 
perc alatt el is tűnt a szemhatárról.
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Képzelni lehet, hogy a csupasz fejjel s borz nélkül 
maradt öreg mily hangulatban cammogott s duzzogot 
hazafelé utánunk. Legalább nekem azt mondta egy más 
alkalommal, mert azon éjjel vele beszélni nem lehetett, 
hogy vele ilyesmi még soha meg nem történt. Amit én 
neki „flájszig“ el is hittem.

m' ^  -m- ̂

Hiúz a csapdában.
Ez év március 23-án a szepes sümeghi erdőőrök egyike 

azt jelentette, hogy csapdával hatalmas hímhiúzt fogott, 
amely ime bőrével fizette meg az évek folyamán zsák
mányolt sok vadat. Valóban ügyes orvvadász volt, erről 
tanúskodik utolsó szereplése is.

Március 19-én az illető erdőőrrel pagonyában talál
koztam ; ekkor izgatottan jelentette, hogy reggel hóval 
fedett erdei úton járt és ott, nálunk szokatlan nyomra 
akadt. Lépésben járó hiúz nyomára.

A nyom mentén tovahaladva azt észlelte, hogy a hiúz 
később lépések helyett ugrásokban folytatta útját, az erdei 
útról letérve. Nem volt nehéz a hiúz ezen hirtelen elha
tározásának okát megtalálni.

Az erdei utat őznyom keresztezte: a hiúz néhány 
ugrással elérte az őzet, a mint azt a havon látszó vér
nyomok és őzszőrszálak mutatták ; nem messze tényleg 
ott feküdt egy jól kifejlődött őz-suta, melyet a hiúz épen 
csak kikezdett. Tehát — úgy látszik — éhes nem is 
volt, hanem csak vérszomjból teríthette le a véletlenül 
arra futó őzet.

Az erdőőr mindezeket megfigyelvén, hazasietett, három 
kelepcét hozott és ezeket az őz körül felállította. 20-án 
kétszer utánanézett és a nyomokból látta, hogy a hiúz 
ott járt; néhány lépésnyire áldozatától leült, de onnan 
alkalmasint nem érezvén magát teljes biztonságban — 
elkotródott.

Másnap az erdőőr közeledvén az erdei tragédia he
lyéhez, szokatlan neszt hallott: a hiúz mellső lábai 
egyikével belépett a csapdába és kétségbeesett, de hiába
való kísérleteket tett, hogy kellemetlen helyzetéből kisza- 
badúljon. Az erdőőr, kit villámló pillantásokkal és gyors 
macskamódra köpködéssel fogadott, egy lövéssel lete
rítette.

A hiúz teste az orr hegyétől a fark végéig mérve 114 
cm. hosszú. Sajnos, még két társa garázdálkodik az iglói, 
sz.-sümeghi és csütörtökhelyi erdőkben, de igen nehéz 
rájuk akadni és a nehézségeket növeli azon körülmény, 
hogy a törvény tiltja az idegen területeken való nyo
mozást. „  ,Gniber.

A szalonkahuzásokról. A tavaszi szalonkahuzás im
már az ország legtöbb vidékén véget ért, s a hozzánk 
beérkezett hírek szerint több év óta nem fűztek esteli 
húzáson annyi hosszúcsőrüt aggatóra, mint az idén. A 
déli megyékben a szalonka már március első napjaiban

megérkezett, mig Szeben, Csik s az éjszaki megyéinkben 
az csak március végén kezdett jelentkezni.

A Biikkhegységben az idén nagyon korán, már márc*
2-án látták az első szalonkát s közöltük is, hogy az 
elsőt Gura Károly lőtte márc. 3-án.

Felső-Tárkányon az elsőt 7-én lőtték, Baktán 5-én, 
Szilváson 17-én, Apátfalván 15-én. Általában az említett 
helyeken mind jó húzásról adnak hirt tudósítóink. A dél
vidéken is ritka eredménynyel végződtek a szalonka 
vadászatok s különösen a dolni-miholjaci gróf Majláth 
uradalom területén, a hol összesen 385 darabot fűztek 
aggatóra. Azonkívül Verőce-, Vas-, Baranya- és Somogy- 
megye egyes részein szintén rendkívül sikerrel fogyasz
tották a puskaport a hosszucsőrüekre. Noémi.

Komikus vadász-eset. Aesopus meséibe illő eset 
történt a napokban a magyar határhoz közel eső Gány 
nevű romániai pusztán. Satek Juont az odavaló csendőr
ség régibb idő óta mint hírhedt orvvadászt szemmel 
kiséri. Satek azonban oly furfangos, hogy a csendőrség 
fáradozása eddig mindig kárba veszett. Az utóbbi napok
ban azonban egy érdekes véletlen folytán majdnem rajta 
vesztett. A csendőrség ugyanis a puszta közelében járva, 
lövést hallott a közelfekvő erdőben. Azonnal a lövés 
irányába tartottak, s csakhamar megpillantották az orv
vadászt, aki azonban eszeveszett futásnak eredt. A csend
őrök Satek lakására siettek. Odaérve, Satekket már 
otthon találták; aki — mintha semmi sem történt 
volna — nyugodt lélekkel ette a brinzát kenyérrel. A 
csendőrök átkutatták a szobát, de fegyvert sehol sem 
találtak. Éppen távozni akartak, amikor az udvaron lövés 
dördült el; a csendőrök az udvarra rohantak, keresik a 
lövöldözőt, de sehol senki. E helyett egy vérben fetrengő 
rókát látnak a fal mellett, nem messze tőle, ugyancsak 
a fal mellett hever a még füstölgő ósdi puska. Amikor 
a puskát föl akarják venni a földről, hirtelen a fal mel
lett összerakott deszkák közül kiugrik a vadász i s — egy 
nyúl alakjában. A rejtély meg volt fejtve. Az orvvadász 
ugyanis sietségében az udvaron egy deszka mögé rejtette 
el fegyverét. Amig a csendőrség a szobában kutatott, 
egy merész róka a Satek udvaráig üldözte a nyulat. A 
szegény tapsi-füles a fal melleti deszkák mögé bujt s 
letaszította a fegyvert, amely elsülve, az épp odaérkező 
rókát terítette le. Minthogy Satek a puskát nem ösmerte 
el a magáénak, a csendőrök megelégedtek a róka-bőr
rel, s maguk is kacagva a különös eseten, eltávoztak.

Szerencsétlenség szalonkalesen. A lőfegyver vi
gyázatlan használatának ismét áldozatai vannak. Szika- 
tórisz Sándor és Rabók Lajos egyetemi hallgatók többet 
magukkal kimentek szalonkalesre a lubochnai erdőbe. 
Vopelecki György erdőőr a társaság minden tagjának 
kijelölte a helyét, de a vadászláz erőt vett rajtuk, s oda
hagyták állásukat. így történhetett meg, hogy Rábák 
Lajos a vele szemben álló Sajba Frigyes segédjegyzőnek 
mind a két szemét kilőtte. Mig a szerencsétlenül járt 
Sajbát Vilcsek Győző írnok az erdőből kivezette, fegyverét
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fölhúzott ravasszal vitte a vállán. Valami faágban a fegy
ver megakadt, a ravasz lecsapódott, s a sörétek az 
utánuk ballagó Szikatórisz Sándornak az arcába fúród
tak. A két fiatal ember sebei súlyosak és fölgyógyulásuk
hoz nincs remény.

Komolyan kell sürgetnünk a lőfegyvernek használatára 
vonatkozólag a legszigorúbb rendszabályok behozatalát, 
hogy az ilyen napirenden lévő, könnyelmű gondatlan
ságból eredő végzetes balesetek lehetőleg csökkentes
senek.

KÜLÖNFÉLÉK

* Kinevezések. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter Fischle Frigyes közalapítványi címzetes erdő
mestert tényleges erdőmesterré, Genersich Sándor köz- 
alapítványi erdészt főerdészszé nevezte ki.

* Gyászhír. A kolozsvári magy. kir. erdőigazgatóság 
tisztikara igaz fájdalommal tudatja szeretett tisztviselő 
társának Pellion Lajos nyugalmazott m. kir. főerdész
nek, március hó 28-án életének 58-ik évében, rövid 
szenvedés után történt elhunytat. A megboldogult hűlt 
tetemei március hó 30-án délután 3 órakor tétettek a 
görgény-szent-imrei r. kath. temetőben örök nyugalomra. 
Béke poraira!

* Értesítés. A budapesti Alkotmány-utcai házakat e 
hó elején újból számozták. Az átnumerálás következ
tében az Országos Erdészeti Egyesület és az Erdé
szeti Lapok szerkesztősége címe ezentúl: Budapest, 
V., Alkotmány-utca 6.

* A világ legnagyobb gyümölcste lepei Tamni- 
cában, egy amerikai társaság birtokában vannak. E tár
saság 33.000 hold területet tart kultúra alatt. Ebből
19.000 hold sajátja, 14.000 hold bérlet. Legnagyobb 
részben a banángyümölcsöt és kókuszdiót termeli. A múlt 
évben mintegy 3 milliónál több köteg banánt és 5 mil
liónál több kókuszdiót, ezeken kívül más kevésbé jelen
tékeny mennyiségű gyümölcsféléket küldött szét e társaság 
az amerikai Egyesült-Államokban. Tizenkét gőzhajó, — 
mely valamennyi a társaság tulajdona — kizárólag termé
nyeik elszállítására szolgál. Missouri államának déli részé
ben szintén van egy óriási gyümölcstelep, mely mintegy
15.000 holdon folytatja a termelést. 61.000 barackfa,
23.000 almafa, 2000 körtefa adják a főtermést, de eze
ken kívül még számos gyümölcsféléket is termelnek.

* Méhészek figyelmébe. Hogy az okszerű méhé
szet az országban minél könnyebben terjedhessen, főként 
pedig, hogy a szegényebb sorsuaknak a méhészkedés 
megkezdése minél kevesebbe kerüljön, a földmivelésügyi 
miniszter által támogatott Országos Méhészeti Egyesület 
(Budapest, VII., Damjanich-utcza 34.) rendkívüli olcsó 
méhkaptárokat és mindenféle, az okszerű méhészkedéshez 
szükséges eszközöket készíttetés ezeket a tárgyakat minden

haszon nélkül oly olcsón bocsájtja a méhészkedők ren
delkezésére, amely áron, hasonló kitűnő minőségben 
sehol máshol nem kaphatók. Azonkívül az egyesület 
mindenféle útmutatással is szolgál teljesen ingyen és a 
hozzája forduló méhészek viasz- és méztermését a leg
jobb napi áron értékesíti és a termelőnél előzőleg meg
állapított vételárt biztosítja, sőt szállító edényt is ad in
gyen és bérmentesen szállítva. Az elmúlt 1901. évben
90.000 koronán felül fizetett ki méz és viasz fejében a 
a termelőknek.

* Pisztráng-tenyésztés. A hegyvidéki patakoknak 
pisztrángokkal való benépesítésére Darányi Ignácz föld
mivelésügyi miniszter széleskörű intézkedéseket tétetett 
s minden hegyvidéken állami költő telepek berendezé
sére utasította a halászati felügyelőséget. Ugyancsak ez 
osztálylyal megiratta a pisztráng-tenyésztésre vonatkozó 
tudnivalókat s az alkalmas, a kérdést népszerűén ismer
tető kiadványt ingyen osztja szét. Felhívjuk az érdekel
teket erre a kis munkára, mely a pisztrángtenyésztést az 
ikra szerzése és költetéstől, egész a kihalászásig ismer
teti. Nélküle alig lehet el egy haltenyésztő is. Elég egy 
levelezőlapon a földmivelésügyi minisztériumhoz intézett 
kérelem, s a művecskét ingyen megküldik az érdek
lődőknek.

* A tölgymakk mint állati takarmány jó makk- 
termp években nálunk is nagy szerepet játszik, de a 
gazdáságban hizlalásra rendszeresen nem igen használ
ják, habár okkal-móddal erre is igen alkalmas, még 
pedig nemcsak a disznóknak, hanem a szarvasmarhák
nak és a juhoknak is. Mind a három állatfaj szívesen 
fogyasztja, de ha állandóan sokat adunk nekik, ártal
mukra lessz, mert a makk héjának nagy csersav tartalma 
az emésztésben káros hatású zavarokat okoz. Ezért a 
tölgymakk hizlalásra, illetőleg takármányozásra nem tisz
tán, hanem csak mint takannáuy-pótlék  ajánlható, na
ponta 1 —1'5 kilogramm mennyiségben. Az ilyen nagy
ságú adagokat is célszerű előbb vízben jól kiáztatni, vagy 
(ami még jobb) kifőzni, mert különösen a forróviz a 
csersav-tartalom egy jelentékeny részét kivonja s a mak
kon esetleg fejlődő penészgombákat, amelyek az állatok 
egészségére szintén ártalmasok lehetnek, megöli. Az áz- 
tatás, illetőleg főzés céljából önként érthető, hogy a 
vizet a makkról le kell önteni és nem szabad sem 
etetéshez, sem itatáshoz használni. A felfőzéshez ha
sonló — sőt kellő kezeléssel még jobb hatású — a 
makknak sütőkemencében való erős szárítása, kenyér
sütés után. Ha az ilyen makkot a héjától megtisztítjuk 
és esetleg meg is őröljük, nagyon jó hizlaló takarmányt 
nyerünk. — Fejős teheneknek, vagy szoptató disznók
nak azonban a tölgymakk előkészítve és mérsékelt ada
gokban sem ajánlható, mert a szopó borjuknak és mala
coknak határozottan ártalmas.

(Frick’s Rundeshau) S.
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LEVÉLSZEKRÉNY.

Igen tisztelt Szerkesztő Úr!
Gratulálok! . . . Erdészeti szaklapban mezőgazda tollá

ból eredő közlemény, mely ahelyett, hogy minket támadna, 
elfogultság nélkül, elismeréssel adózik törekvéseinknek és 
a kisebb erdőbirtokok megmentésének ép oly fontos, mint 
nehéz kérdését velünk együtt, „egyesült erővel“ igyek
szik megoldani, olyan eredmény, amiért Önnek, aki a 
rokon őstermelő ágazatok működő szerveinek közös, 
egyetértő munkásságra való egyesítését tűzte ki a M. 
E. egyik iránytszabó feladatául, mint erdész ember, csak 
gratulálhatok.

Lehet, hogy sokan optimistának fognak tartani, amiért 
a mezőgazdák első fecskéjének csicsergésére mindjárt 
gratulálok, de higyjék el : nem hiba az, ha gazdasá
gunk mai nehéz vívódása közepette, amikor minden 
tárgyilagosan gondolkozó erdő- és mezőgazdának éreznie 
kell, hogy a széliében mutatkozó válságos helyzetet 
alaposan csak vállvetett munkássággal javíthatjuk, a közös 
munkásság első bajnokának látására már el fog az üd
vözlés vágya; és nem hiba az sem, ha első sorban Önt 
üdvözlöm, aki lapjában az „egyesült erővel" való munkál
kodást a mezőgazdákra is kiterjedő értelemben legelőbb 
hangoztatta s ebben az irányban következetesen működött.

Ugyanekkor őszinte örömmel üdvözlöm azonban Stur- 
mán Lenárdot is, mint a velünk egyetértő munkásságot 
kereső mezőgazdáknak a M. E. hasábjain elsőként sze
replő tollvivőjét és Önnel együtt igaz lélekből óhajtom, 
vajha az ő példája a mezőgazdák köréből másokat is 
közénk vonzana, hogy valahára végét láthassuk az egy
más meg nem értéséből származó ellentéteknek, s mind
ama gazdasági kérdéseket, amelyek az erdő- és mező
gazdák együttes munkásságát igényelik, kölcsönös egyet
értéssel, hazánk javára, mielőbb megoldhassuk.

Biztos vagyok benne, hogy ezzel az őszinte üdvözlet
tel szaktársaim egész seregének érzelmeit tolmácsolom 
és erősen hiszem azt is, hogy ez az általam nyilvání
tott meleg üdvözlet biztosítékot nyújthat arra nézve, hogy 
ha a mezőgazdák részéről lapjainkba érkezendő közle
ményeket vita tárgyává teszszük: az eszmecserét nem 
elfogult egyoldalúság, nem a közlemény forrásához mért 
subjektiv megítélés, hanem kizárólag a felvetett kérdés
nek helyes megoldásához feltétlenül szükséges tágyilagos- 
ság fogja vezetni.

Ezen az alapon nem kétlem, hogy sem Sturmánt, sem 
az ő példáját követni óhajtó mezőgazdákat nem fogja 
szaklapjainktól távol tartani az a csillag alatti megjegy
zés, melylyel a t. szerkesztő ur a Sturmán közleményét, 
tartalmi tekintetben, általánosságban kiséri.

Nem kétlem, mert részemről abban a megjegyzésben 
vagyok, hogy a t. szerkesztő ur a Sturmán közleményével 
mindenben egyet nem ért, kizárólag a vélemény őszinte 
nyilvánítását látom, amivel szemben, a megjegyzés további

szives hangja minden más értelmezést kizár és csak azt 
dokumentálja, hogy a t. szerkesztő ur eltérő véleményé
nek jelzését nem akarja kalap alá rejteni akkor sem, 
amikor egy igen szivesen látott uj munkatársat üdvözöl.

És ezért részemről ismét csak gratulációval adózom 
Önnek t. szerkesztő ur, mert (itt egy kis önzés követ
kezik) megkönnyítette nekünk a Sturmán cikkéhez való 
hozzá szólást.

Rajtam kívül lehetnek még sokan, akik az ön meg
jegyzése nélkül, a nagylelkű magyar vendégszeretettel 
ellenkezőnek tartanák mindjárt az első vendég elmél
kedését kikezdeni, dacára annak, hogy a hozzá szólást 
maga a vendég is kívánja. És ez a közre nézve való
színűleg nem lenne hasznos, mert a Sturmán közlemé
nyében fölvetett eszmék sokkal nagyobb jelentőségűek, 
semhogy az eltérő véleményeket csupa udvariasságból 
célszerű volna elhallgatni.

Van tehát okom a szerkesztői megjegyzésért is üdvö
zölni Önt, habár nem vagyok abban a helyzetben, hogy 
az azáltal nyújtott alkalmat kellően kihasználhassam.

Erre nem alkalmas már ez a kényszerűségből hasz
nált levélforma sem, de ha megengedi: egyre-másra, 
csak úgy rövidesen rámutatok mégis, hát ha ezzel is 
hasznára lehetnék az ügynek.

A latifudiumoknak az erdős vidékekre való áthelye
zése, amit Beksics Gusztáv nemrégiben proponált, a ma
gyar nemzeti állam megteremtésén fáradozó nemzet- 
gazdászok és politikusok körében rohamosan hódítani 
látszik és akik az apró erdőbirtokok pusztulásáról a leg
több elszomorító képet tudnánk természethűen meg
rajzolni, a hatalmas eszme hódítását igaz lelki örömmel 
látjuk.

Ezekért előttünk kedves húrokat penget a Sturmán 
cikke is, amely tulajdonképen a Beksics nagyarányú ter
vének részlet-rajzaival és részlet-terveivel foglalkozik.

A rajzok képe azonban túlságosan sötét és talán ebből 
folyólag igen kevés reményt nyújtók az azokra alapított 
részlet-tervek is.

Alapjában igaz, hogy az apró magán- és közbirtokos- 
sági erdők nagy része a végpusztulás utján van, hogy 
továbbá ezt a pusztulást maguk a birtokosok a jelenlegi 
viszonyok között nem képesek föltartóztatni s a ható
sági beavatkozás is legfeljebb csak lassíthatja; de úgy 
hiszem, nyerne némi derűt is a kép, ha nemcsak az 
öröklött, hanem a legújabban felavatott és még elég jó 
karban levő magán- és közbirtokossági erdők üdébb 
színét is oda festenők, s ha a kisgazdákra és közép
birtokosokra, valamint a kisebb közbirtokosságokra háruló 
nehéz, igen sokszor el nem birhatóan terhes feladatok 
sötét árnyékát a gazdaság belterjességének fejlesztését 
kizárólagosan szolgáló hitel- és értékesítő szövetkeze
tektől s a gazdaság terén nagyobb befektetés nélkül is 
kínálkozó számos új jövedelemforrástól remélhető hat
hatós támogatás biztatóbb színeivel enyhítenők.

Ezeknek az eszközöknek és az ezekkel elérhető ered-
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ményeknek latba vetése pedig a nagybirtokok áthelye
zését célzó hatalmas eszme megvalósítására hivatott 
részlet-tervek kidolgozásánál nem mellőzhető, mert min
den kétségen felül áll, hogy az apró erdőbirtokoknak 
nagy birtokokká való egyesítése a kisebb birtokok pusz
tulásában mutatkozó közgazdasági veszélyek megszünte
tésére hosszú évtizedek múlva sem lesz minden vonalon 
sikert biztosító eszköz. Nem lenne ilyen akkor sem,ha az 
állam az apró erdőbirtokok összevásárlására mai tehetsé
génél sokkal többet áldozhat és a síkföldi nagybirtokok 
tulajdonosai a nemzeti állam kibontakozásának nagy esz
méjétől lelkesítve, készséggel parcellázzák szántóföldjei
ket s a hegyvidékeken összevásárolt erdőkből alakítandó 
nagy birtokokkal lépten-nyomon előbbre viszik a cél
szerűbb birtokmegosztás nagyszabású tervét.

Óriási akadály gyanánt áll a terv megvalósúlása előtt 
egyrészt az erdőkkel való kicserélésre alkalmas mező- 
gazdasági földeknek sok helyen pótolhatlan hiánya, más
részt az a körülmény, hogy a mezőgazdasági földekkel 
elcserélendő erdők alig, vagy egyáltalán nem jövedel
meznek, sőt — amint Sturmán is ecseteli — hosszú 
időn át nem kamatozó újabb befektetéseket igényelnek.

Ezzel az akadálylyal küzd maga Beksics is és én úgy 
vélem, hogy általános érvényű megoldással nem küzd
het meg vele soha, senki.

A nagy feladat kivitele nézetem szerint megkívánja, 
hogy a részlet-kérdéseket ne általánosítsuk, hanem fog
lalkozzunk velők a teljesen azonos körülmények által 
határolt vidékenként külön-külön és csak ott helyezzük 
előtérbe a cserét, ahol a segítés összes tényezőinek be
ható mérlegelése határozottan erre utal. Ez annyival in
kább szükséges, mivel a csere az előbb érintett akadá
lyokból következőleg olyan eszköz, amelylyel a létező 
bajokat talán évtizedek múltán sem lehet kielégítő arány
ban megváltani és ha nem keresünk más gyógyszereket: 
gazdaságunk sok helyen kétségbeejtő válságba juthat.

Azok a szakemberek tehát, akik a Sturmán közlemé
nyében vázolt körülményekhez hasonló viszonyok között 
működnek, igen hasznos, hazafias munkát végeznének, 
ha a Sturmán közleményében felvetett eszmét nem 
hagynák visszhang nélkül, hanem tovább füzögetnék, még 
pedig olyan irányban, hogy a túlzott remények nélkül, 
tényleg nyújtható segítség minden eszközével számol
janak s részlet-terveikben a nagyobbszabásu birtok
áthelyezés és birtokegyesítés (vásárlás) lehetőségét és 
módozatait a segítség közelebb fekvő eszközeivel kap
csolatba hozva, vagy ha lehet egybevetve s számbeli 
adatokkal is támogatva igyekezzenek feltárni, mérlegelve 
egyben azt is, hogy birtokcsoportosítás esetén, az azzal 
kapcsolatos rendszeres kezelésből folyó tilalmak minő 
helyzetet teremtenek.

A feladat nagy fontossága megérdemli, sőt nézetem 
szerint hazafias kötelességgé teszi, hogy megoldásához — 
ha csak egy porszemecskével is — hozzájáruljon min
denki, a ki tapasztalatainál, ismereteinél fogva vagy a

rendelkezésére álló számbeli adatokkal segítségére szol
gálhat.

Készséggel lépnék Sturmán után sorompóba mindjárt 
magam is, de itt nincs forrásom, a melyből hasznos 
adatokat meríthetnék. Vannak nagy erdőuradalmak, de 
nincsenek pusztulásnak indult magánerdők és nincsenek 
mezőgazdasági latifundiumok, a melyek a nagybirtok
áthelyezés kérdésében szóba jöhetnének.

Csak kontárkodnom kell tehát, a nélkül, hogy konkrét 
javaslatot tehetnék. Azok után azonban, a mit más vidé
ken való utazgatásaim alkalmával láttam, bízom benne, 
hogy a fentiekben leirt megjegyzéseimet talán még sem 
fogják hiábavaló okvetetlenkedésnek tekinteni és jóakaratu 
kontárkodásomnak lesz annyi foganatja, hogy másokat 
értékesebb hozzászólásra ösztönöz.*

Ezen a címen kérem az Ön szives elnézését is t. 
szerkesztő úr, ezért az igen hosszúra sikerült unalmas 
epistoláért.**

Szaktársi üdvözlettel Hubertus.

Szerkesztői üzenetek.
F. Gy. úrnak. Az első kérdésre a három fanem közül ajánljuk a 

kőrist. A másodikra nézve tessék elolvasni Vadas „Erdöműveléstan“-á- 
nak 152. és 15.1. oldalát.

H. K. úrnak. Kitűnő téli almafajok: Fehér téli Calville Jonathan, 
Téli arany Pármen, Kormos, Ananász Renette, muskotály Renett, 
orleansi Renett, Török-Bálint, Ponyik, Batull, Szercsika Wellington, 
Bismark alma s még mások.

B. L, Cs. A., D. G. és L. K. úraknak. Kevés türelmet kérünk 
meg . , .

M. D. úrnak. Jól lesz úgy is, a mint tervezi . . . Csak kérjük 
miélőbb . . .

* A mi igen kívánatos és üdvös dolog lenne. Szerkesztő.
** E levél épen akkor érkezett hozzám, midőn Sturmán barátom 

cikkére egy rövid reflexiónak a megírásához kezdettem. Hubertus 
leveléből látom, hogy ő is teljesen az én gondolatmenetemnek a 
szószólója s hogy az ismétlés és szószaporitás vádját magamra ne 
vonjam, egész röviden csak a következőket kívánom még a fent 
elmondottakhoz hozzáfűzni. Sturmán élethűen ecseteli czikkében ma- 
gánerdeink pusztulását s belátja, hogy azt legnagyobb részben a meg
gondolatlan szertelen legeltetés okozza, de ennek rendezése iránt 
mégis aggályai vannak, mert, amint mondja, az istállózáshoz való 
áttérés igen nagy költséggel van össszekötve. Megengedem, hogy sok
közép- és kisbirtokosnak nincs meg a rendszer átváltoztatáshoz a 
szükséges készpénze — amely, ha az átmenet fokozatosan történik, 
talán nem is rúg ép oly magasra, — de azt hiszem, ha a kérdést 
minden megyében az ott székelő gazdasági egyletek az erdészekkel 
kezet fogva igyekeznének megoldani s egyes jobbmódu középbirtoko
sunk jó példával előljárna, köznépünk lelkében megfoganna a jobb, 
hogy ne mondjam a modern gazdálkodás iránti hajlam, s akkor 
annak a papiroson osztogatott tanácsnak is lenne némi eredménye. 
Épen azért nagyon kívánatos volna, a mint a „Magyarország“ múlt 
évi egyik számában K. B. helyesen megjegyezte, hogy a földmivelesi 
kormány a nép és kisgazdáink oktatására, képzésére irányuló akció
ban juttasson kellő tért a rendszeres erdő- és legelő-használat ismer
tetésének is, mert népünk az ország legtöbb részében nem csupán a 
szegénységből kifolyólag, hanem talán inkább tudatlanságból ragasz
kodik minden áron a ma már csupán veszteséggel folytatható régi, 
rossz gazdálkodáshoz. Szerkesztő.
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Ungvár, 1902. május 1. 6—1 . szám.lí. évfolyam.

M A G YA R E R D É S Z
ERD ÉSZETI 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 1-én és 15-én.

KIADJA

SZÉKELY ÉS ILLÉS UNGVÁRTT,
KA Z IN CZ Y- UT CZ A  1. S Z M

hova a hirdetések, az előfizetési és hirdetési 
díjak küldendők.

Biztosítsuk baleset ellen az erdei m unkásokat
oagij egynéhány szó

az „Országos gazdasági és cselédpénztárról“.

Ha Darányi Ignác földmivelésügyi miniszter 
úr korszakot alkotó működe s ét felsorolni óhaj
tanok, nem lehetne az utolsó közé sorozni az 
emberbaráti szereteten alapuló, az 1900-ik évi 
julius hó 3-án szentesítést nyert 1900-ik évi 
XVI. törvénycikket, ami „A gazdasági munkás- 
és cselédpénztárról“ szól.

E törvény 1901. évi január hó 1-én lépett 
életbe.

Hogy e fontos törvényről e lapok utján kívá
nok megemlékezni, annak okát a türelmes olvasó 
abban keresse, hogy ezen törvény alkotta Or
szágos gazdasági munkás- és cselédpénztárnak 
nemcsak a gazdasági cseléd, mindenféle mező- 
gazdasági munkás, napszámos, kubikos, vincel
lér, kertész, önálló gazdálkodó, hanem az erdő- 
véd és erdőmunkás stb. lehet tagja: és célja, 
hogy azokat baleset, vagy baleset miatti időleges 
munkaképtelenség, s állandó rokkantság eseté
ben segélyben részesítse.

Miután e törvény méltán a szegény ember 
törvényének nevezhető, ennek megösmertetése 
a mi feladatunkat képezi.

Mert kinek van a legtöbb alkalma a szegény 
néppel érintkezni, nem-e a nemzeti missziót 
teljesítő magyar erdőtiszti karnak.

Ki van hivatva a munkásnépet a földmivelési 
kormány bölcs vezetőjének ez emberbaráti tör
vény nemes intenciójáról meggyőzni? Nem-e a 
magyar erdésznek?

Nem fog-e — sokszor az erdők mélyében lakó, 
csak szegény emberrel érintkező, annak ügyes-

! bajos dolgát intéző erdésznek lelki megnyug- 
! vást képezni — ha e magasztos törvénynyel 
I azokat megösmertettük. Ennek oltalma alá he

lyeztük az erdei munkásnépet, és ha valamelyi
küknek kezéből valami előre nem látott eset 
miatt kiesik a kenyérkereső szerszám : a fűrész 
meg a fejsze és nem kénytelen a koldusbotot 
és tarisnyát kezébe venni, magának és család
jának és az emberi könyörületesség keserves 
garasaira szorulni?!

Nem jóleső tudat-e az mi reánk, hogy e törvény 
intézkedik arról, hogy az erdei munkában meg
sérült munkás munkaképtelensége és rokkantsága 
esetén segélyt kapjon és ha baleset következtében 
a kenyérkereső férj elhal, a hitves és gyermekei 
nehéz sorsát az Országos gazdasági munkás- és 
cseléd-segélypénztár nyújtotta segélylyel meg
könnyítettük és könyeiket felszárítottuk ? !

Azt hiszem, hogy igen!
E törvénynek minél szélesebb — az erdő- 

birtokos, a kisgazda közönségtől lefelé, az erdei 
munkás-favágó kunyhó lakójával leendő — meg
ösmertetése a magyar erdésznek nemcsak ember
baráti, hanem hazafias kötelessége is !

Hivatkozom a M. E. Il-ik évfolyam 1—2. sz. 
Fankovits szaktársam „A kazár földön“ című 
cikkének végszavaira: „Papok és erdészek !
Értelmes emberek! Akik a szegény nép között 
laktok, egyedül csak ti lehettek támaszai annak! 
És mi többiek se húzódozzunk azok bajainak 
felismerésétől, mi is segítsünk rajtok, segítsünk ez 
által magunkon és mindnyájunkon!

Hivatkozom Beksics Gusztáv legutóbb kiadott 
művének, „Nemzeti akció“ VII-ik fejezet utolsó 
bekezdésére, ahol azt mondja, hogy : „A tár
sadalom föladata pedig a hódítás, a terjeszkedés 
erőinek kibontása s a nemzeti alap kiszélesítése.
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Minden magyar embernek éreznie kell, hogy 
missziót teljesít. “

Minő fenséges, a szivek legmélyébe ható 
szavak !

Ki ne követné azokat, ki ne ragadna meg 
minden alkalmat, hogy az emberi szeretettel 
párosult hazafiasságot bebizonyítsa, ha nem a 
magyar erdész? Ha nem mi, akik a nemzeti
ségi vidékeken lakva, a magyar nemzeti állam 
őrei, a magyar kultúra fáklyavivői vagyunk?!

A fenti benyomásoktól és kötelességektől át
hatva kívánom e törvényt röviden ösmertetni.

A törvény 1. §-a értelmében a földmivelés- 
ügyi m. kir. miniszter ur hatósága alatt „Or
szágos gazdasági és cseléd-segélypénztár“ 
szerveztetik, aminek célja a pénztár rendes és 
rendkívüli tagjait — a cikkem elején megneve
zettek és családjait — a törvényben megjelölt 
esetekben segélyezni.

A pénztárnak vannak: rendes, rendkívüli és 
alapító tagjai.

A rendes tagok két csoportba oszlanak, még 
pedig olyanok, akik évenként 10 K 40 fillért, 
vagy hetenkint 20 fillért fizetnek és ezek egész 
segélyre szereznek jogot.

A rendes tagok második csoportjába tartoz
nak azok, akik a fent érintett összeg felét, vagyis 
heti 10 fillért fizetnek.

A rendes tagok ezenkívül 35 éven alul kettő 
és ezen felül 4 korona felvételi dijat fizetnek.

A rendes tag, ha baleset éri, ingyen gyógy
kezeltetik, 60 napig napi 1 K és azontúl fel
gyógyultéig havi 10 korona segélyben részesül. 
Halál esetén családja 400 koronát kap, ha ez 
nincsen, 100 korona temetési költséget.

T íz évi tagság után, ha annyit nem képes 
keresni, mint egy rendes munkás, havi 10 K 
segélyt kap. 65 éves korán túl 100 koronát kap 
egyszersmindenkorra. Ha a tag nem baleset 
következtében hal meg és

legalább 5 évig volt tag 200 korona 
10 „ „ „ 250
15 „ „ „ 270

segélyt kap a család, ha ez nem volt, akkor 
100 K segély jár.

Rendkívüli tag  az, aki a segítő-pénztárba 
évenként egy koronát befizet. Miután ezekhez

tartoznak az előre láthatólag három hónapon 
túl dolgozó azon erdei munkások, akik vala
mely társláda kötelékébe nem tartoznak ; ezek
ről, illetve az ezekre vonatkozó miniszteri uta
sítás rendelkezéséről egy kissé többet kívánok 
szólani.

A miniszter ur a „Földmivelési Értesítő“ 1900. 
évi 29. számának hivatalos részében 12.101 — 
ein. szám alatt elrendeli, hogy azon egyének, 
akik az 0. G. M. és cselédsegítő-pánztár rend
kívüli tagjai akarnak lenni, azok munkás-igazol
ványaik előmutatásával a pénztárba való be
lépésre a községi elöljáróságnál jelentkezhet
nek, az egy koronát befizetik és ezért nyugtát 
kapnak.

A rendkívüli tag külön felvételi dijat nem 
fizet.

A rendkívüli tag a központi igazgatóságtól 
tagsági igazolványt nyer, aminek érvényessége 
a befizetés napjától ugyanaz év december hó 
31-ig számít.

A kincstárnál ezen rendkívüli tagok bejelen
tésénél az eljárás igen egyszerű, u. i . :

Az erdőgondnok favágóit és egyéb munkásait, 
továbbá fuvarosait egy kimutatásba foglalkozás 
és lakhely szerint bejegyzi és ezt a hivatalnak 
bejelenti. Innen az 1— 1 korona tagdijat meg
kapván, az összeseket a községi elöljáróságnál 
a pénz becsatolásával, mint rendkívüli tagokat 
bejelenti. Az elöljáróság ennek ellenében a nyug
tákat küldi m eg; a pénzt meg a központnak 
származtatja át. Ez meg a tagsági igazolványo
kat küldi kézbesítés céljából az erdőgondnoknak.

A rendkívüli tag ezen igazolvány alapján, 
hogy ha baleset éri, ingyen gyógykezelésben 
és gyógyszerben és 60 napig napi egy korona 
segélyben részesül.

A munkaadó köteles a fenti költségeket saját
jából előlegezni, ami azután a pénztár által vissza 
lesz térítve.

Ha a rendkívüli tag rokkanttá válik, akkor havi 
10 korona segélyben részesül.

Ha baleset miatt halál következnék be, akkor 
a hátramaradottak 100 korona temetkezési se
gélyben részesülnek.

Megjegyezni kívánom, hogy alapító tag az, aki 
legkevesebb 50 koronás alapítványt tesz.
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A pénztár gyámolítására az állam 100.000 
koronát ád A pénztár ügyeinek vezetésére 
kormánybiztost nevezett ki.

A pénztár egyéb ügyeire a földmivelésügyi 
m. kir. minisztérium „Gazdasági munkás-ügyek 
osztálya“ bárkinek a legnagyobb készséggel 
nyújt felvilágosítást.

Záradékul még egy pár sorral kívánok a pénz
tár eddigi működéséről megemlékezni.

A segítő-pénztár még csak 15 hónapja hogy 
fennáll és már is 15.000 tagot számlál.

A gazdák által kötelezőleg biztosított cselédek 
száma 500.000.

Egyezer az alapító tagok száma, akik 150.000 
koronával gyarapították a pénztár vagyonát.

A pénztár a múlt évben 760 tagot részesített 
segélyben, 58 családnak juttatott 400—400 
tehát összesen 23.200 koronát.

D íváid Béla.

Reflexiók.
Az Erdészeti Lapok február havi füzetében ismételten 

két cikk jelent meg, hogy a már agyonra csépelt (E)-be 
az utolsó szuszt is belefojtsák. Pedig attól tartok, ez 
nem fog ám olyan könnyen menni, — különösen nem — 
mint alább kimutatandom — ily erőtlen fegyverekkel s 
ily nagyfokú türelmetlenséggel. Igaz! türelmetlenséggel. 
Az emberi küzdelmek képe, úgy látszik, kicsinyben és 
nagyban ugyanaz. Ha érvekkel nem győzzük, türelmet
lenséggel akarjuk agyonnyomni az ellenvéleményt. Hasz
talan azonban minden ily irányú törekvés. A természet 
ereje által hajtott fakadást hiába nyomjuk vissza erősza
kosan, kitör az — élni s fejlődni fog. Az Erdészeti 
Lapokban megjelent két újabb cikk ismételten mintája a 
türelmetlenségből fakadt önhittség munkájának.

E téren semmi közünk a cikkírók személyéhez; de 
hogy az ily hang és modor az erdészeti szakirodalomból 
kiküszöböltessék, azért küzdeni mindnyájunk közös ér
deke.

A személyes érdekek, az öntetszelgés vonuljanak hát
rább a közügyek megvitatásának teréről ! Mindenki vi
selje a felelősséget azért, mit a közcélok előbbvítelére 
megírt; de aztán ne tessék a személyeket előtérbe tolni, 
ne tessék érzékenykedni, türelmetlenkedni.

No hiszen szép kis irodalmi vita keletkezne abból, ha 
(E), a kit fegyelmezetlen gondolkodás, kifejlesztetlen Ítélő
képesség, könnyű lelkiismeret jellemzésével tűntettek 
ki, a ki együgyü tévelygőnek, a törvény értelmetlen 
végrehajtójának lett bemutatva az olvasó közönség előtt, a 
kit kár, hogy az akadémia nem oktathatott ki kellőleg 
a törvény nemes intenciójának kellő felfogására stb. stb.

— most mind össze szedné ezeket a szertelenségeket, 
saját személyét helyezné a porondra, s amúgy magyaro
san neki vágna egy méltó feleletnek és mérne hasonló 
mértékkel !

Nem méltán kérdezhetné az olvasó publikum, hogy ki 
az az (E) ? mi az az (E)? No, hogy ilyen nagy személy?

De nem így van-e a Bund válaszában ?
Nem méltán kérdezheti meg az olvasó, ki az a Bund? 

mi az Bund ? hogy hivatva érzi magát meg se támadott, 
még csak nem is érintett saját személyét 10 oldalon át 
megvédelmezni, — a nyilvánosság előtt.

Mi ez ? — (E) foglalkozott igen Bunddal, mint 
cikkíróval, de személyéről nem emlékezett meg. Ha 
esetleg valami vé'etlen vonatkozás oda tévedt is, a mi 
akaratlanul talált, nem szebb lett volna szerényen kitérni 
előle, mint kiugrani a porondra ama bizonyos nyilt- 
sisakkal ? Azt hiszem, az ilyen bajnoki mérkőzések nem 
igen érdekelhetik a nagyközönséget.

De világosítsuk meg kicsit a helyzetet ! (E) megtá
madja azt az indokolatlan konzervativizmust, a mi — 
sajnos de úgy van — igen igen sok derék nagy embe
rünk lelkében állandó lakó, talán tudta, sejtelme nélkül:
— Bund egyedül magára veszi. (E) kikel a bürokratiz
mus ellen, a miről a napi lapok is hasábokat írnak, 
minek fékezésén maguk a miniszterek is törik a fejüket 
és ime Bund itt is találva érzi magát. Szóvá teszi (E), 
hogy az erdészeti kormányzat évek hosszú sora óta a 
gyakorlati erők érvényesülésére egyáltalában súlyt nem 
helyez : Bund azt hiszi, hogy ez csak rá vonatkozhat, 
mert ő is szolgált egykor a minisztériumban. Hogy a 
hazai viszonyok nem tétetnek komoly tanulmány tár
gyává a külföldiekkel arányban, — az is csak Bundnak 
szólhat.

így hát akkor nincs közkérdés, mert mindenütt meg
van támadva, meg van sértve a cikkíró. Vagy más ember 
rajta kivűl nincs is számbavehető s ő képvisel min
den eszmét, minden irányt, kormányzatot, administrációt?

Lám, mindnyájunkat érhet baleset. A kritikus is ki 
van téve annak, hogy kritikáját felülbírálják. De ne tes
sék kérem ezt rósz néven venni. Amit a közérdekre 
károsnak találunk, azt kötelességünk szóvá tenni, még 
ha fáj is; ellenben senkise keresse saját személyének 
előtérbe hozását, vagy mások személyének megbántását, 
vagy megalázását; — mert első esetben az öntetszel
gés bűnébe esik, utóbbiban pedig kiteheti magát annak, 
hogy neki is hasonló mértékkel mérnek.

Mindezt pedig (E) joggal elmondhatja másoknak, mert 
bár támadott intézményeket, közfelfogást, megszokott 
eljárásokat, tényeket; támadott élesen, leplezetlenül, de 
egy szóval sem sértette senki személyes ambícióját, nem 
vont vitájába egyéni érdekeket, vele szemben pedig nem 
ezzel a fegyverrel küzdöttek.

A Magyar Erdész önmérséklés iránti intelmét pedig ne 
fordítsuk csupán csak (E)-re. Vagy türelmetlenségünkben 
csak az ellenvélemény szertelenségeit látjuk fokozottan
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nagyítva s talájuk sértőknek, mig a magunk kifejezései 
még mindég enyhéknek látszanak, mert nem tudtuk 
egyszerre agyoncsapni vele az alkalmatlan fecsegőt ? . . .

Ez okokból nem foglalkozhatom Bund válaszának sze
mélyes irányú részleteivel ; ellenben készségesen isme
rem el, hogy ügybuzgóan szól helyenkint a tárgyhoz is: 
ezekre a részletekre, a menny.ben meg kellőleg meg
vitatva nem lettek, legyünk biztosak, meg fog jönni idővel 
a válasz, ha nem is (E) tollából. Ilyeneknek ismerem 
pl., hogy miért maradt ez ideig még rejtély, hogy (E) 
fejtegetéseiben az erdőtörvény 17. §-ának hiányos idéze
téből indult ki ; — vagy a közbirtokossági erdők felosz
tásának, illetve képzésének kérdését, stb. — A gyü
mölcsnek is idő kell az éréshez ! A Bund által óhajtott 
alapos kifejtés és indokolás is meglesz, de talán még is 
jobb lesz azt — tekintve a rendelkezésre álló tért — 
csakis apródonként megbeszélni ; hiszen épen ehez az 
alapos kifejtéshez nem megvetendő értékes anyagot 
maguk a támadók — köztük tehát Bund is szolgáltattak.

Ez alkalommal csak Bundnak két észrevételére teszek 
megjegyzést. Azon állításomat, hogy az „állami szerve
zet külső szervei az általános tapasztalatokat elferdítve 
szállítják a központba, mert a hivatalos forma és e’járás 
kizárja a szabad eszmecserét és szabad véleménynyil
vánítást“ — fentartom. Ez nem meggyanúsít ásó, az 
államerdészet valamennyi külső szervének; ellenke
zőleg , a hivatalos fonna és eljárás, tehát a copf és a 
vaskalap-rendszer itt az ok, nem a tisztviselők kevés 
lelkiismerete. Ahoz ugyanis, hogy a külső szervek álta
lános tapasztalatai elferdítve szállíttatnak a központba, 
nem szükséges, hogy a tisztviselő elferdített, vagy hamis 
jelentést Írjon. A dolog könnyen érthető. A tisztviselő 
csak arra felel jelentésében, a miről megkérdeztetik; 
minden egyébről azonban neki hallgatnia kell. Vagy talán 
hozzászólhatna a kormányrendeletek és intézkedések bi- 
rálgatásához is ? Megtürné-e ezt a legmagasabb szolgá
lat fegyelme ?

Hát nem is azt kívánom én, hogy ez a fegyelem 
lazíttassék meg, hanem ha már országos érdekek törvé
nyes szabályozása, vagy valamely törvény mikénti vég
rehajtása a feladat, miért nem végeztetik az alapvető 
munkálatokat épen a végrehajtó tisztviselőkkel és miért 
lepik meg a világot valóságosan titokban készült alko
tásokkal ?

Másik megjegyzésem, hogy bár az értelmetlen végre
hajtó közeg alakjában állíttattam az olvasó elé, mégis 
megmerem kockáztatni, hogy a Bund által számba adott 
válasz, hogy t. i. azért esik külön elbírálás alá az úrbé
resek erdeje : „mert így csak a Rosenfeld birtoka megy 
tönkre s legfeljebb a Rosenfeld ivadékai tűnnek el a 
határból“ — nem elégítené ki azt a paraszt bírót, hanem 
ez a bíró így felelne vissza az elképedt jogerdész úrnak :

„Már erdemes uram tessen, megengedni, de ez nem 
így van ! Mink csak azt látjuk, hogy a mióta ez a Ro
senfeld összevette itt az erdőköt, azóta mindég csak

gazdagszik, gyarapszik. Három tanyája van annak már, 
a kösség fődgyének is majd fele már az övé. A gazdák 
nagy része is adósa neki. — Ne féltse ! nem pusztái az 
el, se ő maga, se az ivadéka ; de elpusztul helyette a 
kösség! Mer’ még az én apám télen, mikor a mezei 
munka alábbhagyott, 4 ökörrel járt ki az erdőre fáér’ 
oszt’ szállította a városba. Bizony minden esztendőbe 
megkeresett pár száz forintot csak úgy könnyesen. Azután 
meg a szegényebbje, a kinek se ökre, se lova nem vót, 
kijárt az erdőre fát vágni. Faragott itt még 20 eszten
dővel ezelőtt az egész falu apraja naggya egész télen 
keresztül, ki vályút, ki szúszékot, villát, kaszanyelet, 
kapanyelet, lapátot, szénvonót, disznóólát, talicskát, faka
nalat, orsót, guzsalyt, teknőt meg kitudná elsorolni mit ; 
azután vittük a vásárra szélylyel, begyütt azér’ a kös- 
ségbe minden esztendőbe sok ezres, de nem is ült hiába 
a patka szélin bötüt bújva a gyerek. — Hát azelőtt 
abból az erdőbűi megvót a haszna a Grófunknak is ; 
mer’ jól megfizettünk a fáér, de a kösség is élt belőle ; 
most meg, hogy szét farigcsálták a tenger sok fát slip- 
pernek, oszt elhorták innet, az a nagy darab főd csak a 
Rosenfeld birkáján neveli a gyapjút, a kösség meg sze
gényedik, mi tűrés tagadás sokan ki is mennek Ameri
kába. Ez az igasság érdemes uram, de hát ehez érteni 
is kéne!“

Végre is illő, hogy szakirodalmunkban a türelmetlen
ség legkiválóbb alkotásairól, Aratónak az irodalmi szemle 
rovatban közölt kritikáiról is megemlékezzem. Előre bo
csátom, hogy Arató személyét és egyéniségét nem kívá
nom egy szóval, egy gondolattal sem érinteni ; de azok
hoz az irodalmi szemle alatti ismertetésekhez, mert 
azok a nyilvánosság számára Íródtak, hozzászólnom, 
úgy vélem, szabad.

Eltekintve a személyes irányú támadásoktól, melyekre 
nincs szavam, ezekből a cikkekből különösen szakiro
dalmunk közszabadságára veszélyes irányzat körvonalai 
domborodnak ki. A türelmetlenség itt tetőfokára lépett. 
Nem kapacitál, nem bizonyít; e helyett a maga felfo
gását ráerőszakolja másra ; parancsol és hódolatot köve
tel. — Meg van győződve róla, hiszi, sőt biztosan tudja, 
hogy a miket mond, azok feltétlen igazak, — itt szó 
sem lehet ellenmondásról, csak térd- és főhajtásról.
Ez a felfogás atyáskodik másoké felett. Nem is átalja 
kimondani, hogy azért harcol, hogy mások megtévesz
tésének elejét vegye. Félti a báránykákat, hogy valami 
gonosz indulatú pásztor tilosba tereli. Szegény báránykák ! 
hát csakugyan ennyire báránykák vagytok ?

Ez a felfogás nem tűrheti, hogy mindenki a saját 
fejével gondolkozzék. Ez az irányzat önmagát tekinti 
tökéletesnek. E szellem tudása az egyedüli, mely üdvö
zít, minden más pedig tévelygés !

Istenem, mennyi vakság! a középkor annyi vért ontott 
türelmetlenségi vaksága!

E felfogás szerint a „Magyar Erdész“ már eddig is 
a szólásszabadság végletekig menő, megrostálásán kiak
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názásából meríti erejét. Ez a szellem nem barátkozhatik 
meg azzal, hogy szabad nézetnyilvánítás propagáltas- 
sék, hogy mindenféle kiforratlan eszmék vettessenek 
felszínre.

De hát ki bizonyította be már azt, hogy ezek az 
eszmék kiforratlanok ? Vége már a vitának ? Vagy oly 
biztos annak a szellemnek a tudása, vagy a győzelme ? 
Nem fél e szellem attól, hccy majd a kiforratlanság 
bélyegét a jövőben ő fogja viselni ?

Ez a szellem már most is sokalja az új eszmék ára
datát, azt hiszi, meg van győződve róla, hogy neki 
minden szellemi terméket okvetlen le kell „Irodalmi 
szemlézni“, kommentárral, széljegyzetekkel ellátni s csak 
azután mehet az ad akta; attól fél, hogy nem győzi 
majd a munkát s véletlenül a későbbi adatkeresőnek 
kezébe juthatnának termékek, melyekből az eszmék nem 
az Ő mindenkit boldogító okuláréján át szűrődnek a 
közönség leikébe. — No de ilyet!

Hát nem volna-e nekem is épen úgy jogom ezt a 
felfogást tévelygésnek, veszedelmes tanoknak bélye
gezni ?

Aratónak az E. L. februári füzetében megjelent „Iro
dalmi szemlézése“ immár a második e tárgyban. Az 
első még a múlt évi decemberi számban látott napvilá
got. Ezzel az első közleménynyel nem foglalkozhatom. 
Nem pedig két okból.

Először mert nem a tárgyhoz szól. Nagyobb gondja 
van (E) úr személyének, gondolkodásmódjának, ismere
teinek leméltatására, magyarul kisebbítésére, mint a fel
vetett eszmék megvitatására, megcáfolására. Hipothezi- 
sekre épít, de azért feltétlen biztossággal ítél. Pedig 
meggondolhatta volna cikkíró, hogy feltevéseinkben téved
hetünk s akkor ítéleteink saját nyakunkba hullnak vissza. 
— A hang pedig oly merész, oly elérhetlen magasból 
árad szét a meglepett olvasóra, hogy hasonló hanggal 
felelni a nyilvánosság előtt nem merészkedem.

Másodszor nem, mert a vita eddigi és későbbi folya
mán szétáradó világosság úgy is kellő értékére fogja le
szállítani azt a 23 oldalas oktatást.

Második „Irodalmi szemlézése" azonban már megkö
zelíti némileg a tárgyat, némi sikert is látszik elérni, 
több tárgyilagosságánál fogva, tehát kötelességemnek 
ismerem cáfolataira reflektálni.

Arató őszintén bevallja célját, mit szolgálni kíván, hogy 
t. i. „annak a megtévelyedett ítéletnek, a melylyel (E) az 
1898. évi XIX. t.-c. intencióira nézve másokat is meg
téveszteni akar és a melylyel ezeket az intenciókat 
ismét meggyanúsítja, a hitelét meggyöngítse.“

Hát igazán kár volt a nagy erőlködésért, hiszen egész 
erejével üres szalmát csépel !

A 251., 252. és következő oldalakon ki is fejti, egész 
a költői emelkedettség lendületével, hogy annak a tör
vénynek az intenciói mily valóban nagyok, nemesek, 
magasztosak, bizonyítja ezt magából a törvény indokolá
sából vett idézetekkel.

105

De hát támadta valaki a törvény nemes intencióit? 
Csakugyan fenforog-e annak a meggyanusításnak a ténye? 
Szükséges volt ez az illumináció.

Meggondolta-e cikkíró — mielőtt annyiszor leírta. — 
hogy mi az az intenció ? Magyarul kifejezve talán a 
magunk elé tűzött cél, magában foglalva a szándék tisz
taságát és nemességét.

Volt-e érintve valamikor csak egy szóval is a cél, 
vagy a szándék tisztasága. Hiszen tovább megyek, (E) 
támadó cikkeivel ugyanazt a nemes magasztos célt 
kívánja szolgálni, a mit a törvény, hogy t. i. az erdők 
fentartásának kérdése a köztársadalmi szükségletek és 
érdekeknek megfelelően oldassék meg. (E) tehát ismeri 
a törvény nemes intencióit, azokat nem hogy támadná, 
de azokért lelkesül, azt teljes lelki és testi erejével szol
gálni vágyik, s épen ez, a nemes célért való rajongása 
az, mely őt e kellemetlen harcba kergeti.

Itt egy igen nagy félreértés avagy szándékos félrema
gyarázás esete áll fent. Hogy a cél eléressék, ahoz esz
közök szükségesek, de nem minden eszköz alkalmas a 
cél megközelítésére. Még a legtisztább s legnemesebb 
szándék mellett is helytelenül használt eszközökkel és 
módokkal épen ellenkezőjét érhetjük el annak, a mit 
tulajdonképen akartunk.

Ilyen eszköz maga a törvény is, vagy jó, vagy rossz, 
— ha jó : célját éri, ha rossz; távol esik attól.

Mit mondott (E) ? Azt, hogy a törvénynek a volt úr
béres közbirtokosságok megalakulására s ügyviteli sza
bályzat megalkotására vonatkozó intézkedése teljesen túl 
lőtt a céícn" — továbbá „El kell ismerni, hogy a munka 
serény volt, de a célt el nem érte“ stb. Hát hol van 
itt, vagy akár hol másutt az intenció meggyanúsítva? 
Lehet a cél bármily nemes, azért nem szükségkép kö
vetkezik, hogy az ahoz vezető utat eltaláljuk, az azt 
szolgáló eszközöket helyesen válasszuk meg.

Inkább azt bizonyította volna be cikkíró, hogy a meg
választott út és eszközök igen is célra vezetők, mintsem 
hogy fényes orátiót tartson az intenció nemes voltáról, 
mert annak ideje már lejárt, mikor még a cél szente
síthette az eszközöket.

Mi akar hát lenni a félremagyarázás ? Tűzijáték? Szem
fényvesztés ? vagy hipnotizmus ?

Az az állítás, hogy a „törvény intenciójának érvénye
sülése itt is a törvény végrehajtásában részes valamennyi 
tényezőnek közreműködésétől függ“ — így pusztán nem 
állhat meg, mert ahoz hogy fát vágjak, három dolog 
szükséges. Fa, fejsze, ember! Mondjuk, hogy megvan a 
fa, megvan az ember, de ha olyan fejszét nyomunk a 
kezébe, a mely vagy oly súlyos, hogy felemelni se 
tudja, vagy oly hitvány, hogy gyújtó faragcsálásra is 
alig alkalmas, akkor a fa nem lesz kidöntve.

Ez az eset áll az úrbéres közbirtokosság ügyeinek az 
új törvény szerinti szabályozásánál is.

Meg van a cél, hogy a nép a „néptribunok“ és 
„paraszt notabilitások“ markából kiszabadíttassék, meg
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van a törvény, hol a birtokarány szerinti részesedés és 
teherviselés elvileg kimondatik, — de hol van az esz
köz, hol a fejsze, a mivel ez a hatalmas fa kidöntes
sék. Talán ott abban az annyi áldozattal s munkaerővel 
öt példányban készült ügyviteli szabályzatban ? Hát mi
csoda idealizmus, jobban mondva naivitás kell ahoz, hogy 
valaki elhigyje, hogy létezhet oly testület, mely saját 
ügyeiben igazságosan s részrehajhatlanul bíráskodik ? Hi
szen még a képviselőház is kiadja kezéből a választások 
tisztasága feletti bíráskodás jogát. Hát nincs Magyaror
szágnak megfelelő közigazgatási és polgári bírósága ? A 
gyengébb védelmére az erősebb ellen, nem volt volna 
található megfelelőbb, gyorsabb, közvetlenebb jogorvoslat? 
Hova forduljon a megsértett panaszával? A közgyűlés
hez ? — Ott a szóvivők miatt nem nyer igazságot. 
Ügyvéd útján a polgári bírósághoz ? Ezt meg az új tör
vény nélkül is megtehette. Avagy még olyanok is van
nak, akik azt hiszik, hogy a magyar királyi állami Erdő
hivatalok hivatottak panaszok felvételére, igazság szol
gáltatására, ítéletek kimondására. A közigazgatási bizott
ságokkal meg ki beszélt már életében ? Ezzel csak 
Írásban lehet értekezni. A népnek pedig az szükséges, 
hogy rövid utón szóval  szolgáltassanak neki igazságot.

Hagyjuk végre is a dolgot, ez a tér most nem arra 
való, hogy ezen eszmék bővebb kifejtésével töltsem ki. 
Nem marad el ez sem, megjön ennek is az ideje, de 
gondolkozzunk csak, megeshetik, hogy igaza lehet (E)-nek 
abban, hogy ez a fejsze nem fejsze, hanem csak hitvány 
baltácska, ezzel aligha döntünk fá t! És ha nincs igaza, 
tessék felmutatni ezt a szerszámot, lássa mindenki, lássa 
0 is, kit már a kétkedés szelleme megszállott.

Arató, hogy (E) hitelét gyöngítse, egy-két felhozott 
adatát igyekszik nem alaposnak tüntetni fel ! Azt hiszem 
jogom van élhetek az Ő fegyverével.

Először is azt mondja Arató, hogy a felsorolt adatok 
nem az 1900. hanem az 1899. évi jelentésből valók. A 
tény pedig az, hogy ez a jelentés aföldmívelésügyi miniszter 
1900. évi 17. számú kiadványa, ott díszeleg ez a czimlapon. 
Abban aztán Aratónak igaza van, hogy ott az 1899. évi 
működés és állapot van feltüntetve, minthogy az 1900. 
évi ministeri jelentés természetszerűleg csak az előző, az 
elmúlt év eseményeivel fcglalkozhatik. így hát két neve 
van a kisdednek. Ám vitatkozzon azon cikkíró, hogy me
lyik a helyes név, de mig homlokán ott van a másik is, 
addig nem követelheti senkitől, hogy az ő becéző nevét 
használja.

Kimutatja, hogy az országos átlaga a kezelési költsé
geknek nem 23 fillér, hanem 18'03 fillér. Ebbe neki 
tökéletesen igaza van. De olvassuk csak az évi jelentést;

„A holdankinti átlagos kezelési költség 25 filléren alól 
van 27 vármegyében (43°/0), 25*1 — 50-0 fillérig terjed 
21 vármegyében (33°/o), 50‘1—100‘0 fillérig terjed 11 
vármegyében (18°,o) és ÍOO'O filléren felül emelkedik 4 
vármegyében (6°/0) ; a holdankinti kezelés költségnek 
országos átlaga kitesz 18 03 fillért" stb.

Vizsgáljuk csak ezeket az adatokat. Próbáljuk, keres
sük ki az országos átlagot vármegyék szerint a terület 
számbavétele nélkül. Vegyük fel, hogy az első csoport 
átlaga 10 fillér, a másodiké 30 fillér, a harmadikké 60 
fillér, a negyediké pedig a minimális 100 fillér. Azt 
látjuk, hogy az országos átlag 31 fillér. Pedig ezek ala
csony átlagok. De vegyük a minimumokat. Ha nem 
csalódom, legkisebb a kezelési költség átlaga Csikme- 
gyében ; ott fizetnek holdankint 9 fillért. Legyen hát az 
első csoport átlaga ez; a másodiké a minimális 25; a 
harmadiké 50; a negyediké 100 fillér; még akkor is 
országos átlagul 27 fillért kapunk. A ministeri jelentés 
szerint a területek alapján kimutatott országos átlag 
pedig mégis csak 18'03 fillér. — Nem tetszik ez külö
nösnek ? Én, megvallom őszintén, arra gondoltam, hegy 
itt sajtóhibának kellett becsúszni, azért használtam önálló 
s mint Arató rám sütötte téves számítást.

Csakhogy Arató ezzel a rám olvasással fegyvertársa
mul szegődött. Megvilágította a helyzetet, hogy a minis
teri jelentésben levő s a terület alapján kiszámított or
szágos átlag valóságosan félrevezeti az országos helyzet meg
ítélésében aszemlélőt, mert Csik, Brassó, Háromszék stb. vár-
megyékbenállamikezelésbevettegy párszáz, nagykiterjedésü
erdőbirtok olcsó kezelési átlaga, lerántja annyi, meg annyi 
ezer az ország minden részében szétszórt apró, értéktelen, 
jövedelem nélküli erdőbirtok magas kezelési átlagát.

Elismerem, tévedtem tehát, mikor országos átlagok
ból akartam kimutatni a kezelési költség igazságtalan és 
aránytalan voltát, mert nem átlagot, csak egy annyi 
ezer esetnek megfelelő mintát kellett volna választanom, 
ahol aztán nem 23 fillér, hanem talán 50 fillér, vagy 
ennél magasabb kezelési költséghányadról beszélhettem 
volna.

Arató hát nem gyengítette meg érveimet, sőt meg
erősítette, s most segítségével még világosabban tűnik 
ki annak az állításnak az igazsága, hogy a kezelési 
költségek aránytalanul, épen a legkisebb, leghítványabb 
mit sem jövedelmező apró birtokokat terhelik. Elég egy 
tekintet a fenti adatokra. Láthatjuk, hogy a progressiví- 
tás elve ott bizony nem érvényesül, sőt ellenkezőleg, 
minél tömegesebb az erdő, annál olcsóbb a kezelése, 
pedig a teherbírás megfordítva áll.

(E) a törpe erdőbirtokoknak lehetetlen állami kezelése 
ellen harcol ; azt igyekszik kimutatni, hogy ezek a ke
zelési költségeket meg nem bírják, hogy ezekre nem is 
hárulnak oly különös erdőkezelési kötelezettségek, hogy 
az állam őket ezért megsarcolja, a mit nekik tesz, az 
elfér az amúgy is szükséges s olcsóbb állami erdőfel
ügyelet keretébe is. Ha ez így van, akkor a ki cáfolni 
akarja, ne álljon elő 3000-4000 és ennél nagyobb erdő
birtokok példájával, mert ezek már erdőgazdaság üzésére 
alkalmas testek. Külön erdőkezelőt — legyen az az 
erdőgazdaság fontossága szerint egyetemet végzett erdő
mérnök, vagy erdészeti szakiskolát végzett értelmes altiszt 
— nem nélkülözhet, annak költségeit meg is bírja.
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Épen így megáll (E) azon adata, hogy ezen törpe 
erdőbirtokok költségeit minimális 2, maximális 5 koro
nára teszi, — Arató bizonyítása ellenére is. Hogy az 
időt hiába ne pazaroljam, tessék csak meggondolni, hogy 
felel meg a valóságnak a holdankinti 35 fillér erdőőrzés 
költsége a törpe birtokokra nézve ? Hiszen egy 200 k. 
holdas erdő őrzésére a mostani rendszer mellett már 
külön erdőszolgát tart a birtokos. Ennek a fizetése mini
mális 300—500 korona, mennyi jut ebből egy holdra, s 
hol a járási erdőőr költsége ?

Hát a tiszteletdijakkal hogy vagyunk ?
Ismerek olyan 15 kát. hold erdőbirtokot, hol a tiszteletdijak 

összege 40 K-ban van megállapítva, vagy 160 holdast, hol 
a tisztelet- és jegyzői irásdijak összege 200 K-t is meg
halad. A tiszteletdijak mivolta iránt pedig nagy tévedésben 
van Arató. Mert ne gondolja, hogy ezek a törpe erdő
birtokok ügyvivő intézői eddig is ingyen töltötték be hi
vatalukat. Dehogy. Ha egy kis költséghez juthattak, tisz
teletdíjak fejében elkomáztak egymásközt. (Tisztelet a 
kivételeknek). Ez pedig jövőben is így lesz, csak az a 
különbség, hogy a megállapított tiszteletdíjak még ezen 
felül  fognak a birtokosokon közadók módjára beszedetni.

A miket elmondtam, az a valóságnak, a tényleges álla
potnak felel meg, de ne tessék aztán ezt az állapotot 
nyakatekert okoskodással 3000—4000 k. holdas birtokokra 
pászítani akarni. Abban igaza van Aratónak, hogy a 
hibát először én követtem el, mert azt hittem, hogy az 
országos átlaggal is hű képét nyújthatom a valóságos 
állapotnak. Mint azonban a fentiekből világos, ime az 
országos átlag nem alkalmas arra, hogy az ország viszo
nyai felett átnézetet nyújtson, ellenkezőleg csak arra jó, 
hogy a megdöbbentő valót eltakarja.

Most még Aratónak 130 községben szerzett személyes 
tapasztalataihoz kívánok fűzni egy-két megjegyzést. Az 
eset ez :

X. községben vagyunk. A biró megy végig az utcán 
meglátja a kapuban álló Márton sógort:

Hallja-e Márton sógor, őzt holnap maga is gyüjjön el 
a gazdagyűlésre.

Miért ?
Azér mer' legyön egy pesti úr.
Őzt mit akar?
Tudja fene! valamit az erdők iránt.
Tán azt akarja ez is, hogy megint fizessünk?
Nem a — azt mondja a jegyző úr, hogy e nem akar pénzt!
Nő akkor elmegyek!
Másnap így csakugyan összejön a gyűlés. A pesti urat 

kitűntető szívességgel fogadják. A pesti úr elmondja 
mondókáját. Természetes emberi gyöngeségnél fogva a 
magyar is okosabbnak akar látszani magánál, nagyban 
helyesel, „Bion e jó lesz!“ „Rég’ kellett vóna m á !“ 
„Nállunk ez eddig is így vót!“ ilyen és hasonló helyes
lések hallszanak. A pesti úr nem tud eltelni az örömtől, 
mily értelmes ez a nép, mennyi érettség, mennyi ko
molyság !

6—7. szám. 107

Elszomorító pedig a dologban az, hogy tapasztalt okos 
ember az ilyen külsőségeknek felül, sőt ezekből levont 
tapasztalatait — jóhiszeműleg bár — a nyilvánosság 
elé merészli vinni. így azután ne csodálkozzunk azon, 
ha vannak törvényeink, melyek bár a nép anyagi érde
keit érintik, nem ismerik annak szükségletét.

Nem olyan könnyű dolog az, ismerni a nép életét, 
szükségleteit, gondolkozásmódját, lelkületét, érettségét, ké
pességeit, teherbírását. Ahoz nem elegendő 130 községben 
hivatalosan fogadtatni. Együtt kell élni a néppel, vele 
gondolkozni, vele tervezni, megismerni baját s akkor 
talán mondhatná valaki szerényen, hogy én ezt nem 
így tapasztaltam. Éhez is elsősorban nem idő kell, ha
nem lelkűlet. Ismertem papot, ki 50 éven át élt egy 
helyen a nép közt, soha sem tanult meg a nép eszével 
gondolkozni. Zárkózott maradt. Saját népét ő ismerte 
legkevésbbé ! Úgy hivták hogy „vén barát.“ De ösmertem 
fiatal papot, kit pár hónap alatt rajongással vett körül 
népe ; tűzbe mennének érte ; a falu apraja nagyja csak 
úgy hivja, hogy a „mi papunk !“

Mikor valaki ennyire a külsőségekből levont tapaszta
latokra mutat rá, kénytelen vagyok én is felhívni figyel
mét az olvasónak, hogy tessék tekintetbe venni, hogy a 
mi népünk mennyire alkalmazkodni tudó. Ha magánál 
okosabb embert lát, főleg ha némi bizalommal is visel
tetik iránta, akkor annak nem mer ellent mondani s 
mindent helyesléssel fogad és ha pedig valamely ok 
által felizgatva még is ellent mond, ezen ellentmondá
sában is épen olyan következetlen, mert semmiféie rábe
széléssel, okos szóval, a legvilágosabb logikával sem 
győzhető meg.

A nép érdeklődését felkölteni, rá szóval hatni nem 
oly könnyű dolog, mint a minőnek látszik. Ha felhívják 
valami közreműködésre, ahoz szívesen hozzá helyesel, 
mert azt is tudja, hogy a mi önkormányzati rend
szerünk mellett, ha nem helyesel, akkor akarata s hoz
zájárulása nélkül csinálják meg a mit akarnak az ő 
nagyobb terhére s költségére. De hinni, hogy egy a 
nép elmeiből alakult testület önkezdeményezéséből s ön
akaratából az ügyviteli szabályzat lángbetűi által megvi
lágított úton, gazdasági ügyeit a törvény intenciójának 
megfelelő módon fogja intézni, sőt uram bocsáss, még 
önbíráskodásra is képes, — ehez már nem csak tapasz
talatok hiánya, hanem igazán a bürokrata szellem vak
sága kell.

Ezek után, úgy hiszem, nem hagytam ki Arató „Irodal
mi szemlézéséből“ semmi lényegesebb részt, melyre 
megfelelnem kellett. Legfeljebb azt említem még meg, 
hogy azon észrevétele, hogy „a törvény rendelkezései
ről, a végrehajtási rendeletben adott magyarázatokról, 
útbaigazításokról és példákról, a dolog mivoltáról, jelen
tőségéről, gazdasági és jogi vonatkozásairól annyi tájéko
zatlanságnak adtam volna tanújelét“ — aligha fog hitelre 
találni, mert a mint a jó szándékból kivehető, ha cik
kemben ilyen gyenge helyek s vonatkozások lennének is

MAGYAR E RDÉ S Z
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még, bizonyára‘nem mulasztotta volna el Arató azokat 
kikutatni s azokra is rámutatni.

A tanúság pedig ez eszmecseréből az, hogy türelmet
lenséggel megoldani egy kérdést sem lehet, s a ki ítél, 
az ítéltetik! (E.)
« r t r r t f r ^ T r t ' t  ra?$ t ' t r r r ^ y .?m t r t r t t w t ; t \ t r r r t r t yt.Y t w Y t Y t r , f  m , r t r t Y t

A nemes fűzek tenyésztéséről.
Ismét egy tárgy, melyről már sokat hallottunk anélkül, 

hogy az iránta való fogékonyságnak a gyakorlatban va
lami különös látszata volna. Ezt első sorban annak tulaj
donítom, hogy a szakirodalomban olvasható ismertetések 
és tájékoztató adatok csaknem kivétel né kül abban a 
közös hibában leledzenek, hogy épen a kezdeményezést 
tüntetik fel olyan alakban, mintha az s vele a folytató
lagos siker valami nehéz kérdés megoldásában rejlenék. 
Az a sok költség-számla, napszámbérek, munkadijak, 
elijesztik azt is, a ki már elindult a cél felé a nélkül, 
hogy elébb mindezekkel törődött volna. Pedig hát más
kép áll a dolog, s én — mellőzve a parallel kimutatá
sokat, — azzal a meggyőződésemmel vezetem be a jelen 
értekezést, hogy a nemes fűzek tenyésztéséhez erdész
embernek nem kell semmi egyéb, mint egy kis ambitio
sus akarat; a siker e mellett biztos, mig a költségek alig 
észrevehetők. Lássuk azonban, hogy lehetséges ez ?

Kerületem legnagyobb része olyan vidéken fekszik, 
mely talajviszonyainál fogva a fűzfajok tenyésztésére elő
nyösen alkalmas. Nem alaptalanul következtettem tehát, 
hogy a közelben bizonyára vannak kosárfonó íűztelepek. 
Kérdezősködés, meg egy kis utánjárással csakhamar ta
láltam is alig néhány órajárásnyira lakóhelyemtől egyet, 
utóbb másikat és többet is, a hol egyik helyen erdész
ember, a másik helyen kosárkötő, meg magánbirtokos is 
néhány igen szép és értékes íűzfajt tenyésztett, részint 
üzleti szempontból, részint házi szükségletre.

Ezek alapján már készen volt a tervem is. Sorra jár
tam valamennyit, s az egyiktől jó szó árán, a másiktól 
barátság fejében kaptam egy-egy kis csomagot. Akadt 
olyan is, a ki daxli-kutya után kérdezősködött, mikor 
nála jártam ; jókor mondom, van egy alommal, szívesen 
szolgálok, akár el is küldöm a legszebb két kölyköt. És 
a melyik kocsi a kutyákat vitte, viszont ajándékban hozott 
szép fűzveszszőt. Legdrágább volt a szerzeményem, midőn 
egy métermázsa dugványnak való vesszőért 1 frt 20 krt 
fizettem. Egyszer csak azon vettem magam észre, hogy 
az anyag már meg van és pedig a legszebb, legkere
settebb ötféle fajtából. A többi aztán már könnyen ment. 
Volt egy mély fekvésű csemetekertem, melyben csak a 
kőris tenyészett; a viz ugyan nem állott meg rajta soha, 
de a legforróbb melegben is hidegen maradt. Vettem 
észre a körüljárt telepeken, hogy az értékesebb fűzfajok 
az ilyen talajt szeretik leginkább, azért szemeltem ki e 
helyet, s a benne volt kőriscsemetéket kiültetve, az egész 
kertet jó mélyen felásattam, aztán gereblyével szépen 
elegyengettük, majd felaprítottuk a dugványokat és zsinór

mellett, a meddig futotta, bedugványoztuk; természetesen 
minden fajtát külön-külön kis táblákba osztva. És ezzel 
készen volt a fűztelep!

Gondolom, mosolyognak némelyek, mások meg nagyot 
nézve, talán azt gondolják, hogy azóta már azt sem 
tudom, hova tegyem a fűzvesszőkért bevett százasokat! ? 
Az nem megy olyan könnyen, mint a telepítés, de Makó 
is messze van Jeruzsálemtől, mégis el lehet jutni egyik
től a másikig. Fillérből lesz a korona — ujmódiasan — 
igy nő a dugvány is és mondhatom, hogy igen háláda- 
tosan kamatozik. — A tavaszszal földbe tett dugványaim 
már az első őszön oly hatalmas hajtásokkal emelkedtek 
a föld felé, hogy volt közöttük 350 centiméteres is, de 
két méteren alul csak kevés maradt. Most már aztán volt 
anyag a terjeszkedéshez, mert a sok ezernyi dugvány 
közül alig 10 —15 nem eredt meg.

És mig idáig eljutottam, legkevésbbé volt gondom az 
anyagi áldozatokkal, a fáradságot és bibelődést meg 
inkább sorozhatom örömeim közé, hogysem a kezdemé
nyezés terén akadály gyanánt említhetném. Természetes 
azonban, hogy a ki esetleg nagyobb terjedelemben akarja 
ezt az erdőgazdasági ágat kultiválni, annak a haszonra 
va’ó kilátások mértéke szerint szaporodnak a gondjai és 
anyagi befektetései is. Az már aztán előveheti a kezde
ményezőket ijesztgető mindenféle adatok statisztikáját, sőt 
elő is kell azokat vennie, mert különösen az értékesítések 
célszerű vezetésére nézve sok hasznos tájékoztatást nyer
het belőlük. Különben pedig az e tárgyban nélkülözhe
tetlen tudnivalókat röviden a következőkben vázolhatom :

A ki a nemes fűzek tenyésztésével szakszerűen óhajt 
foglalkozni, hacsak lehetséges, tekintsen meg elébb egy 
ilyen telepet, de nagy hasznára fog válni, ha többet is 
tanulmányoz. Ez a legbiztosabb iskola; legtökéletesebb 
útmutató. így megismeri az ember a különféle fajokat, 
azok kinézését, növekedését, talajigényeit, a dugványo- 
zási módozatokat és a kezelést is; nagy előny, hogy 
ilyen előtanulmány által okulhat annak az esetleges kárán, 
a kinek felfedezett hasznát mindjárt a maga javára for
díthatja. Megvagyok arról győződve, hogy a melyik szak
ember egy ilyen fűztelepet alaposan átvizsgál s egy kissé 
utána kérdezősködik, az minden fennakadás nélkül biz
tosan sikerrel oldja meg a kitűzött feladatot; ellenben a 
tapasztalat nélküli kísérletezés el is kedvetleniti vagy a 
legjobb esetben késleltetni fogja sikereit. Nagy segítség 
ugyanis az, ha az ember természetből ismeri meg az 
egyes fűzfajokat, továbbá, ha látja, hogy minő talajon 
nőnek azok előnyösen, s legkivált ha azt is tapasztalja, 
hogy a dugványok mily távolság mellett nevelnek értékes 
vesszőket. Ugyanis sokféle fűzfaj van, melyeket a fonó 
ipar felhasznál, de nem mind egyformán keresett. Értékes 
a fűzvessző akkor, ha szálas, e mellett nem vastag, de 
feltétlenül s z ív ó s , vagyis ha nyers állapotban hajlékony 
és egyáltalán nem törik; ha ágtiszta, vagyis ha nincsenek 
mellékhajtásai, s végül ha tetszetős színű. Egyes kiváló 
fajok minden különös módozat nélkül is produkálják ezen
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kellékeket, de mások csak akkor, ha úgy a talaj meg
választására, mint különösen a dugványok elhelyezésére 
és a további kezelésre is alakitó befolyás gyakoroltatik. 
Ezért szükséges őket a telepítés előtt tanulmányozni.

Legkedveltebb fűzfajok a következők: A csigolyafűz 
(Salix purpurea) és ennek minden válfajai. A tulajdon- 
képeni csigolyafűz legfőbb ismertető jele az, hogy érett 
vesszői bíborvörösek s azért biborfűznek is nevezik. 
Djgványhajtásai nyúlánkak, 150—250 cm. magasra is 
megnőnek, középvastagok és rendkívül szívósak úgy, 
hogy hajlékonyságuk a legkényesebb igényeket is kielégíti. 
Ezen fűzfajnak csupán az az egy hátrányos tulajdonsága 
van, hogy téresebb állás mellett a vesszőkön mellékágak 
keletkeznek, miért is ennél a dugványok elhelyezésére, 
azok távolságának megválasztására különös gond fordí
tandó annyival is inkább, mert a mily arányban nő a 
fonóvesszők értéke azok simasága által, ép oly mérték
ben csökkentik azt a mellékhajtások lenyesése folytán 
keletkező csonkok, melyek a vesszők hántását is nagyban 
nehezítik. Mindezek dacára a biborfűz a legkeresettebb 
fonófűzek egyike.

Tulajdonságaiban hasonló az előbbihez az arany fűz 
(S. aurea), mely aranysárga színéről ismerhető fel. Ez 
is kitűnő és szép fonóvesszőt szolgáltat, de hogy az érté
kes legyen, kezelése, illetve kultúrája még nagyobb 
figyelmet igényel. Ugyanis az aranyfűz kívánja leginkább, 
hogy dugványai szinte túlsűrűen helyeztessenek el, mert 
még ily állás mellett is hajlandó elágasodni, mig csak 
kevéssé térés állás mellett is az első években földre 
terül és karvastag hajtásokat is hoz, melyek telve lévén 
apró mellékágakkal, teljesen elveszik az anyag értékét.

Jó fonóvesszőt szolgáltat a kötöfűz (S. viminalis). 
Ez a legközönségesebb fonófűzek egyike. Felismerhető 
zöldes színe és különösen hosszú, zöld színű, lándzsás 
leveleiről. Dugványhajtásai kedvező körülmények között 
igen hosszúra nőnek, de téresebb állásnál túlságosan 
vastagok s ezáltal kissé törékenynyé válik. Különben 
nagy előnye, hogy csak ritkán nevel mellékágakat s igen 
jól hántható.

Előfordul ezeken kívül hazánkban még a Boroszldn- 
képű fű z (S. daphnoides) és a Káspi fűz (S . acuti- 
folia). Mindkettőnek vesszői zöldes-barnák, leveleik pedig 
kékes zöldek, szélesen lándzsásak. Legfőbb értékük abban 
rejlik, hogy még téresebb állás mellett is teljesen ágtiszta 
vesszőket nevelnek, melyek közül az utóbbi, ha elvasta
godik, kissé ugyan törékeny lesz, azért ezt is tanácsos 
sűrűbben dugványozni. Különben mindkettőnek vesszője 
igen jól hántható, s mig az utóbbié 350 cm.-re is megnő, 
az első többnyire vékony marad és alig emelkedik 200 
cm. magasra.

A fentieknek még külön-külön számos válfajai is talál
hatók a fonó-ipar használatában, melyek azonban általá
ban magukon viselik a főbb jellegeket. Csupán az 5. 
viminális-mk egy rokon-fajáról szükséges még külön is 
megemlékezni, melyet a kosárfonó-iparosok Reketlye-

fűz-nek neveznek; ez azonban nem azonos az 5. myr- 
sinetes-sei, mely névvel az erdészeti Rekettye-fűzet tudo
mányosan illetik.

A kosárfonók Rekettye-fűze ugyanis különösen ártereken 
és elöntésnek kitett szigeteken fordul elő; erőteljes cser
jévé is megnő, de ha folyton nyesik, vagy épen dugvá
nyokról lesz nevelve, akkor hosszú, zöld színű, hajlékony 
ágakat nevel, melyeken bár számos apró mellékhajtás is 
előfordul, de azert közönségesebb áruezikkek előállítására 
annyival inkább is alkalmas, mert valamennyi között a 
legolcsóbb.

Ez utóbbi fajt különösen azért tartottam szükségesnek 
szintén felemlíteni, hogy midőn folytatólag a telepítési 
tudnivalókról szólanék, mindjárt párhuzamba hozhassam 
az egyes fajok talajigényeit, melynek ismerete a fonó
vessző termelés sikerének alapfeltételét képezi. Ugyanis 
nagyon téved az, a ki a fűzfákra gondolva azt hiszi, 
hogy azok tenyésztéséhez csak viz és ismét viz szüksé
ges. Épen ellenkezőleg. A fent ismertetett, tehát a leg
értékesebb fonó-fűzek közül csupán a legutolsó, t. i. az 
iparban Rekettye-fűznek nevezett fűzfaj az egyetlen, mely 
viz alatt, jobban mondva vizjárta talajban is kedvezően 
tenyészik, sőt az ilyen talajt igényeli. Ellenben a többi 
kivétel nélkül mind üde talajt követel ugyan, de az ment 
legyen az elöntéstől annyira, hogy ha talán nagyobb 
esőzések következtében víz alá kerülne, még ezen ideig
lenes csapadék levezetéséről is gondoskodnunk kell. A 
telep helyének megválasztásánál tehát körültekintők le
gyünk. A nemes fűzek általában szeretik a mérsékelten 
kötött, üde talajt, mely ne legyen túlkövér sem, de táp
ereje ne hiányozzék a teljes kiéltségig. Legelőnyösebb 
tehát a mély fekvésű homok vagy homokos agyagtalaj, 
ha feltétlenül ment a mélyebb kiszáradástól, de a viz 
nem áll meg rajta soha. Természetes azonban, hogy az 
egyébként alkalmas talajú vízállásokat átalakítva, szintén 
biztos sikerrel használhatjuk; egy-két célszerű árokkal 
könnyen lehet azon mindig segíteni, sokkal könnyebben, 
mint a száraz talajon, melynek üdeségét szükség szerint 
öntözéssel kell fentartani. Ép igy pótolható a talaj táperő- 
szegénysége is egy kis javítással, mely akkor se késő, 
ha közvetlen a dugványozás előtt történik.

Ha a talaj megválasztásával készen vagyunk, követ
kezik annak megművelése, vagyis előkészítése a dugványok 
befogadására. Mielőtt azonban ezt megkezdenők, a kiélt, 
gyenge talajt szükséges megjavítani, mely czélra igen 
apró trágyát használjunk és ne túlságos mennyiségben, 
mert a nagyon tápdús talaj — mint mondani szokták — 
agyonhajtja a fűzfát, vagyis oly intenzív tevékenységre 
serkenti, hogy ennek következtében életerejéből sokat 
vészit. Igen alkalmas e célra a marhaállások elporladt 
hulladéka, birkatrágya, sertéstrágya, sőt a jó érett kom
poszt is, csak az a fő, hogy szálas részek ne legyenek 
benne. Ezek valamelyikével egy-két újjnyi vastagon be
hintjük a talajt, ha lehet még őszszel, de tavaszszal se 

i^késő és mindjárt alászántjuk. A töretlen réteket, legelőket,
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előzőleg csak igen sekélyen kell megszántani, hogy a 
gyep felaprittassék; következőleg azonban szükséges, 
hogy az eke minél mélyebben felporhanyitsa a földet, 
mert a dugvány csak úgy érzi jól magát, ha teljesen át
munkált talajba kerül, melybe könnyen leszivárog az 
éltető csapadék és a keletkező apró gyökerecskék könnyen 
terjeszkedhetnek és táplálkozhatnak. Kisebb telepek he
lyeit természetesen csak ásóval munkáltatjuk, de ez 
esetben is arra törekedjünk, hogy az ásó legalább egy 
láb mélyen átjárja a talajt. A szántás vagy ásatás után 
boronálunk illetve gereblyével porhanyitjuk meg a földet, 
de oly finoman, hogy rögök egyáltalán ne legyenek benne, 
mert ezt a fűzfa azért sem szereti, mivel elősegíti a talaj 
kiszáradását. Ha most már az ilyen módon teljesen elő
készített talaj előttünk áll, akkor hozzákészülhetünk a 
legfontosabb feladat megoldásához, vagyis a dugványok 
elkészítéséhez és elhelyezéséhez. Ismételten megemlítem 
itt, hogy e mivelet sikeres keresztülviteléhez okvetlenül 
szükség van egy kis tapasztalatra, mert a ki ezt nélkü
lözi, aligha fogja követni az Írásban adott útmutatásokat, 
miáltal aztán többnyire feláldozza a kezdet sikerét.

Mindenekelőtt főkellék, hogy olyan vesszőkből készítsünk 
dugványokat, melyek még üdék vagyis nincsenek ki
száradva. Legbiztosabban fogamzanak azok, melyeket 
tavaszszal vágunk, de — mint későbben is szó lesz 
róla — ez által nagyon meggyengitjük az anyatörzset; 
a dugványvesszőket azért többnyire télen szedetjük le és 
összekötözött kévékben helyezzük el azokat vagy pinczébe 
vagy akár a szabadban olyanformán, hogy a kévék alsó 
végére kevés földet hányatunk s az egészet betakarjuk 
kukoriczaszárral, hogy a túlságos fagyoktól mentve legyen 
ugyan, de azért szellőzhessék. Könnyebb elhelyezés czél- 
jából némelyek már a tél folyamán elkészítik a dugvá
nyokat, de ez azért nem ajánlatos, mert munkapazarlással 
jár azáltal, minthogy e siker biztosítása érdekében a dug
ványoknak földbe kerülő végén tavaszszal friss metszést 
kell tenni. Egyébként dugványnak minden fűzvessző 
alkalmas, csak túlságosan vastag, illetve nagyon vékony 
ne legyen ; e tekintetben legczélszerübb az 1—2 cm. 
közötti méret. A dugványkészités olyanformán történik, 
hogy a mellékágaitól sima metszés által teljesen meg
tisztított vesszőket mintegy 35 cm. hosszú darabokra fel- 
aprittatjuk és pedig csakis nagyon éles metsző-késekkel, 
mert az olló megroncsolja a vessző kérgét, miáltal sar- 
jadzó képességéből veszít. Szabály szerint a földbe 
szúrandó véget hosszan kell metszeni, mig a felsőt 
lehetőleg szintesen, rövid vágással, a mi kinánatos 
részben azért, hogy igy a dugványok könnyen leszúrha
tok, másrészt pedig, mig a földben levő, hosszú metszési 
lap több nedvességet bir felszívni, addig a felső annál 
kevesebbet párologtat el, minél kisebb a vágási felülete. 
Tehát mindezeket lehetőleg figyelemben kell tartani. 
Ha a dugványok készen vannak, akkor következik 
azok helyeinek kijelölése, a mi zsinór mellett történik. A 
dugványtávolságokat a zsinóron is megjelölhetjük még

otthon úgy, hogy vagy tintacseppel feketítjük meg az 
egyes közök végpontjait, vagy apró rongydarabokat fűzünk 
a zsinórba, vagy pedig kis góczokat kötünk rá. De e 
nélkül is megtehetjük a kijelölést olyanformán, hogy a 
dugványozónak egy előre pontosan kimért pálczikát adunk 
azzal az utasítással, hogy a kifeszitett zsinór mentén 
ezen pálczikával mért távolságban szúrja le a dugvány
vesszőket. Ha a zsinór ki van feszítve, akkor a folytató
lagos munkát hárman végezhetik legügyesebben ; egy 
munkás kötőjében hordja a dugványokat és egyenkint 
adogatja annak, a ki a távolságokat mérve, leszúrja 
azokat, mig a harmadik egy kis deszkadarab segítségével 
merőlegesen benyomja a földbe úgy, hogy a dugványok
ból csak 1, legfeljebb 2 cm. lássék ki.

Tehát a mint ezekből is látható, maga a dugványozás 
mivelete nagyon egyszerű dolog s tulajdonképen nem is 
ebben rejlik a siker alapja. Legfőbb kellék az alkalmas 
talaj, a jó dugvány és a célszerűen megválasztott 
dugványtávolság. A két elsőről már szólottám, az utol
sót pedig szándékosan veszem külön tárgyalás alá, hogy 
a figyelmet annál inkább reátereljem.

A fűzfa is megegyezik a többi fanemek azon tulajdon
ságában, hogy csakis zárt állás mellett nevel szép sudaras, 
ágtiszta törzset. Itt persze a fa alatt a dugványtöveket 
értem, s a törzseket a vesszők képviselik. A mily értékes 
a műfáknál a sima, hengeres törzs, még inkább növeli 
a fűzvessző értékét annak ágtalan simasága és mig a 
szabad állás az erdei fák hossznövekedését hátráltatja, 
addig midőn ugyanez a fűzvesszőknél is tapasztalható, 
még azonfelül ezeknek értékes szívósságát, hajlékony
ságát is csökkenti. De nem minden fajnál egyformán. 
Ugyanis az elágazodásra hajlandó fűzeknél (arany-fűz, 
bibor-fűz, fonó-rekettye) azt tapasztaljuk, hogy ezek csakis 
igen sűrű dugványozás mellett nevelnek ágtiszta vesszőket, 
ellenben térés állásban ennek aránya szerint változik az 
ágtalanságukban rejlő értékük, sőt a teljesen szabad állás 
a minimumra szállítja azt. Vannak azonban olyan fonó
fűzek is, melyek minden körülmények között megtartják 
ágtisztaságukat, de ezeknél viszont a hossznövekedés 
csökkenése és az elvastagodás folytán létrejövő töré
keny ségben nyilvánul a szabad állás káros következ
ménye.

Ezekből tehát könnyű levonni a következtetést, hogy 
t. i. értékes fonóvesszöket csakis zárt állás mellett 
nevelhetünk. És e tekintetben nagyon szűk határok 
között lehet mozogni. Ugyanis egyszerű szabály gyanánt 
azt ajánlom, hogy a sortávolság minden fajnál egyformán 
akkora legyen, hogy azt meglehessen kapálni, legfeljebb 
mégis 35—40 cm. ; a dugványtávolság pedig legfeljebb 
15 cm., de az aranyfűzet és a biborfűzet tanácsos még 
sűrűbben dugványozni. Sőt meg kell jegyeznem, hogy 
mig a többi fajoknál jól alkalmazott dugványozás mellett 
már az első esztendőben értékesíthető vesszőket nyerünk, 
addig az aranyfűznél hasonló körülmények között is 
csak két-háromszori metszés után érhetjük el ezt, mert
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e faj nehezen indul hossznövekedésnek, inkább csak 
terebélyesedik.

A dugványszükségletet a választott távolságok szerint 
mindenki könnyen kiszámíthatja, azért erről felesleges 
szólanom. Egy kissé nagy számok jönnek ugyan ki, de 
ettől nem kell megijedni, különösen ha a dugványnak 
használandó vesszőket mázsaszám vásároljuk és pedig 
télen, mikor legkönnyebb. Egy jó növésű vesszőből 4—5 
dugvány is kikerül és igy egy métermázsából több ezret 
készithetünk. Ha pedig csak kicsinyben kezdjük, s igy 
magunk termeljük a folytonos terjeszkedéshez szükséges 
anyagot, akkor meg bátran számíthatunk arra, hogy 
minden évben megkapjuk az előbbeni év készletének 
háromszorosát. Úgy értem ezt, hogy minden dugvány 
már az első évben hoz annyi vesszőt, melyből legalább 
három uj dugványt készithetünk.

Ezek után rátérek a fonó-fűzes telepek gondozására, 
a mi szintén igen egyszerű dolog, nagyon kevés fárad
ságot igényel. Az egész munka kétszeri kapálásból, jobban 
mondva saratolásból áll, melynek az a czélja, hogy a 
dugványközöket a gyomoktól teljesen megtisztítsuk. És 
pedig ha a dugványozás pl. megtörtént márczius végén, 
akkor az első sarabolást (gyomlálás) május hónapban 
végeztetjük, midőn a gaz felvergődött és a fűzhajtások 
is kinőttek 20—25 cm.-re, mert ilyenkor már hajlékonyak. 
Lehetőleg fiukat alkalmazzunk e munkára, mert azok 
szűkebb helyen is elférnek és nem érintik oly gyakran 
a fiatal hajtásokat. A második gyomlálást akkor végez
tessük, midőn a dugványhajtások körülbelül 50—60 cm. 
magasak. Több munka ritkán válik szükségessé, mert 
később a telep már annyira besűrüsödik, hogy alatta 
a gyom nem él meg.

A gondozás e neménél sokkal lényegesebb, hogy a 
fűztelepet megoltalmazzuk az emberek és állatok károsí
tásaitól. E czélból lehetőleg kerítéssel ellátott helyen 
legyen az, és hacsak kivihető, az erdei őrszemélyzet lakása 
közelében, mert bizony a kosárnak való fűzvesszőre sok 
embernek fáj a foga s ha egyszer rákapnak, aztán áldás- 
talan kelete következik. Ha telepünket igy elláttuk a 
szükséges kellékekkel, akkor a vesszők csaknem szem
látomást emelkednek a magasba, s mire őszkor leveleiket 
lehullatták, már teljesen meg is érett mind és használ
ható. Ekkor folytatólag gondoskodnunk kell annak érté
kesítésével, mert csak aztán fogjuk letarolni, ha a fel- 
használással tisztában vagyunk, különösen ha a vesszők 
ideiglenes elhelyezésére nincs alkalmas helyünk. Néhol 
ugyan a fűzvesszőket mindjárt a lombhullás után levág
ják és kévékbe kötve raktározzák. Ez indokolt olyan 
körülmények között, midőn a tolvajlástól nem lehet meg
őrizni addig, mig a vevő a téli hónapokban azt el nem 
viszi. Mert leginkább télen van a fűzvesszőnek kelete, 
midőn a kosárfonó-ipar mellékfoglalkozás gyanánt űzetik. 
Ha azonban a telepet nincs kitől félteni, akkor elébb 
alkut kötünk a vevőkkel, hogy a raktározás munkáját 
elkerüljük. Legegyszerűbb értékesítési mód az, midőn a

fűzet úgy adjuk el, hogy a vevő terület szerint, átlagos 
árat fizet, melyet vagy mi szabunk meg, vagy pedig 
árverésre bocsátjuk a terményt ott a helyszínén, tövön 
állva, azzal a kikötéssel, hogy a vevő tartozik levágatni 
is szigorú felügyelet mellett és előirt szabályok szerint! 
Ez esetben ki kell kötni, hogy a vágásra csakis éles 
metsző-kés használható és hogy a vesszőket mily mélyen 
vágják. Az első két évben ugyanis egy-egy szemre met
szünk, később minden harmadik* negyedik évben lehet 
földszint vágni a dugványhajtásokat; ez utóbbi munkát 
azonban többnyire a tulajdonosnak kell végeztetni saját 
munkásaival és pedig a vesszők előzetes lemetszése után, 
mert a vevő arra ritkán vállalkozik. Különben a földszin
tes metszésnek az a célja, hogy a dugványtövet inten
zivebb tevékenységre serkentse, a mi azonban annak 
élettartamát rövidíti meg, azért nem szabad minden 
évben ismételni.

Körülményesebb az értékesítés, ha a vesszőket súly 
szerint adjuk el. Ilyenkor is vágathatjuk azt a vevővel, 
többnyire azonban magunk végeztetjük s már ekkor némi 
kis osztályozás által emelhetjük a vesszők értékét, t. i. 
a szebbeket és egyforma hosszuakat külön drágábban, 
a selejtesét olcsóbban adjuk el, a kereslet arányában és 
a fajok szerint egy métermázsa vesszőt 2—4 koronáért. 
Még magasabb árat érhetünk el, ha külön osztályozás 
tárgyává tesszük a vesszők faját, szépségét, hosszúságát 
és vastagsági méreteit is, mert nagyobb üzletekben és 
gyárakban mindezekre nagy súlyt fektetnek és az osztá
lyozást szívesen megfizetik főleg akkor, ha az különleges 
igények szerint történik. Mindezen értékesítésekhez, t. i. 
midőn a vesszőket hántatlan állapotban bocsátjuk piaczra, 
a termelés, illetve a vesszők levágatása többnyire deczem- 
ber, január és február hónapokban történik ; későbbre 
nem is szabad azt halasztani, mert ha a nedvkeringés 
alatt vágjuk le a fűzfa vesszőjét, azáltal nagyon meg- 
gyengitjük és beteggé tesszük a töveket.

Végül legtöbb gondot és munkát ad a fűzvesszők érté
kesítése akkor, midőn hántott állapotban vagyis kérgétől 
letisztítva adjuk át a vevőnek. A fűzfa fiatal hajtásai 
ugyanis különösen a nedvkeringés kezdetén igen könnyen 
hánthatók, kérgük könnyen leválik s az ilyen kéreg
nélküli, szép fehér vesszőkből készítik a legfinomabb 
vesszőárukat, minélfogva természetesen magát a vesszőt 
is sokkal jobban fizetik igy, mint hántatlan állapotban. 
E célból a dugványhajtásokat vagy tavaszkor vágatjuk le, 
ápril hó elején, legnedvdusabb állapotukban, vagy pedig 
a télen vágott vesszőket segítjük hasonló körülmények 
közé. Az első eljárást is alkalmazzák néhol, ámbár két
ségkívül az anyatövek vesztére, miért is szakszerű műve
lés mellett csak az utóbbi volna megengedhető, azért e 
helyen csak ezzel foglalkozom. Ha tehát a fűzvesszőket 
hántva akarjuk eladni, akkor levágatjuk azt a lombhullás 
után egy-két hét múlva és kévékbe kötve elhelyezzük 
úgy, hogy alsó végükön egy-két arasznyi porhanyó föld 
legyen, többi részükön pedig a fagy ellen valami laza
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takaró (faágak, kukorica-szár). A földbehelyezés alkalmával 
a kévéket szét is bonthatjuk, mert az előnyére válik a 
vesszőnek, ha a földbe szivárgó csapadék és a talaj 
nedvessége is minél jobban átjárja; ilyen állapotban a 
héjválás hamarább és egyidőben jelentkezik az egész 
részletnél, a mi a munkát nagyon elősegíti.

így várjuk be készletünkkel a tavaszt, mert a vesszőket 
csak akkor lehet majd hántani, ha a levélriígyekteljesen 
kifakadnak, ami nedves talajban és enyhe időjárás 
mellett ápril elején szokott megtörténni. Télen át azalatt 
utána járhatunk az értékesítésnek, megköthetjük az üzletet 
úgy, amint legcélszerűbbnek találjuk. Azonkívül készítte
tünk hántó szerszámokat is megfelelő számban, hogy 
midőn a vesszők kifakadnak, minden várakozás nélkül 
azonnal munkához foghassunk. A hántásra vidékek szerint 
különféle eszközöket használnak, de valamennyi között 
legcélszerűbbnek találtam azt, mely nem más, mint egy 
mogyorófából készült, éles csiptető; hossza 30 cm., vas
tagsága 2—3 cm., az élek egymástóli távolsága 1—3 
milimeter. Azért is kívánatos, hogy ezen eszköz télen 
készíttessék, mert igy tavaszig jól kiszárad; ez pedig 
lényeges kellék, mivel száraz állapotban az élek tartósak 
és élesek lesznek, a mi a hántást megkönnyíti.

Megjegyzem, hogy a hántásra szánt vesszők az előirt 
módon földbe vermelve a tavasz nyiltával biztosan ki
fakadnak és munkába vehetők, de ha bármi körülmények 
miatt nem lehetne azokat igy földben átteleltetni, akkor 
a kévékbe kötözött vesszőket eltehetjük pajtába, pincébe, 
kamrába s más hasonló helyiségekbe is, csak arra kell 
nagyon ügyelnünk, hogy száraz helyre ne kerüljenek; 
ellenben a fagytól egyáltalán nem kell féltenünk; tehát 
inkább hagyhatjuk kint a szabadban, halomra rakásolva, 
hogysem fűtött, vagy máskülönben is meleg, száraz he
lyen tartsuk télen át, mert ha a vesszők egyszer kiszárad
nak, akkor többé már nem hánthatók, ámbár hántatlan 
állapotban azért igy is lehet használni, ha megelőzőleg 
forrázzuk vagy pedig több napig langyos vízben áztatjuk, 
mi által visszanyeri hajlékonyságát. A zárt helyiségekben 
raktározva, vagy pedig a szabadban, de vermeletlenül 
átteleltetett fűzfavesszőket aztán ügy készítjük elő a hán
tásra, hogy midőn kora tavaszkor a föld fagya teljesen 
felengedett, a vesszőket 30—40 cm. mélyen vagy nyirkos 
földbe ássuk, vagy pedig ugyancsak ilyen mértékben 
a vízbe állítjuk, hol az épen úgy kifog hajtani, mintha a 
a tövén maradt volna. Nem szabad azonban teljesen 
víz alá meríteni, mert ez még a hántatlanul értékesí
tendő vesszőnek is árt azáltal, hogy megrökönyödik, 
hántani pedig az ilyen vesszőt egyáltalán nem lehet.

A nedves földbe vagy vízbe állított fűzvessző a mele
gebb napok beálltával csakhamar fakadni kezd. E jelen
séget figyelemmel tartva, szükséges az egyes fajokat 
külön-külön többször kísérlet alá venni, hogy a hántásra 
való alkalmatosságukat megállapíthassuk. Ez úgy történik, 
hogy midőn a levélrügyek kinyiinak, egy-két vesszőt 
megpróbálunk a csiptetővel s ha a kéreg könnyen leválik,

akkor azt a fajt már hántás alá lehet adni, ellenben még 
tovább hagyandó a földben vagy a vizben, hogy több 
nedvességet szívjon fel. A vesszők hántása aztán szintén 
egyszerű dolog; a hintó-szerszám maga elárulja azt. 
Mielőtt azonban ehhez hozzáfognánk, elébb kellő számú, 
alkalmas munkásról gondoskodjunk s ha ez is megvan, 
akkor a vesszőket — fajok szerint elkülönítve — mun
kába vehetjük. A hántásra apró gyermekeket is be lehet 
tanítani, de célszerűbb, ha azt legalább 15—16 éves 
munkásokkal vagy felnőttekkel végeztetjük, mert a gyer
mek hamar elunja és esetleg felületesen csinálja. A mun
kások rendesen ülve dolgoznak olyanformán, hogy mind
egyik maga mellé vesz egy csomó vesszőt s abból egy- 
egy szálat bal kezében tartva, a jobb kezében egész 
elül marokra fogott s a csiptető éles ágai közé szorítja 
a vesszőt s a csiptetőt igy végighuzza rajta egyszer, 
esetleg kétszer, s ha szükséges, megfordítva ismétli azt 
a vessző vékonyabb végétől a vastag vége felé. Több
nyire azonban már egy húzásra leválik a kéreg s puszta 
kézzel eltávolítható. A lehántott vesszőket aztán mindenki 
külön csomagokban szolgáltatja át a munka-felügyelőnek, 
a ki azt megvizsgálja és súly szerint kiméri. A munkadij 
ugyanis kilogrammonként vagy mázsánként fizettetik; 
napszámban nem tanácsos vesszőt hántatni. Egy ügyes 
munkás naponként meghánt 20—30 kg. tiszta vesszőt, 
egy métermázsa után tehát lehet fizetni a körülmények
hez mérten 3—4 koronát. A meghár.tott vesszőket nem 
szabad a puszta földre dobálni, mert annak nedvességétől 
foltokat kap s ez sokat levon értékéből. Ott, a hol a hántó 
munkások dolgoznak, legcélszerűbb behinteni a földet 
zsupszalmával, de a gyékény vagy ponyva époly alkal
masak arra, hogy a szép fehér vesszőket megóvják a 
bepiszkolódástól és megfoltosodástől. Ámbár a hántott 
vessző akkor is foltokat kap, ha megázik, vagy ha fülledt 
helyen tartatván, megpenészedik, tehát ezek ellen óvni 
kell, mert különben kárba vész a nagy munka. A lehán
tolt vesszőket faj, szin, hosszúság és vastagság szerint 
osztályozva szintén kévékbe szokták kötözni, de mig jól 
ki nem szárad, addig csak kisebb, 20—25 cm. vastag 
csomagokba, hogy a levegő jól átjárhassa. Ezen csoma
gokat aztán szellős, napos helyen valami kerítéshez, 
vagy e célra készített léc, vagy kötél-korláthoz támasztva 
felállítják és megszáritják. Ha a vesszők teljesen elvesz
tették nedvességüket, akkor bármily nagy kötegekbe 
összecsomagolhatok, mégis alkalmazkodni kell e tekintet
ben a vevő esetleges kívánságához, mert a csomagok 
nagysága rendesen befolyással van a szállítás körülmé
nyeire. Ha esetleg a hántási munkálat teljes befejezése 
után sem sikerült volna a vesszőket előnyösen értékesí
teni, akkor a készletet raktároznunk kell. E célból szük
ségünk van szintén valami száraz, szellős helyiségre, 
mert ismételten hangsúlyozom, hogy a nedvesség tönkre 
teszi a hántott vesszőt. Azonban segíthetünk magunkon 
egyszerű berendezéssel is. A lakóházak padlásai ugyanis 
mind alkalmasak a vesszők raktározására; ha tehát
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ilyennel rendelkezünk, beszóratjuk azt szalmával és azon 
minden baj nélkül eltarthatjuk a hántott vesszőket addig, 
mig elfogadható üzletet sikerül kötnünk.

Az értékesítésre nézve minden vidéknek különleges 
alkalmatosságai vannak, azért e tekintetben nem lehet 
szabályokat felállítani, annál kevésbbé az árakat fixirozni. 
Tanácslom, hogy minden termelő kutassa ki a kereslő 
forrásokat első sorban a telepéhez legközelebb eső helye
ken, de ugyanakkor lépjen összeköttetésbe a távolabbiak- 
kal is, mert néha a külföld jobban fizet, mint saját üzle
teink. Ha pedig valakinek oly nagy mennyiségű készlete 
volna, hogy annál a legkisebb árkülönbözet is jelentékeny 
összeget képviselne, akkor az illető ne sajnáljon egy kis 
költséget áldozni a hirdetésekre sem és pedig e célra 
szintén ajánlatos, hogy a külföld elől se zárkózzunk el, 
mert szó a mi szó. de a tapasztalat azt bizonyítja, hogy 
a magyar még ma is messze van a külföld élelmessé
gétől. Ámbár nálunk is van most már néhány tekintélyes 
cég, mely a fonófűzvesszőkkel kereskedik és igen jelen
tékeny a száma azon ipartelepeknek, melyek egyik leg
főbb foglalkozás gyanánt a vesszőfonó ipart űzik és ta
nítják. Mindezekről készséges tájékoztatást lehet szerezni 
a földmivelésügyi minisztérium utján, honnan e téren 
jelenleg is üdvös intézkedés tétetett. 5. D.

a a A a a a Y >  X X * í a  x x x x * X X ■

Jegenyefenyő bujtvány-, illetve dugványról.
Közli: D ív á id  B éla .

Hogy a jegenyefenyő létéért más fanemekkel és a 
testvérharcban minő küzdelmet folytat, azt egy előző 
cikkemben tárgyaltam.

Hogy a szél által ledöntött fenyő, ha oldalgyökere 
csak részben is az anyaíölddel összefügg, de a törzs a 
földdel nem érintkezik, el nem pusztul, hanem ellen
kezőleg, ágai függőleges irányba nőve, külön-külön tör-

mert a fent érintett műben a lucfenyő, sima fenyő lön 
példának felhozva, mig a jegenyefenyő nem.

Kutatásaimat tovább folytatva, az ez évre előirt gyérí
tések kijelölése alkalmával egy oly jegenyefenyő egyedre 
akadtam, amely kételyeimet eloszlatta. Ezen erdőgondnok
ság Rudnó községe völgyében egy vadregényes helyen, 
a régi tó felett, az első osztagban egy jegenyefenyőt talál
tam, ami ezelőtt 20 évvel a szél által ledöntetvén, annak 
törzsén négy függőleges hajtás keletkezett, az anyatörzs 
csúcsa ötödiknek kérdőjel alakjában igyekszik az éltető 
világosság fejé. A gyökfőtől számított első hajtás a törzs
nél 15 cm. vastag fácskává fejlődött, ami súlyával az 
anyatörzset a televénydús földhöz szorította úgy, hogy a 
törzs egyharmad része a humusba volt benyomva.

Ott, hol az első törzsecske alatti részen az anyafa a 
földdel érintkezett, elkapartattam a földet, hogy vájjon 
elkorhadt-e az? Azt tapasztaltam,? hogy nem. hanem az 
első törzsecske irányában a földbe rendszeres gyökér- 
képződvények támadtak; de mint mondám, csakis a 
törzsecske meghosszabbításában, a fenyő többi részén, 
dacára annak, hogy a gyökfő felé a földdel érintkezik, 
gyökérképződást nem észleltem.

A természet e különös jelensége, hogy előbb a törzs 
az anyafán nő és fejlődik nagygyá és ha csak súlyánál 
fogva érintkezik a termőfölddel, csak azután képződik a 
gyökér, mintegy önállósítja magát, megint csak azt bizo
nyítja, hogy a jegenyefenyő otthonában mennyire igyek
szik faját fentartani.

Az itt előadott növekvési jelenség ellenkezője a hom- 
lítás és inkább a természetes utón való dugványozás 
módjának mondható.

Hogy a dugványozás a jegenyefenyőnél sikerrel jár, 
azt a bródi (Bars vm.) m. kir. erdőgondnokság egy igen 
szép példánynyal az országos kiállításon mutatta be és 
igy a jelen sorok is csak a mellett bizonyítanak.

zsecskéket képeznek és ezek életerejüket az anyatörzstől cgx£> C§D ego r§3 cg} c£> cfa c£> cgs cg: cg; cfc cgrc£> c£> c&> cg= c§d ego c&> cft> c&> c£> c&>c§d

veszik, azt az E. Lapokban közöltem. Csak azt nem 
tapasztaltam, illetve láttam, ha e törzsecskék annyira 
megnőttek, hogy saját súlyokkal az anyatörzset annyira 
lenyomják, hogy ez a termőfölddel érintkezik, a fenyőfélék
nek a rothadás iránt való csekélyebb ellentálló képességék
nél fogva nem fog-e az elrothadni és ezáltal a mellék- 
törzsecskék nem fognak-e elpusztulni? Talán nég) évig 
jártam és kutattam a kezelésemre bízott erdőgondnokság 
fenyőállagaiban, idősebb és fiatalabbakban, de mindenütt 
csak azt tapasztaltam, hogy a szél vagy hó által lehaj
tott törzsek — 3—4, sőt több függőleges hajtást bocsáj- 
tottak — a földdel nem érintkeztek. Egyet sem találtam 
olyat, aminek a törzse a földön feküdve, életműködését 
tovább folytatta volna.

Ebből önként következik, hogy kételyeim támadtak az 
oly kitünően szerkesztett „Erdészeti Növénytan III. rész 
Élettának ama állításában, hogy a „fenyőfélék ágai ha a 
földön elterülnek, kedvező feltételek mellett ezek is ver
nek gyökeret.“ Kételyem annál is inkább megerősödött,

Korlátozza-e az erdőgazdaság a legeltetést 
közgazdaságilag káros módon?

Közgazdasági életünkben az utóbbi időben több oldal
ról merült fel az a panasz, hogy kevés a legelő, a mely 
nélkül a nép jövedelmező állattenyésztést sok helyen 
nem űzhet. Ezekkel a panaszokkal kapcsolatosan, mihelyt 
erdős vidékről van szó, többnyire arról is hallunk, hogy 
a legelőhiány oka abban keresendő, hogy az erdő, mely
ben hajdan a marha kénye-kedve szerint szertecsatangol
hatott, erdőtörvényeink intézkedései következtében tilalom 
alatt áll. Arról ellenben, hogy közlegelőink mily silány, 
majdnem terméketlen állapotban vannak, hogy okszerű 
használatukra és a téli takarmány beszerzésére mily 
kevés gondot fordít a kisgazda, már csak elvétve olvas
hatunk.

A múlt év folyamán Sárosvármegye gazdasági egylete 
fordult emlékirattal az országgyűléshez, melyben hazafias 
méltánylásunkat érdemlő jóakarattal foglalkozik a fel-
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vidéki nép kivándorlásával. S ime, a kivándorlás okai 
között ott szerepel a legelőhiány, mely állítólag a köz
legelők beerdősitéséből, az erdők túlszigoru tilalmazásából 
ered.

Ez az emlékirat nyújtott alkalmat az Országos Erdé
szeti Egyesületnek arra, hogy erdőtörvényeinket és az 
azokból folyó rendelkezéseket szigorú kritika tárgyává 
tegye oly tekintetben, vájjon a legeltetést tényleg közgaz
daságilag káros módon korlátozzák-e ? Ebből kifolyólag 
intézte az Egyesület azt a választ a Sárosvármegyei gaz
dasági egylethez, a mely előszóval ellátva a fenti címen 
röpirat alakjában is megjelent. A röpirat czélja az erdő- 
gazdasággal szemben a legeltetés kérdésében fennforgó 
félreértéseket eloszlatni és ezen napirenden lévő fontos 
kérdés közgazdaságilag helyes megítéléséhez hozzá
járulni.

Az Országos Erdészeti Egyesület mindenekelőtt vissza
pillantást vet a legelőkérdés fejlődésére, mely tulajdon
képen csakis az úrbéri rendezés óta szerepel Ez idő
pontig úgy az erdőben, mint azonkívül óriási legelőterü
letek állottak az állattenyésztés rendelkezésére. Az úrbéri 
rendezés azonban a volt jobbágyok marhaállományát az 
úrbéri erdő- és legelőilletőség tetemesen kisebb területére 
szorította, mely többnyire sokkalta csekélyebb kiterjedésű 
volt, semhogy a nagy marhalétszámot kár nélkül elbír
hatta volna. Ehhez járult még az a körülmény, hogy a 
legelő-illetőségnek igen gyakran minősége is olyan volt, 
hogy rendeltetésének nem felelhetett meg. Az úrbéri ille
tőségek kihasitása ugyanis sok esetben rideg jogi szem
pontok szerint a gazdasági tekintetek figyelmen kivűl 
hagyásával történt, kivált a hegyvidéken.

Azonban más okok is odahatottak, hogy a korábbi ki
terjedt legelők mindinkább csökkenjenek s ezáltal az 
állatállomány, mivel a legelők fogytával az istállóztatás 
térfoglalása nem haladt párhuzamosan, mindig nagyob
bodó mértékben a legsilányabb legelőterületekre és az 
erdőbe tereitessék. A gabonakereskedelem fellendülésével 
mezőgazdáink óriási oly területeket törtek fel, a melyek 
ezideig legelők voltak. Sajnos, hogy a közlegelők felosz
tása és feltörése nemcsak az alföldre szorítkozott, hanem 
a domb- és hegyvidék nagy- és kisbirtokosaiban is egy
aránt megvolt az a törekvés, hogy minden földet, a me
lyet az eke csak megjárhat, fölszántsanak, legyen bár ez 
a terület meredek, talaja laza, sekély és sovány, úgy, 
hogy alig nehány termést Ígért. Ily módon igen sok oly 
terület, a mely a jobb legelőkhöz tartozott, de igen silány 
és ideiglenes szántóföldet nyújtott, elvonatott a marha- 
állomány elől a nélkül, hogy a legelőterületben ekként 
beálló újabb hiány pótlásáról bármiképen is gondoskodás 
történt volna.

A mindinkább rosszabb legelőterületekre s az erdőre 
szorult nagy marhaállomány e területek termőképességét 
csakhamar megtámadta. A marha lábától kőkeményre 
tiport vagy mozgásba hozott talaj kezdett elkopárosodni 
s hova-tovább kevesebb táplálékot nyújtott.

Ennek daczára a még el nem pusztult legelők okszerű 
használatára, a fűtermés ápolására s egyáltalában jókarban
tartásukra, a takarmánytermelés emelésére mi sem történt.

Csak igen későn, az 1894. évi XII. törvényczikkben 
találunk oly intézkedéseket, a melyek a legelők okszerűbb 
hasznosítását czélozzák, de ezek a gyakorlati életbe or
szágszerte még nem mentek át. Legelőink tehát tovább 
pusztulnak és ezen törvény 12. §-ának ellenére továbbra 
is engedély nélkül felosztatnak.

A törvény számtalan megsértésének főokát abban kell 
keresni, hogy az állam nem rendelkezik az erre vonat
kozó felügyeletet gyakorló és gazdasági ismeretekkel 
biró helyi közegekkel.

Ezen okokból állott elő a mostani szomorú álla
po t; a nép marhaállománya a télen át takarmány 
hiánya miatt igen sok helyen hihetetlen módon le- 
soványszik s ennek következtében a tavaszszal minél 
korábban kihajtják a legelőre, hog\> ezt azután be
osztás és szünet nélkül járja egészen késő őszig. A 
legelő talaja sohasem pihenhet meg, fütermése soha
sem erősödhetik meg.

Ennek a kérdésnek sürgősen szükséges gyökeres 
megoldása a mezőgazdaság terén keresendő. Ezt 
azonban kevesen látják be, hanem gyakran találkozunk 
avval az irányzattal, mely az elpusztított legelőterületek 
helyett az erdőből kíván újabb területeket nyerni, hogy 
ezeket éppen oly okszerűtlenűl kihasználva, szintén a 
pusztulás sorsára juttassa.

Ennek a felfogásnak a révén szerepel a rendszeres 
erdőgazdaság sok közleményben mint a nép elszegénye
désének és kivándorlásának oka, holott éppen az oksze
rűen űzött erdőgazdaság, valamint a vele kapcsolatos fa
ipar nyújthat a hegyvidéki népnek oly állandó kereseti 
forrást, mely azt — ha más okok nem játszanak közre — 
az elszegényedéstől megóvja és hazájához köti.

Ezek után az Országos Erdészeti Egyesület azt kutatja, 
vájjon az erdőgazdaság nem vetett-e gátat annak, hogy 
az e téren mutatkozó bajok orvosoltassanak s hogy nem 
tagadta-e meg azt a segítő jobbot, a melyre a mezőgaz
daság ebben a nehéz kérdésben joggal számíthatott.

E czélból szemügyre veszi, hogy erdészeti törvényke
zésünk, hatóságaink és az erdészeti társadalom mily 
álláspontot foglalt el a legeltetési kérdéssel szemben.

A mi első sorban az erdőtörvényt (1879. évi XXXI. 
t.-ez.) illeti, ez tisztán arra szorítkozik, a mi közgazda- 
sági szükség. Nem zárta ki a legeltetést ott, a hol az 
okszerűen űzhető, sőt a legeltetés által kopárrá lett terü
leteket is csak kis részben rendelte beerdősiteni, akkor 
t. i., ha kimutatható volt, hogy beerdősitésük hegyomlá
sok, hó- vagy kőgörgetegek megakadályozására, valamint 
a futóhomok terjedésének meggátlása végett közgazda- 
sági szükségesség.

Hatóságaink az erdőtörvény végrehajtásának so/á/i 
egyáltalában nem zárkóztak el az elől, hogy az erdőt a 
megengedhető legnagyobb mértékben átengedjék a legel-
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tetésnek. Legjobb bizonyítéka ennek a „legelőerdö“-nek 
nevezett gazdasági alak teremtése. A legelőerdcben az 
erdőgazdasági követelmények arra a minimumra szorít
koznak, melyet az illető terület termőerejének fentartása 
megkövetel; a fatermés másodrendű tényező, a fősuly a 
legeltetés okszerű gyakorlásának minél nagyobb kiter
jesztésére van fektetve. Pedig fejlettebb mezőgazdasági 
viszonyok között ez az erdőgazdasági alak csak korlátolt 
jogosultsággal bir és oly átmeneti áldozatnak tekintendő, 
melyet az erdőgazdaság a rokon mezőgazdaság javára 
hoz, a mig ez kezdetleges fejlődési állapotán túlemelkedik.

Jelenleg még nagy fontossággal bir a legelő-erdő
gazdaság, s ezt felismerte az Országos Erdészeti Egye
sület is, a midőn ez uj s a külföldön jobbára ismeretlen 
gazdasági alakra vonatkozó szakmunkára már 10 év előtt 
100 arany kitűzésével pályázatot irt ki, melynek eredmé 
nyeként bírjuk Márton Sándor és Földes János jeles 
műveit a legelőerdőkről.

Vagyis az erdészet a társadalmi téren is megtette 
azt, a mit a maga részéről e téren egyáltalában 
megtehetett.

Felmerül még az a lehetőség, hogy az erdőtörvény 
végrehajtása során nem volt talán oly forum, mely az 
erdőtisztek működését nem tisztán erdőgazdasági, hanem 
általánosabb szempontból is elbírálhatja avagy hogy az 
erdőtörvény végrehajtása közben előfordult hibák és té
vedések jóvátételére a törvényes rendelkezések módot 
nem nyújtottak.

Ámde mindkét tekintetben senki sem fog aggályokat táp
lálni, aki az erre vonatkozó törvényes intézkedéseket ismeri.

Ha az erdőtörvény végrehajtása során történtek oly 
hibák, pl. az üzemtervek készítésénél, hogy a legeltetés 
ott is, a hol nagy szükség volt reá, a szükséges mérték
nél jobban korlátoztatott, nyitva állott mindig az ut az 
esetleges hibák jóvátételére. Már az üzemterv készíté
sénél beleszólhatott az erdőbirtokos érdekeinek ér
vényt szerzendö, a hatósági felülvizsgálás során 
pedig a közigazgatási erdészeti bizottságok szólal
hattak fel, ha közigazgatási szempontból aggályos
nak tartották a tervezett intézkedéseket. S  ha ennek 
dac zár a kifogás alá eshettek az üzemtervek, a tíz
évenként megújuló átvizsgálások bö alkalmat nyúj
tanak hiányaik kijavítására, sőt czélszerü módosítá
suk legkevésbé sincs kizárva időközben sem.

A közlegelők okszerűtlen használatát mi sem bizonyítja 
jobban, minthogy a mezőgazdaságról és mezőrendőrségről 
szóló 1894. évt XII. t.-cz. a kötött birtokokon lévő kopá
rok beerdősitése körűi sokkal radikálisabban járt el, mint 
az erdőtörvény s hogy ezenkívül a törvényhozás legutóbb 
is az 1893. évi XIX. t. ez. alkotásánál indokoltnak találta, 
hogy az állami kezelés a volt úrbéreseknek legetőillet- 
ményképen kihasitott erdőterületeire is kiterjesztessék, ha 
azok feltétlen erdőtalajjal bírnak.

Közelfekvő az a gondolat, hogy talán ezeken az újab
ban állami kezelésbe vett erdőt alkotó legelőilletőségeken

korlátozzák az életbeléptetett intézkedések a legeltetés 
a legszükségesebb mértéken túl. Ámde erre nézve teljesen 
megnyugtatnak a m. kir. földművelésügyi miniszternek 
erre vonatkozó rendelkezései.

A legelőilletőség fejében kihasitott erdők összeírására 
vonatkozó rendelkezés pl. hangsúlyozza:

hogy a törvénynek nem a szigorú értelemben vett 
erdőgazdasági elvek szerint kezelt területek kiterjesztése, 
hanem főleg az volt a czélja, hogy az úrbéri birtok- 
rendezés alkalmával legelőilletöség fejében kihasitott 
erdőterületek termőképességét az erdészeti kezelés 
által biztosítsa. Ennek következtében csak az ide tar
tozó kopárok, vízmosásokkal megszaggatott területek és 
az igen meredek, silánytalaju erdők veendők állami keze
lésbe, melyeknek elkopárosodásától tartani lehet.

„Ellenben a tartós gyepszőnyeggel borított tisztások és 
a mély erőteljes és összetartó talajjal bíró cserjések és 
erdősült részek, ha az elkcpároscdás veszélyének az 
eddigi használat folytatása esetében sem lehetnek kitéve, 
az összeírásból kihagyandók, még akkor is, ha aránylag 
véve meredekek s ha a távolabb jövő szempontjából 
beerdösitésiik, illetőleg erdőként való kezelésük a 
mostani használati mód mellett elérhető gazdasági 
haszonnal szemben előnyösebbnek is volna Ítélhető.

Az ezek alapján állami kezelésbe vett legelőilletőságek 
gazdasági berendezésére nézve pedig egy másik körren
delet igy intézkedik :

„A gazdálkodás szabályozásánál főfeladatul azt kell 
tekinteni, hogy amennyiben a szóbanforgó területek termő- 
képessége az eddigi helytelen és káros gazdálkodás követ
keztében többé-kevésbbé megromlott, illetőleg talaja rész
ben vagy teljesen elkopárosodott, ezek a bajok az erdé
szeti kezelés akként orvosoltassanak, hogy a területek 
megszabott rendeltetésüknek szolgálatára folyton fokozódó 
mértékben alkalmasabbakká válván, végül újra teljesen 
jókarba jussanak és ebben az állapotban állandóan meg
tartassanak.

Éhez mérten az úrbéri rendezés alkalmából legelő
illetőségképen kihasitott erdőterületeken, a melyeknél a 
törvény 3. §-a szerint főhaszonvételnek a legeltetést kell 
tekinteni, ez a haszonvétel csak azokon a részleteken és 
csak addig korlátozható, a hol és a meddig ezt a talaj 
veszélyeztetett vagy megrongált termőképességének meg
óvása és javítása megköveteli.

Hasonló elvek szerint kell eljárni a gazdálkodás szabá
lyozásánál a volt úrbéreseknek ajándékozás, vétel, csere 
utján vagy más jogcímen birtokába jutott erdőkre nézve is.

De még az állami kezelésbe vett kopár területek gaz
dasági kezelésének szabályozásánál is figyelembe kell 
venni s lehetőleg ki kell elégíteni az állattenyésztés érde
keinek szempontjából támasztható alapos igényeket.“

Figyelemmel arra, miszerint az úrbéri illetőségek ki- 
hasitásánál gyakran megtörtént, hogy épen a legelőílletőség 
fejében oly terület osztatott ki, a mely fekvése és talaj- 
viszonyai miatt a legeltetést egészben vagy egyes részei-
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ben kevésbé bírja el a tönkremenetel veszélye nélkül, 
mint a jobb termőhelyen kijelölt erdőilletőség, eddig is 
számos esetben történtek és történnek épen az erdészeti 
közegek közbelépésére gazdaságilag teljesen indokéit 
területcserék.

Az elmondott tényekből az Országos Erdészeti Egyesület 
nem meríthette azt a meggyőződést, hogy az erdőgazdaság 
a legeltetésnek erőszakos korlátozása által oly közgazda- 
sági bajok okozója lett volna, a mely felvidéki népünket 
a kivándorlásra késztetné. Ellenkezőleg a bajok egyik 
kutforrását abban a közönyben látja, a mely a legelő- 
területek lassú elpusztulását eltűrte.

A kivándorlás akkor sem szűnnék meg, ha az erdők 
minien korlát nélkül megnyittatnának a legeltetésnek s 
ezzel visszaesnénk abba az állapotba, a mely az erdő 
törvény életbelépte előtt oly szomorú következményekkel 
fenyegetett. A termőtalajnak minél kiterjedtebb elpusztítása 
nem lehet helyes gazdasági politika s ha az erdő is mind 
hasonló állapotba hozatnék, a melyben most közlegelőink 
nagy része van, akkor indulna csak felvidéki népünk 
igazán útnak. Mert legelője a dolog végső kifejlődésében 
ekkor sem lenne, de nem lenne fája sem, a melyhez 
most még könnyű szerrel jut a szegény lakosság. Vájjon 
honnan fedezné ezt azontúl ? Csakis vétel utján jutna 
fához az uradalmi erdőkből, de ezek azután annyira ural
kodnának a helyzeten, hogy a faárakat esetleg a leg
önkényesebben felcsigázhatnák oly magasságig, a melyet 
a szegényebb néposztály egyáltalában meg nem fizethetne.

Sáros vármegyére nézve a válaszirat konstatálja, hogy 
a legelő korlátozását illetőleg néhány téves avagy tévesen 
általánosított nézet talált helyet az emlékiratban.

így pl. abból a 6320 hold kopár területből, mely ott 
a községek és a volt úrbéres közbirtokosságok birtokában 
van, a közelmúlt 6 év alatt önkéntes vállalkozás utján, 
állami segély mellett csupán 352 kát. hold, vagyis 5-5'70 
erdősittetett. Vagyis, több mint 100 év kell az egész te
rület befásitásához.

Kényszerfásitás az erdőtörvény 165. §-a alapján a 
megye területén sehol sehol sem történt s a kopár te
rületek, a beültetett részeket kivéve, legeltetési tilalom 
alatt nem állanak.

A mezőrendőri törvény (1894. évi XII. t.-cz.) alkalma
zásával fásítás még a vízmosásokon sem történt.

Az állami kezelés alatt álló 28,237 kát. hold volt úr
béres közbirtokossági és kisebb községi erdő területének 
65 °/0-án szabad a legeltetés.

A 12,380 kát. hold erdőből álló úrbéri legelőilletőség 
és vásárolt erdő legelőerdő üzemmódban fog kezeltetni. 
Bennük ez ideig a legeltetést mi sem korlátozta s ezentúl 
sem fog semmiféle oly rendszabály életbe lépni, mely a 
legeltetést okszerütlenül gátolná s melynek ne az volna 
a célja, hogy a talaj termőerejét növelve, a területnek 
értékét mint legelő is emelje. Az állami kezelésbe veendő 
erdősült legelőterűleteket és egyáltalában a legeltethető 
területeket a földművelésügyi miniszter újabban vegyes
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erdészeti és mezőgazdasági bizottságok által állapította 
meg, a miben a felmerülő kérdések közgazdaságilag he
lyes megoldása szempontjából teljesen meg lehet nyu
godni. így tehát Sárosvármegyére nézve sem mutatható 
ki az erdőgazdaság káros tultengése.

Az Országos Erdészeti Egyesület ezek alapján, bár 
teljes mértékben méltányolja a Gazdasági Egyesület ha
zafias törekvését, melylyel a felvidéki nép sajnálatos ki
vándorlásának gátat kíván vetni, tiltakozik az ellen, 
mintha az okszerű erdőgazdaság, mely éppen a hegyvi
déken fentartója és jóltevője a népnek, a kivándorlás 
okai között joggal szerepelhetne s mintha erdészeti törvé
nyeink és az azokból folyó rendelkezések megváltoztatá
sára okunk volna.

Az erdőgazdaság mindig kész volt segédkezet nyújtani 
a rokon mezőgazdaságnak, de nem vágyik újabb kopárok 
után, a melyek éppen csak még az ő kezelése alatt 
menthetők meg a kultúrának, ha ugyan megmenthetők ! 
Ezért is újból reá irányítja a Gazdasági Egyesület figyel
mét a nem erdősült legelőterületek silány állapotára, me
lyen segíteni a mezőgazdaságnak igen hálás s éppen a 
kivándorlás szempontjából is fontos feladata. Ha ezek or
szágszerte jókarba helyeztetnének, ha a takarmányter
melés is belterjesebbé tétetnék, csakhamar megszűnnék 
az az ellentét, a mely jelenleg erdő és mezőgazdaság, 
illetőleg állattenyésztés között fenforogni látszik s e két 
gazdasági ágazat egyesült erővel és zavartalanul teljesít
hetné szép hivatását a magyar nép és haza gazdasági 
fellendítésében, a mely népünket a hazaszeretet ezer és 
ezer szálával bilincselné e földhöz.
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Válasz az Orsz. Érd. Egy. fenti kiadványára.
k. 374 — 1902. g. e. sz. Sárosvármegyei gazdasági egyesület Eperjesen.

Nagytekintetü Országos Erdészeti Egyesület
Budapesten.

A Sárosvármegyei Gazdasági Egyesület igazgató-vá
lasztmánya f. é. márcz. 24-iki ülésében behatóan tár
gyalta a t. Országos Erdészeti Egyesület f. é. január 
25-ikén kelt, Korlátozza-e az erdőgazdaság a legelte
tést közgazdaságilag káros módon? című kiadványát, 
melyben válaszol azon vádakra, melyekkel a Sárosvár
megyei Gazdasági Egyesület múlt év folyamán, a kiván
dorlás ügyében, Emlékirattal fordult a magyar törvény- 
hozáshoz.

Az igazgató-választmány kötelességének tartja jelen 
válaszát a t. Országos Erdészeti Egyesület szives figyel
mébe ajánlani, mert a hallgatás egyenlő volna azon föl
tevéssel, hogy a Sárosvármegyei Gazdas. Egyesület öt
letszerű, be nem igazolható panaszok és bajok előadá
sával szerkesztette meg a fentjelzett Emlékiratot, s ez 
esetben bizonyítékát adta volna annak, hogy nem áll 
feladata azon magaslatán, melyet — bár szerény hatás
körben — tőle a társadalom megkíván.
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Legelsőbben hazafias örömmel vettük tudomásul, hogy 
a t. Országos Erdészeti Egyesület nagy arányokban buz- 
gólkodik, különösen a Felvidéken, az erdővagyon fel
újításán s védelmébe veszi az általunk is nagyrabecsült 
erdészeti hatóságok törvénytiszteletét és ügybuzgalmát; 
másrészt azonban igen sajnáljuk, hogy hazafias és önzetlen 
munkálkodásunk — midőn bizalommal fordulunk a föld- 
mívelési osztály érdekében a törvényhozáshoz — a t. Or
szágos Erdészeti Egyesület részéről nem méltánylást, de 
súlyos vádnak jelzett elbírálást eredményezett.

Hazánk nehéz társadalmi és közgazdasági bajai kö
telességévé teszik az egész magyar társadalomnak, hogy 
vállvetve igyekezzen a bajok és panaszok orvoslására, s 
ha egy gazdasági egyesület ez irányban megindított moz
galma az illetékes hatóságok és országos testületek ré
széről a kellő méltánylásban nem részesül, sőt ellenke- I 
zőleg, súlyos vád bélyegével sújtatik: előállhat azon eset, 
hogy — bármily jók és országos érdekűek legyenek egy 
törvényben lefektetett alapelvek — ha a végrehajtás szi
gorú s nem felel meg mindenkor a közszükségletnek, az 
eljárás nem buzdítja, de elidegeníti a társadalmat a tá
mogatástól, mert: „Minden Írott jognak legjobb magya
rázata maga az élet s az élő gyakorlat“.

A t. Orsz. Egyesület válaszában jelzi, hogy öt tagból 
álló bizottságot küldött ki jelentéstétel végett, panaszaink 
elbírálása czéljából; igen sajnáljuk, hogy az alkalommal 
egyesületünk igazgató-választmányának bármelyik tagját 
meg nem tisztelte azon bizalmával, hogy csatlakozott volna 
a kiküldött bizottsághoz, mert az erdészeti és gazdasági ér
dekek összhangba hozatalához legczélszerűbb lett volna a 
helyszínén elbírálni a panaszokat, a különböző érdekek 
egybevonásával; meggyőződésünk, hogy a sok előny mellett 
elértük volna azt, hogy a t. Orsz. Erdészeti Egyesület 
válaszában kihagyta volna a súlyos vád  jelzőjét, melynek 
használata minden magyar embert kellemetlenül érint.

A Sárosvármegyei Gazdas. Egyesület igazgató-választ
mánya évek hosszú során át őre és gondozója volt a 
vármegyei földmívelő-nép társadalmi békéjének és gaz
dasági jólétének ; a Felvidék minden osztályú értelmisége 
nem mulasztott el egy alkalmat sem, hogy önzetlen köz
reműködésével oda hasson, hogy törvények gyakran nem 
méltányos végrehajtása által elégedetlen kedélyek lecsil- 
lapíttassanak, s nem volt reá eset, hogy mai napig si
került volna idegen izgatóknak a népet tévútra vezetni 
s a magyar nemzeti állameszme ellenségévé tenni.

Sajnosán az utóbbi időben azt tapasztaljuk, hogy a 
türelmes, jóindulatú nép, különösen a kivándorlásból visz- 
szatérők befolyása által kezdett elégedetlen lenni, mert 
úgy véli, hogy már a gazdasági rendszer terén is jelent
kező túlnagy állami gyámkodás megakadályozza abban, 
hogy gazdaságát a vidéki visszonynak legjobban megfe- 
lelőleg vezesse, s tényleg vannak esetek, midőn nagyrészt 
igazolt a panasz, mert népünknek se módja, sem értel
misége nincs ahhoz, hogy a jövő nagy gazdasági prob
lema megoldására áldozatot tegyen úgy az állattenyésztés,
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mint a legelő- és erdőkezelés terén, mert a jelenben el
maradt hasznot nem képes az állam munkaadás- és ke
resettel kárpótolni; az adó megfizetésére és a családfen- 
tartásra nincs más mód, mint a kivándorlás.

Fenti szempontok tudatába léptünk, midőn Emlékira
tunkban kifejtettük, hogy a legelő hiánya s a meglevő 
legelők nem mindenkor indokolt eltiltása sok esetben in
dokolja a panaszokat.

Az igazgató-választmány egy tagja sem kívánja az 
1879. évi XXXI. t.-c. módosítását; az úrbéri, közbirto- 
kossági, egyházi, hitbizományi, korlátolt forgalmú birtokok 
erdeinek védelme és kezelésének állami felügyelete nagy 
nemzeti feladat, hathatósan pótolja fenti törvény rendel
kezése azon mulasztást, mely a múltban általános volt, 
a jelzett törvény végrehajtását a magyar társadalom 
minden tagjának elősegíteni és támogatni kötelessége; 
az úrbéri és közbirtokossági erdő- és legelő-területek kö
zötti arányt azonban a gyakorlati életben hathatósabban 
összhangba kell hozni, mert a múltban eszközölt tagosí
tás!', legelő- és erdő-elkülönítési eljárás, az 1879. évi 
XXXI. t.-cikk hiányában, a legelőt biztosította, de ve
szélyeztette az erdővagyon fejlesztését és ápolását.

Az 1898. évi XIX-ik t.-cikk némely intézkedéseiből 
erednek — nézetünk szerint — azon panaszok, melyek
nek Emlékiratunkban helyt adtunk. Dacára annak, nem 
óhajtunk ez alkalommal a törvény módosításával foglal
kozni, mert erős a bizodalmunk, hogy úgy e földmivelési 
kormányzat, valamint a mérvadó körök figyelembe fogják 
venni panaszainkat s reméljük, hogy elérjük célunkat 
anélkül, hogy a jelzett törvény módosítása iránti mozgal
munkat bevinnők az érdekeltek érzületébe, mert szívesen 
belátjuk, hogy ily irányú eljárásunk veszélyeztetné azon 
legfőbb törekvésünket, hogy a törvény iránti tiszteletnek 
és bizalomnak érvényt szerezzünk a társadalom legalsóbb 
rétegeiben is.

Felhasználjuk azonban ezúttal is az alkalmat, hogy az 
1898. évi XIX-:k t.-cikket és annak végrehajtását, tár
gyilagos bírálat kapcsán az erdészeti és közigazgatási ha
tóságok szives figyelmébe ajánljuk.

1898. évi XIX-ik t.-cikk életbeléptetését időelőttinek 
tartjuk, mert az erdőterületek állami kezelése várhatott 
volna addig, mig a közigazgatási nagy reform összehozta 
volna a különböző közgazdasági érdekek egyöntetű eljá
rását, melyet ezidő szerint legtöbbször ellentétben találunk 
egymással; ezen állításunk igazolására leghathatósabb 
példa a t. Orsz. Érd. Egyesület azon eljárása, midőn 
Emlékiratunkban jelzett panaszok elbírálására csak erdé
szeti szakközegeket küldött ki, az érdekeltek s a várm. 
gazdasági egyesület kizárásával.

Az állami kezelés költségei — elismerjük, törvényesen 
— sok esetben indokolatlanul sújtják az adózó közön
séget. Kisebb legelő- és erdőterületek kényszer útján állami 
kezelésbe való vétele megfosztja a tulajdonost attól, hogy 
birtokának gazdasági jövedelmezőségét legjobb tudása 
szerint kihasználja. A legeltetési jogot — ha kis terű-
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letben is — kénytelen az államnak átadni, a föld-adót 
és kezelési adót fizetni; még a szomszéd terület kihasz
nálása is veszélyeztetve van, ha birság, végrehajtás és 
büntetés által van akadályozva a kihasználásban. Fenti 
szempont csak a magántulajdonnál igazságtalan ; ürbéri 
és korlátolt forgalmú birtokra nem terjeszthetjük ki álta
lánosságban e bírálatot, ámbár ott is korlátozva van a 
legelő kihasználása.

Állításunkat egy példával bizonyítjuk. Egy 30 holdas 
legelő- és erdőtulajdonos fizet évi kezelési költséget tíz 
koronát, eddig a területet háborithatatlanul használta; 
fizette és törlesztette állattenyésztésből adósságait s fizette 
az adóját; igaz, hogy az állami kezelésből egyénileg azon 
haszna lesz, hogy 60 év múlva unokái — nagy után
járás után — rendszeresen kapnak engedélyt a kihasz
nálásra, de a jelenlegi gazda az ideig miből fizeti adós
ságát s adóját? — s még külön kénytelen azért, hogy 
elvontatott a használattól, az államnak kezelés címén adózni.

Fenti példát azért kívántuk előadni, hogy kimutassuk, 
mily igazságtalan kis terület állami kezelése czímén új 
adót behajtani. Igaz, a törvény 23-ik §-a alapján a föld- 
mívelési minisztérium a kisbirtokost évi járulékok fizetése 
alól felmentheti; de ki tanácsolná ezen eljárást a kis
gazdának? Egyrészt a kérvénynyel és felebbezéssel sza
porítanák a költségeket; másrészt ki volna képes ezen 
eljárás által a kisgazdában megváltoztatni azon hitet, hogy 
a hatóságok törvénytelenül és jogtalanul jártak el ?

Nézetünk szerint 100 holdon alóli területekre nézve 
kimondandó volna az ingyenes állami kezelés. Sáros
vármegye egészben fizet kezelés címén 10,076 koronát 
az államnak; mily összegre szaporodik fenti összeg a 
külön kezelés-behajtás és végrehajtás címén?

Sárosvármegye községei az 1879. évi XXXI-ik t.-cikk 
életbeléptetése után igyekeztek legelőket vétel útján meg
szerezni, s tényleg a földbirtokos-osztály 18%-a paraszt
kézre került. Ezen megvett legelőterülek többnyire magá
nosok — egymással szövetkezeitek — tulajdona, a telek
könyvben minden egyes birtokrész ki van tüntetve, 
tényleg azonban — bizonyos évekre szóló szerződés 
alapján — közösen használtatnak.

Az így megvásárolt területek évről évre nagyobb arány
ban kerülnek állami kezelés alá, dacára annak, hogy 
nem állanak kőgörgetegből, s legeltetés által más, alanti 
területet nem veszélyeztetnek s a felvidéki viszonyokhoz 
képest legelőnek alkalmasak, pl.: Balázsvágás, Darócz, 
Feketekút, Stelibach, Viszoka, Oroszvolya, Csircs köz
ségbeli magánosok legelő- és erdőterület állami kezelése 
címén fizetnek évenkint 232 koronát; ezen költségek 
kapcsán — ha a hatóságok nem lesznek méltányosak 
— elvonatnak mindjobban a legelő kihasználásától. Ezen 
példa az egész megyére kiterjedt, ezen körülmény idézi 
elő az elkeseredést.

Legyen szives a t. Országos Érd. Egyesület ezen kö
rülményről meggyőződni, s megyénk népe hálás lesz 
annak, ki a bajt orvosolni fogja.

A nép között azon balhit van elterjedve, hogy az illető 
földbirtokos azért adta el annak idején földbirtokát, mert 
előre tudta az 1898. évi új törvény életbeléptetését s 
azért adta el a parasztoknak a legelőt, erdőt, hogy a 
törvényt kijátssza s a szegény nép viselje a terhet és 
költséget.

A t. Orsz. Erdészeti Egyesület kiadványában foglalt 
statisztikai kimutatásokkal nem foglalkozhatunk, mert a 
községenkinti részletes adatok nem állanak rendelkezé
sünkre. Ha a t. Erdőfelügyelőség előzékenysége lehetővé, 
fogja tenni a betekintést, kötelességünknek fogjuk tartani 
e kérdéssel behatóan foglalkozni s több helyszíni szemie 
után tárgyilagos véleményeinket előadni; addig is csak 
a közvetlen tudomásunkra jutott és iratokkal beigazolt 
panaszok képezhették elhatározásunk indító okát.

Az erdőfelügyelőség szives előzékenysége esetén össze 
fogjuk áltitani az adatokat, s kérvényünk kapcsán kérni 
fogjuk fölmívelésügyi miniszter úr ő Excellenciáját, kül
dene ki a központból egy szakértőt, ki felülvizsgálná a 
megyénkben eszközölt új legelő- és erdőkezelési beosz
tásokat; erős a bizodalmunk, hogy ő Excellenciája egyes 
községek panaszait méltányosan fogja elintézni, mert leg
utóbbi parlamenti beszédjében is bölcsen kifejtette, hogy 
a törvény által megszabott célok keretén belül a végre
hajtás folyamán kívánja a jogos panaszokat orvosolni; 
bejelentette továbbá, hogy erdészeti ügyekben a legna
gyobb előzékenységet fog tanúsítani. Például, míg minden 
ügyben van jogerő és határidő, melynek elmulasztása 
törvényes következményekkel jár, addig O legeltetési 
ügyben jogerőt nem ismer. Tehát akárhonnan jön a 
panasz, kész annak felvételére, s az ügy megvizsgálására 
nemcsak erdészeti, de gazdasági szakértőt küld ki.

A szakkörök ne azt vizsgálják, vájjon valamely terület 
a törzskönyvben erdőnek vagy legelőnek van bevezetve 
vagy nem; ne nézzék, hogy a terület olyan-e, mely ab
solut vagy relativ erdőtalajon áll, s így bevonandó az 
erdőkezelésbe, hanem nézzék azt, mi szükséges a nép 
megélhetésére. A Felvidéken legelőterületre van szükség , 
s ez alkalommal is kötelességünk igazolni, hogy az er
dészeti hatóságok nem mindenkor tartják szem előtt fenti 
szempontokat. Ki kell legelőnek bocsájtani minden terü
letet, mely nem bír absolute véderdő jelleggel, alkalmat 
kell nyújtani a Felvidék népének biztos legelőszerzésére, 
mert megelégedés és jobb mód csakis a nagyobb legelő
területi és nagyobb állattenyésztési akció által fog a Fel
vidéken jelentkezni.

Szabad legyen egy hazafias kérelmet a t. Országos 
Erdészeit Egyesülethez intézni; Hazánkban igen kevesen 
vannak azok, kik bár szerényen, de önzetlenül kívánják 
szolgálni a közügyet. A Felvidék minden osztályú értel
misége állandó figyelemmel és érdeklődéssel kiséri a nép 
társadalmi és gazdasági mozgalmait; meggyőződésünk, 
hogy mig a folyton haladó kor s a mindinkább rosszab
bodó gazdasági helyzet teljesen ki nem veszi kezünkből 
a vezérszerepet, a tévútra vezetett népet megtartjuk

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



6—7. szám. MAGYAR E RDÉS Z 119

továbbra is a magyar nemzeti állameszme híveinek; de 
közreműködésünkben szükségünk van oly kiváló testület 
bizalmára is, milyen az Országos Erdészeti Egyesület. 
Ne lépjünk fe l egymás irányában vádaskodással; 
igyekezzünk egymást kölcsönösen támogatni. Ha a 
vidéki társadalom egy közérdek szempontjából megmozdul, 
ne hallgattassuk el egyoldalii és rideg statisztikával, 
mert veszélyeztetné azon vidék érdekét, hol egy országos 
testület nem buzdítja, de elidegeníti az értelmiséget azon 
akciótól, melyben ellenőrzése és bírálatával kívánja a 
közérdeket képviselni. Végül tisztelettel kérjük a t. Orsz. 
Erdészeti Egyesületet, szíveskedjék tiszteletteljes vála
szunkat figyelemre méltatni s saját hatáskörében oda 
hatni, hogy megfelelve a földmivelésügyi kormányzat 
kívánságának és céljának, necsak az erdőügyet, de a 
Felvidék legfontosabb gazdasági ágát: a legelőt és legel
tetést nem korlátozni, de elősegíteni méltóztassék.

Igaz, hogy a nemzet nagy kincse az erdő, a ki azt 
ápolja és fejleszti, hazafias cselekedetet tesz; a szegény 
földmivelő azonban feladatának ez irányban csak akkor 
lesz képes megfelelni, ha az állam és a hatóságok félté
kenyen őrzik megélhetésének lehetőségét. A jövő nagy 
cél eléréséért munkálkodjunk, de legyünk óvatosak, s ne 
tegyük koczkára a jelent.*

A Sárosvármegyei Gazdasági Egyesület nevében :
Eperjesen, 1902. március hó 31-én.

Lukovits Aladár s. k., Pillér Kálmán s. k.,
g. e. titkár. g. e. elnök.
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A legeltetés és havasgazdálkodás 
kérdése.

Összehasonlító tanu lm á ny  és javaslat,  különös tekintet tel  a hazai v iszonyokra.

Irta : Berendy Béla, m. kir. erdőmester.

II. FEJEZET.

J a v a s l a t .  (Vége.)

Az előbbi fejezetben előadtam azt, amit saját magam 
tapasztaltam és részben amit feltétlen hitelt érdemlő for
rásokból merítettem.

Látjuk tehát, hogy a külföldön is vannak dolgok, me
lyeket nem szükséges elsajátítanunk, de viszont van igen 
sok olyan dolog, melyből okulhatunk. Tanuljuk meg a 
jobbat, hogy miért jobb az, hogy mikép lehet azt a mi 
viszonyaink mellett alkalmazni s azt alkalmazzuk is fel
tétlenül, csupán az akarat és munka ne legyen akadály, 
győzzön hazafiságunk. Havasgazdálkcdásunkat a svájci, az 
algäui és franciaországi rendszeres havasgazdálkodással 
egybehasonlítani alig lehet; legelőinket nem használ
jak okszerűen, azok folyton rosszabbodnak; ezt nap
nap mellett tapasztaljuk, de még szomorúbb az a tudat, 
hogy a pusztulást a fenálló törvényes intézkedésekkel ez

* Közöljük e választ egész terjedelmében, mert közérdekű vonat
kozással bir. Amint lehetséges lesz, visszatérünk még rá.

Szerkesztő.

idő szerint megakadályozni nem lehet, mert a mező- 
gazdaságról és mezőrendőrségről szóló 1894. évi XII-ik 
törvénycikknek a legeltetésre vonatkozó néhány szaka
szai tulajdonkép a közös legelőkre vonatkoznak s inkább 
állategészségi, mint gazdálkodási szempontból tartalmaz
nak célszerű intézkedéseket. Az idézett törvény ide vonat
kozó 21 -ik szakasza, a szóban lévő törvény végrehajtása 
tárgyában kiadott kormányrendelet szerint, a községek
nek törzsvagyonuk kezelésénél biztosított önkormányzati 
hatáskörét nem érinti és a magántulajdont képező, de 
rendszerint közösen használt legelőkön a községi ható
ság felügyeleti hatásköre ezek tekintetében csak azon 
legelő-részletek kijelölésére terjed ki, a melyekben állat
egészségügyi vagy más közérdekű szempontokból legel
tetni nem szabad.

A községek, illetve közbirtokosságok a legtöbb esetben 
a fenforgó körülményeknél fogva egyáltalában nem is 
képesek a rendszeres gazdálkodás elősegítésére netalán 
irányuló esetleges akaratuknak mindig érvényt szerezni, 
dacára annak, hogy tudják azt, hogy a gazdálkodás nincs 
rendén, hogy a legelők rosszabbodnak és dacára, hogy 
a legeltetés a mai gyakorlat szerint teljesen ellentétben 
áll a demokratikus elvekkel s a nagyobb számú, szegé
nyebb sorsú lakosok érdekeit feláldozza a gazdagabbak 
kedvéért.

Az 1879. évi XXXI. törvénycikk — az erdőtörvény — 
szakaszai sem alkalmazhatók ezekre a területekre, mert 
ezek nem erdők, hanem legelők, vagy havasi legelők s 
igy az erdők nyilvántartási törzskönyvében nem szerepel
nek, de ha mégis részben erdőnek lennének törzsköny- 

i vezve és nem állanak feltétlen erdőtalajon, a magán
birtokos azt tetszése szerint használhatja, ha pedig a 

I feltétlen erdőtalajon álló erdők rovatában vannak, legel
tetési használatuk még akkor sem tiltható meg, mert a 
tulajdonos nem irt, sem tarvágást nem eszközöl, ő csak 
legeltet; ezt pedig a törvény, kivéve bizonyos körülmé
nyek között, a véderdőkben és a futó homokon álló er
dőkben, nem tiltja.

Az erdőtörvény a kopár területek beerdősítését rendeli, 
a mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló törvény 
hasonlókép a kopár területek, illetve a vízmosásos és 
vízmosás veszélyének kitett területek fásítását írja elő.

De minthogy a föld bizonyos magasságon felül csak 
füvet terem, kérdés, mikép helyeztessenek jó karba azok 
a területek, melyeken már erdőt létesíteni nem lehet. A 
fatenyészet határán vagy azon felül lévő havasi legelők, 
véleményem szerint, az erdőtörvény szempontjából el sem 
bírálhatók, mert ahol a fa csak sinlődik, vagy már meg 
sem terem, ott az állami felügyelet az erdősítést meg sem 
követelheti. Ide vonatkozólag, tudomásom szerint, semmi
féle törvény intézkedést nem tartalmaz.

Ha beerdősítjük a legelő-területeket, ezzel a kérdés 
még megoldva nincs, mert akkor a terület a legeltetés alól 
elvonatik, az ország érdeke ezt nem kívánja, mert a le
gelő nélkülözhetetlen, hasznos is és mert legelő nélkül
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állattenyésztés nem képzelhető ; már pedig Magyarország 
most ép oly mérvben van hivatva állattenyésztésre, mint 
gabonatermelésre. Sőt a mezőgazdaságnak is állattenyész
tés az alapja, ha erre be van rendezve, akkor az át
menet a gabonatermelésre nagyon könnyű, mert a föld 
megmunkálásának első kelléke az állat.

Célszerű is, ha meg van osztva a gazdálkodás, mert 
akkor a gazda könnyebben elviselheti a bajt, ami igen 
gyakori, minthogy a gabonatermelés esélyeknek van ki
téve, a fagy, a jégeső, a szárazság s egyéb csapások 
sűrűn látogatják a gazdát. Úgy olvastam, hogy a fagy 
minden 6 —7-ik esztendőben az ország termésének egy- 
harmad részét 24 óra alatt learatja.

Az állattenyésztést csupán a szárazság és a járványos 
betegségek fenyegetik, no, de az utóbbinak az ember is 
ki van téve.

Ezért ne akarjunk mindenáron csak gabonát termelni, 
hanem helyezzünk súlyt az állattenyésztésre is, mert az 
élő állatot a hajó nagy költséggel szállítja s igy e tekin
tetben Amerika versenyétől nincs mit tartanunk.

A legelő szükségességét minden tekintetben belátták 
Angolországban már régen, ahol dacára annak, hogy a 
földeket ipari és egyéb célokra igen jövedelmezően fel 
lehetne használni, némely vidéken kilométerekre terjedő 
szépen gondozott, öntözött s elhatárolt legelőket láthatni, 
melyeken gyümölcsfák árnyékában legelnek a telivér 
lovak, remek szép szarvasmarhák és juhok.

Csakis mint különlegességet említem fel, hogy Lon
donban a Hyde-parkban, melynek minden négyzet-öl 
területe szép kis parasztgazdaság értékével felér, egy nyáj 
juhot láttam legelni, nyilván azért, mert a szép üde gyepet 
a trágyázással lehet fentartani s mert a trágyázásnak ez 
a módja valószínűleg a legpraktikusabb.

A közlegelőknek fenn- és jókarban tartására, azok
nak rendszeres kezelésére az államnak legyen köte
lessége felügyelni, ezt törvényhozási úton szabá
lyozni, véleményem szerint, múlhatatlanul szükséges, 
sőt szükséges még azok létesítéséről is lehetőleg 
gondoskodni.

Bár igaz, hogy a tulajdonnal való szabad rendelkezés 
egyéni érdek és megtámadhatatlanul magánjog-alappal 
kir, de ha célszerűnek látja az ország a beavatkozást a 
feltétlen erdőtalajnál, úgy felmerül annak szükségessége 
a feltétlen legelőtalajnál is.

Ahogy van — s eziránt kétség nincs — feltétlen erdő
talaj, úgy van feltétlen legelőtalaj, van feltétlen szőlő- 
stb. talaj is. Véleményem szerint minden talaj annak 
a gazdaságnak szolgáljon feltétlenül, mely mellett 
okszerűen megművelve a legtöbb hasznot szolgál
tatja, mert az a gazdálkodás, hogy mindent a maga 
idején és akként alkalmazzunk, hogy haszonnal 
járjon.

Minthogy a gazdálkodás változásnak van alávetve, 
ennélfogva kétségtelen, hogy a feltétlen talaj fogalma 
is viszonylagos. Ami ma mezőgazdaságilag müveit föld,
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szántó vagy rét, az idővel esetleg feltétlen erdőtalajjá 
válhat és ami ma még feltétlen erdőtalajnak van minő
sítve, az igen szép rétté alakulhat át. Változik az vidé
kenként, országonként, a népesedés szerint. Mi itt feltét
len erdőnek jelezünk oly természetű területeket, melyek 
Tyrolban, Svájcban mint rétek kitűnő szolgálatot teljesí
tenek. Erdő azért, mert annak megműveléséhez szüksé
ges munkaerő ez idő szerint hiányzik, idők múltán 
remélhetőleg meglesz a kellő munkaerő s nem hiszem, 
hogy akadjon akkor ahhoz értő, aki azt kívánja, hogy 
erdők maradjanak azok a területek, melyek mint mező- 
gazdasági földek, esetleg gyümölcsösök nélkülözhetet
lenek lesznek s kitűnő termést fognak szolgáltatni. Mert 
ha ez igy maradna, amint jelenleg van, akkor egyik
másik völgy 20—30 kilométer hosszban lakatlan lenne.

Amint helyén van, hogy a feltétlen erdötalajnak 
fenntartása iránt a törvény intézkedik, úgy helyén 
lenne a feltétlen legelő iránt is intézkedni, mert ez 
közgazdaságilag éppen oly fontos; a hegyi legelők 
tönkremenetele, a folyók, a patakok rombolásának, el- 
iszapodásának, az árvizeknek s az ezzel egybekötött or
szágos csapásoknak indító oka.

Hozzuk kapcsolatba egymással az erdészetet, a gazdá- 
szatot és kulturmérnökséget mint rokon ágazatokat, rom
boljuk le azt a válaszfalat, mely közöttük esetleg fenn
áll, mert nézetem szerint nincs nagyon messze az 
az idő, midőn az erdők, a legelők és a vizek keze
lését egy és ugyanaz a törvény fogta szabályozni.

Ha joga van az államnak a kopárok befásítását 
elrendelni, akkor fel kell ruházni azzal a joggal is 
hogy a kopárok keletkezését a gazdasági érdekek 
veszélyeztetése nélkül megakadályozhassa; mert ál
talában véve mi a kopár terület? elhanyagoltan legel
tetett terület; ha szükséges amazt nagy költséggel meg
javítani, úgy indokolt az elkopárosodást megakadályozni.

A megalkotandó törvény azonban ne csak befásítási, 
hanem begyepesítési és a szükséges egyéb munkála
tokra is terjedjen ki, annál is inkább, mert a fatenyé
szet határán túl lévő havasi legelők is abba felveendők 
volnának.

De nemcsak azt tartom kívánatosnak, hogy az ország 
a legelőket és a legeltetést törvényileg szabályozza s igy 
ezzel együtt megadassák egyszersmind az a jog is, hogy 
ott, ahol szükséges — bizonyára több helyen fog kel
leni — a terület részben vagy egészben, esetleg csak 
átmenetileg, megfelelően befásítható is legyen, hanem 
okszerűnek, sőt szükségesnek tartom annak megengedé
sét, hogy mindazon területek, melyek bár az erdőtörvény 
alapján ma erdőként kezeltetnek, de nem állanak feltét
len erdőtalajon s a talaj másnemű művelésre tényleg 
nemcsak állandóan alkalmas, hanem az előrelátnatólag 
kitűnő hasznot is fog hajtani, amennyiben a tulajdono
soknak arra szükségük van, esetleg arra feltétlenül reá 
is vannak szorulva, s amelyeknek mint erdőknek fen- 
tartása, illetve kezelése az illetékes szakközegek, mint
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kultúrmérnökök, mezőgazdák és erdészek véleménye 
szerint, faszükségleti, közgazdasági és egyéb közérdekből 
vagy más feltétlenül figyelembe veendő okoknál fogva 
nem múlhatatlanul szükséges országos érdek, az erdő
kezelés alól kivonassanak s más mezőgazdasági művelés 
alá kerüljenek.

Ezzel az intézkedéssel felszabadulnának a legeltetésre 
kitünően alkalmas területek, melyek megbecsülhetetlenek 
a községeknek; fel lennénnek mentve az erdőtörvény 
17 szakasza alá tartozó birtokosok azoknak a köteles
ségeknek viselésétől, melyek a rétek, szántók és egyéb 
enclávok beerdősítésével járnak.

A szántókat és réteket képezett enclave-ok éppen 
azon oknál fogva hasíttattak ki egykoron, mert szükség 
volt reájok.

Az erdőtestben elszórtan fekvő mezőgazdasági terüle
tek még erdészeti szempontból is fentartandók, mert a 
gazdasági kezelésnél jó szolgálatot tesznek, szélein a fák 
jól kifejlődvén, a viharnak ellentállanak; az esetleges 
tüzek tovaterjedését megakadályozzák s szépészeti szem
pontból az erdő komor egyhangúságát barátságossá teszik, 
sőt a vadnak is táplálékot szolgáltatván, az kevésbbé 
rongálja a fiatalosokat.

Nem azoknak a területeknek kihasítását értem, melyek 
minden nagyobb erdőtestben foltonként néhány négyzet-öl 
területtel feltalálhatok, hanem azokat a viszonyokhoz ké
pest eléggé nagy sa  völgyek-gerincek mentén vagy lan- 
kás hegyoldalakon lévő területeket értem, ahol a repce, 
a tengeri, a széna kitűnő termést ád ; a melyek arra, 
hogy mezőgazdaságilag kezeltessenek, szinte praedesti- 
nálva vannak s a melyekre a birtokosok reá vannak 
utalva.

Szükségesnek vélem, hogy a tételes erdőtörvény kere
tén belül az erdő, a legelő s egyéb mezőgazdasági föl
dek rivalitása megoldassék s a feltétlen erdőtalaj jellege 
gyakorlati részletességgel bizottságilag meghatároztassék. 
Az ezen talajkategórián kívül álló birtokok okszerű hasz
nálata részben az erdő, részben a már meglévő, illetve 
az ezután hozandó mezőgazdasági törvények keretén 
belül szabályozandók és pedig:

a) a gazdasági kényszer vagy helyi okszerűség, és
b) a netalán jelenlegi — habár csak átmeneti — szük

ség szerint.
Más szavakkal. Szükségesnek tartom, hogy törvény- 

hatóságonKént szakemberekből egy állandó bizottság 
alakíttassak, melynek véleménye alapján a közigazgatási 
bizottság nyilatkozik arra nézve, hogy mely területek 
képeznek feltétlen erdő-, legelő- stb. talajt.

Úgy vélem, hogy ezt az intézkedést bizalommal és 
megnyugvással fogadnák a birtokosok.

Nem a fás területeket szándékozom én pusztítani, ha
nem a legelőt szaporítani, ahol szükséges ; a föld ős
termő eiejét kihasználni, ahol lehet, és a rétművelést 
tökéletesíteni, ahol kell; tehát közgazdasági előnyöket 
elérni.

E RDÉ S Z

Lelkiismeretemben meg vagyok győződve, hogy ha a 
jelenleg erdőkezelésre előirt, de más művelésre állandóan 
alkalmas, vagyis az úgynevezett feltételes erdőtalajon 
lévő összes területek legelőnek és egyéb mezőgazdasági 
célokra * használtatnának, ami előreláthatólag nem fog 
bekövetkezni és helyettük a legelő szabályozására vonat
kozólag alkotandó törvény előírta területek, a jelenlegi 
kopárok, mocsarak, árterek, futóhomok s egyéb termé
ketlen területek, az alábbiakban tárgyaltak szerint befá- 
sittatnának, a befásított területek az országban nem 
apadnak, hanem igen tekintélyes mérvben gyarapodnak.

És az iránt is nyugodt vagyok, hogy az országnak 
kiimája nem rosszabbodnék, sőt ellenkezőleg, feltétlenül 
avulna s az évi csapadékmennyiség annak kárára nem 
változnék.

Véleményem szerint az erdőtörvény életbelépése alkal
mával túlszigorűak voltunk. Ez különben egyéni nézet.

Nem hallgathatom el azonban azt sem, hogy e tekin
tetben a birtokosok kérelmére már sok helyen történt 
orvoslás, különösen földmivelésügyi kormányzatunk leg
utóbbi éveiben.

Igen sok esetben üdvös intézkedés történt azért, hogy 
a kisbirtokosok legelőterületekhez jussanak.

Ezen k's füzetnek nem lévén célja a különleges in
tézkedések felsorolása, tehát azoknak méltatásával sem 
foglalkozhat.

Hogy vájjon az itt előadottak érdekében — nézetem 
szerint — intézkedhetünk-e még folytatólagosan és miként, 
ez a kérdés jelen tanulmány keretét meghaladja. Ez ok
nál fokva sem erre a kérdésre, sem a törvény a’apján 
„/egelö-erdö“-nek nevezett s hivatalból létesített gazda
sági alakzatra jelen alkalommal — sajnálatomra — nem 
terjeszkedhetem ki.

** *
A legeltetés szabályozásával a havasgazdálkodást is 

rendezni kell, mert U/2 millió kát. hold termőföld lassú 
tönkre menése forog szóban.

A helyszínén szerzett közvetlen tapasztalatok alapján 
állíthatom, hogy a mi havasaink fekvésök, a’akzatuknál 
fogva a gazdálkodásra általában véve alkalmasabbak, 
mint az elől tárgyalt országok havasai. Egyik legfőbb 
előnyük az, hogy kőomlások csakis azokon a havasokon 
ordulnak elő, melyek felett kopasz szik'ák vannak.

A havasgazdálkodás céljából foganatosítandó munkála
tok két csoportra oszthatók és pedig;

a) közvetlenek, melyek alatt a havasi legelő javítási 
és karbantartási munkálatait, és b) közvetettek, melyek 
alatt az eddigi kezdetleges havasgazdálkodás tökéletesí
tését értem.

Legelső teendők a havasi legelő határainak megállapí
tása, azok felmérése, törzskönyvezése. Minthogy pedig 
véleményem szerint a havasi legeltetésre felette fontos 
befolyással van az, hogy a havasi legelőn kisebb-nagyobb 
facsoportok is legyenek, ennélfogva ott, ahol ez nem 
volna, kívánatosnak tartanám, hogy a havas tükre alatt
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s annak lehetőleg egész kiterjedésében, a viszonyokhoz 
képest bizonyos szélességű fás vagy bokros terület a 
a havashoz hozzá csatoltassék. Szükséges ez különösen 
ott, ahol istállók és karámok nincsenek. Ennélfogva en
nek a kérdésnek megoldására is ki kell terjeszkednünk.

Szükséges az erdőpászta, mert rekkenő hőségben éppen 
úgy az erdőben keres menedéket az állat, mint zivatar 
elől, s nincs ember, aki onnét kihajtsa, s miután pedig a 
nyári hőség nem soroztatik azon veszélyek közé, amely 
elől az erdőbe való menekülésnél a nyáj tulajdonosa a 
pénzbüntetés alól fel van mentve, ennélfogva az erdő- 
birtokos emberei a marhát éppen úgy behajtják, mint azt 
a csordát, amely a véderdőnek kijelölt területen legelt, s 
a bíróság büntetése szigorú.

Az erdőtörvénynek a hajtópénzre vonatkozó intézkedé
sét is szabályozandónak vélem, mert az ide vonatkozó 
szakasz nem lévén világos, az téves magyarázatokra 
szolgáltat alkalmat. A hajtópénz darabszám szerint fizette
tik, ennélfogva az erdőőr behajtja az összes marhát, 
mely a tilalmazott erdőben legelt, mert minél több dara
bot hajt be, annál több hajtópénzt kap; már pedig véle
ményem szerint jelentéktelen kárnál, 500—600 darab 
juhot, vagy 200 — 200 drb szarvasmarhát még sem volna 
szabad behajtani, hanem legfeljebb csak annyit, amennyi 
a kár valószínű összegének megfelel.

A legközelebbi község, ahová a marha behajtatik, 
gyakran egy fél, sőt egy napi járásra van a havastól; 
az állatok a községbe leérkezve éhesek, takarmányt alig 
kaphatnak, mert nyáron nem hogy idegen, de község
beli marha részére sincs takarmánykészlet s ha van is 
egy kevés, ez nem elegendő; ha azután a marha ki
éhezetten visszahajtatik a havasra, útközben lerág min
dent, ami megehető, kárt is tesz, tehát ismét fizet a 
gazdája. Az ily büntetés gyakran az egész nyáj 1/4-ed, 
sőt 1/a-ad értékét teszi.

Bizonyára az lenne a leghelyesebb, hogy csak az a 
havasi legelő legyen legeltethető, melynek területén 
vagy annak közelében olyan erdő vagy egyéb fás, bok
ros terület van, ahol a legelő állat kárt nem tesz és 
ahol az állat szükség esetén védelmet talál ; azok a 
havasok pedig, melyeknek aljában nehezen, vagy egy
általában megóvhatatlan rétek vagy ültetések stb. van
nak, a legeltetés alól elvonandók s fűkaszálásra lenné
nek berendezendők.

Ne azzal akarjuk a népet rendre szoktatni, hogy meg
büntetjük, hanem előbb oktassuk ki és hassunk oda, 
hogy szabálytalanságot ne kövessen el.

A szénagyüjtés szempontjából nemcsak ebben az eset
ben, de különben is szükséges szénakaszálásra berende
zett havasok alakítása, amint arról alább meg fogok 
emlékezni.

A közvetlenül foganatosítandó munkálatok közé a 
következőket sorozom : A területeknek a szükség szerint 
tilalom alá helyezése, a hegyomlások megakadályozása, 
kőtörmelék eltakarítása, a haszontalan cserjék és gyomok

kiirtása, a legelőnek begyepesítése és amennyiben lehet 
és indokolt, annak csoportonként való befásítása. E te
kintetben előnyben vagyunk, mert gletscherek okozta ko- 
omladékok nálunk alig fordulnak elő.

A mocsaras területeknek lecsapolása, esetleg alag- 
csövezése, a száraz területeknek öntözése. Mindkettő 
felette fontos, mert az üde talaj a jó gyep feltétele.

A havasnak a helyi viszonyokhoz képest, a különféle 
módon való trágyázása. A gyepnek gondozása, tisztán 
tartása és annak trágyázása fogja a használatot való
ságos havasgazdálkodássá átalakítani. Minthogy azonban 
ezek a munkálatok a havasok geológiai szerkezete, a 
tenyészeti viszonyok szerint más-más alakban hajtandck 
végre, ennélfogva szükséges a havasokat ebből a szem
pontból is átkutatni. Elengedhetetlen kellék, hogy úgy 
a havasra vezető, mint azon magán is, a szükséges 
utak meglegyenek. Minthogy pedig sok esetben a havasra 
vezető út idegen birtokokat szel át, ennélfogva az utak 
használata és azok karban tartása e tekintetetben is 
szabályozandó.

A közvetett munkálatok alatt az eddigi rablógazda
ságnak rendszeres gazdálkodássá való átalakítását értem.

Mindenekelőtt szigorúan megállapítandó a határ, a 
legeltetés céljaira szolgáló és a nem legeltethető terület 
között. Az erdei legelőnek teljes betiltása ma még 
keresztülvihetetlen, mert a nép hozzá van szokva s an
nak elvonása helyenként azt jelentené, hogy százezrekre 
menő marha-létszámot kellene a piacra dobni.

Nem is lenne indokolt a legeltetés betiltása, mert sok 
helyen tekintélyes jövedelmet hajt. Minden kétségen felül 
álló hiteles adatokkal tudom bizonyítani, hogy vannak 
nagy kiterjedésű s rendszeres üzemterv szerint kezelt 
erdőbirtokok, melyek főhasználatának tiszta hozama kát. 
holdanként csak filléreket tesz, mig ugyanott a legel
tetés holdanként két-három koronát, sőt többet is jöve
delmez.

Részemről nem vagyok az erdei legeltetésnek barátja, 
de nem ítélem azt el indokolt esetekben.

Ne kiáltsunk arra kigyót-békát, ha kivételes körülmé
nyek között történik. Hiszen úgyis csak a ritkás, tehát 
rósz zárlatu erdőkben, a tisztásokon és a völgyek men
tén történik. Letárolásuk után sürü erdőkké válnak s ott 
nincs mit legelni. Ugy-e bár, szívesen eltűrjük a vadat 
az erdőben, az ellen a vadászat-tulajdonos vagy bérlő 
részéről ritkán hangzanak fel panaszok. Ha van okunk
_ és tényleg van — a vadnak ápolására az erdőben,
úgy nincs okunk kivételes esetekben a marhalegeltetés 
kárhoztatására. Idők múltán, ha majd megjavulnak a 
legelők, akkor az erdőkben nem lesz szükséges legel
tetni, mert a rossz legelőgazdálkodás következménye 
a rossz erdőgazdálkodás, javítsuk meg az előbbit, 
önként megjavul az utóbbi.

A legeltetésnek rendszeres gyakorlását használati terv
vel kell szabályozni s a végből fordulókra osztandók a 
havasok.

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



6—7. szám 123MAGYAR

Feltétlenül szükséges a havasra hajtandó állatok szá
mának megállapítása, mely azonban nem a havas terü
lete, hanem anak minősége alapján történjen; szigorúan 
ügyelvén az állatnemek elkülönítésére s arra, hogy ott, 
ahol a birtokosok érdekeibe nem ütközik, hova-tovább a 
teheneknek a juhok felett előny adassék. A svájci és 
franciaországi havasgazdálkodás bebizonyítoita, hogy a 
juhgazdálkodás a havasgazdálkodás kezdetleges állapota; 
ahol csak lehet, a szarvasmarha-gazdálkodásra át kell 
térni s a juh csak ott tartandó meg, ahol a helyi körül
mények azt feltétlenül indokolttá teszik.

Elengedhetetlen kellék, hogy a havasokon, ott, ahol 
tejgazdálkodás van, istállók, hol csupán tenyész- vagy 
meddő állatok vannak, legalább is menhelyek készíttes
senek. Nem kevésbbé fontos az a körülmény is, hogy 
a havasokon a rossz időjárásra való tekintettel, széna- 
készlet is álljon rendelkezésre; e végből a közeli elő- 
havasok, tisztások, szénakaszálás céljából a legeltetés 
alól kivonandók. Ilyenek hiányában a havasokon kisebb- 
nagyobb kaszállók alakítandók. A mai kezdetleges tej
gazdaságnak fejlesztése érdekében pedig tejszövetkeze
tek alakítandók; hirdessük ezeknek üdvös voltát az iskola 
padjairól s ha kell, a templom szószékéről ; zárjunk ki 
abból politikát, nemzetiséget és felekezetiséget.

Nem fogok e helyen a szövetkezetek belső szerveze
tének magyarázatába bocsájtkozni, mert az a dolog 
technikai része, e helyen csak arra kívánom a figyel
met irányítani, miszerint óvakodjunk sok szövetkezetek
nek alakításától, mert akkor egyik-másiknak bukása köny- 
nyen bekövetkezhet, az pedig elkedvetleníti a szomszédo
kat. A nép érdekeinek előmozdítása legyen a cél, oda 
hatni, hogy fáradozásának hasznát közvetlenül élvezze s 
az egészségtelen versenytől meg legyen óva. A tejszövet
kezetek szaporítják a réteket, a völgyekben jólétet terem
tenek s ezek tették gazdaggá Svájc és Franciaország 
egyes vidékeit. Csak az az ország cselekszik helyesen, 
mely tejszövetkezeteket alakít.

A szövetkezetekkel kapcsolatban emlékszem meg az 
dllatteleltetés kérdéséről. Mit ér magában a havasi 
legelő, bármily jó legyen is az, ha a reá bocsájtott 
marha csenevész, beteges, mert egész télen át éhezett.

Téli takarmányról kell tehát gondoskodni s a szövet
kezést erre is ki kell terjeszteni. Ez oknál fogva szüksé
ges a réteknek alakítása, gondozása és ahol elegendő 
rét nincs, a megfelelő havasoknak vagy a havasok egy 
részének kaszálókká való átalakítása s a takarmánynak 
lehetőleg ott a helyszínén való feletetése. A havas
gazdálkodás szempontjából igen kívánatos lenne az 
állatbiztosítás is. Talán ezt is lehetne szervezni szövet
kezeti alapon és pedig úgy az elszerencsétlenülésükre, 
mint a járványos vészre.

De ezzel együtt most már igazán nem odázhatjuk el 
a dúvadok elszaporodásának korlátozását.

Az elejtett és elpusztult vadról és kóbor ebekről veze
tünk statisztikát, de tudomásom szerint a vad által el
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pusztított háziállatokról nem. Pedig meglepő eredménye
ket tüntetne fel a statisztika, mert ezer és ezer darab 
állat pusztul igy el s vele együtt egy-egy családnak 
vagyonkája, anélkül, hogy kereshetné, vagy igénye lenne 
kárpótlásra.

A birtokos pusztíthatja ugyan a dúvadat, de sok he
lyen a bérlő nem, mert arról a birtokos gondoskodik. 
Helyenként még a fegyvert is elszedik a pásztoroktól. 
A müveit állam fogalma a dúvadakat kizárja. Azok
nak túlságos elszaporodása ellen az összes rendelkezésre 
álló eszközöket fel kellene használni s az érdekelteket a 
legmesszebb menő engedményekkel felruházni.

Amennyiben nagybirtokosok úri kedvtelésből saját birto
kaikon korlátolt számban fognak dúvadat fentartani, bizo
nyára meg is fcgják az okozott kárt téríteni.

A nép sokkal jobban tanul szemlélve, közvetlen tapasz
talatok alapján, ennélfogva rendezzünk be minta-havas- 
gazdaságokat, különös tekintettel a helyi érdekekre. 
Ezekkel kapcsolatban a sajtos gazdák képzése céljából 
néhány iskolát, ahol a nép is szemléletileg oktattatik.

Kísérleti állomások is felállítandók, melyek a havas
gazdasággal kapcsolatos összes kérdésekre, mint talaj
javítási munkálatok, trágyázási, öntözési kísérletek vaj- és 
sajttermékek előállítására stb. is vonatkozzanak. Minthogy 
pedig minden gazdálkodásnak végcélja a felesleges ter
mények értékesítése, ennélfogva nélkülözhetetlen, hogy 
a felesleges, vagyis eladásra kerülő termesztményeknek 
szerezzünk piacot, mely a társadalom együttműködésé
vel megtartandó ; oda törekedjünk, hogy a hazai termé
kek jóságával fedezzük szükségletünket s az olcsó, gazda
ságos termeléssel, jó anyaggal iparkodjunk piacot hódí
tani, hogy igy a külföld figyelmét magunkra irányítsuk.

A legelő- s mintagazdaságok kérdése a felvidék  
szociális kérdésének kulcsa s a székely, a ruthén 
kérdés megoldásának eg\>ik föfaktora, ebben benne 
van a m ezőgazdaság fejlesztésének követelménye s 
az ország közgazdaságának egyik erőforrása.

Azt mondanom sem kell, hogy az itt előadottak kez
deményezője csak az állam lehet, annak kötelessége is 
mert közvetve haszna is, minthogy a havasok tekintélyes 
részének birtokosa. Más nagybirtokosok sem vonhatják 
azonban magokat k i ; azonkívül fel lehetne használni a 
rendelkezésre álló tőkéket is, mert a haszon, ha nem is 
rögtön, de idővel megtérül. Vessünk csak egy pillantást 
azokra a rideg számokru, melyek gyakran a hangzatos 
phrásisoknál is ékesebben szólanak. „A magyar korona 
országainak külkereskedelmi forgalmáét tárgyaló statisz
tika szerint Magyarországba

a sajt-behozatal:
az 1898. évben 18.397 mm. volt 5,944.180 K értékben;
„ 1899. „ 17.755 „ „ 5,349.300 „

a tenyészállat-bebozatal (tehén és bika): 
az 1898. évben 1611 darab volt 1,037.100 K értékben.
„ 1899. „ 1968 „ „ 1,262.794 „

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



124 MAGYAR ERDÉSZ 6—7. szám.

Ha szükségletünket magunk fogjuk fedezni, akkor a be
hozatalra nem lesz szükségünk s igy már e címen is 
évenként mintegy hét millió koronát fogunk megtakarít
hatni.

Nem elegendő azonban csak erre szorítkoznunk. Te
kintsük Franciaországot, Svájcot, melyek, amint elől ki
mutattam, óriási mennyiségű sajtot, vajat szállítanak a 
külföldre. Ebben nekünk is részt kell hódítani, mert a 
piac megvan.

Csak Nagybrittanniát említem fel, ahol a vajfogyasztás 
az utolsó néhány év alatt hallatlan módon emelkedett. 
Egy évben átlag 170 millió kilogram vitetik be, mintegy 
450 millió franc értékben Ausztrália, Canada, Orosz-, 
Svéd-, Dán- és Franciaországból.

Ha gazdaságilag be leszünk rendezkedve, a versenyt 
mi is felvehetjük, mert ez előfeltételek nálunk is meg- 
vannek, kitűnő fekvésű legelők, havasok és rétek alak
jában, csak művelnünk kell azokat.

És amellett, hogy milliókat érő árút szállíthatunk, az 
a szegény nép, mely ma bizony igen sovány koszton 
él, tápláló eledelhez ju t  s ennek haszna kiszámíthatat
lanul nagy. A befektetendő, aránylag nem túlságos tőke,
majdan busás jövedelmet hajt.

*
Nem régen hagyta el a sajtót Beksics Gusztáv kitűnő 

publicistának „A magyar politika új alapjai, kapcsolatban 
a magyar faj terjeszkedő képességével és a földbirtok
viszonyokkal“ és „Magyarország jövője az újabb nemzeti 
elhelyezkedés alapján“ című két epochális munkája.

Sem bírálni, sem dicsérni nem szándékozom e köny
veket, mert arra egyrészt nem érzem magam hivatva s 
másrészt pedig azok dicséretemet nem igénylik; hanem 
hogy mégis felemlítem közgazdasági irodalmunknak e 
két remekművét, azt avégből teszem, mivel az azokban 
kifejtett ideáknak megvalósítása nemcsak nemzeti nagy 
célok, hanem nézetem szerint a legeltetés és havasgazdál
kodás kérdésének megoldására is döntő befolyással van
nak ; mert ha az alföldi hitbizományok egy része át
helyeztetik az erdős régiókba, ha a községi és kincstári 
birtokok felparceiláztatnak s ha a felföldön és Erdélyben 
az összes községi s lehetőleg a közbirtokossági erdők 
eladatnak, mint azt Beksics javasolja, akkor a nagy 
birtokokból a szükség szerint legelők is alakulnak s a 
ma elhanyagolt s magántálajdont képező legelők, havasi 
legelők, rendszeresen fognak kezeltetni.

En is abban a nézetben vagyok, hogy a községi, köz
birtokossági birtokok parcellázása, eladása könnyen menne, 
de nehezebben a hitbizományok eltolása; már pedig a 
nagyobb contingenst ezek szolgáltatják. Ennek oka nyil
ván abban is rejlik, hogy a jelenlegi biztos jövedelmet a 
bizonytalanért senki sem teszi kockára, különösek ha az 
új birtokon létesítendő gazdálkodás még ismeretlen, vagy 
ez idő szerint még haszonnal nem jár.

Ennélfogva a kicserélést aránylag kisebb területekkel, 
reális számítással s munkakedvvel kellene kezdeni akként,

hogy egynéhány alföldi hitbizományi birtoknak egy része, 
talán éppen a területe, mely nem áll feltétlen erdőtalajon 
s mely, ha a hitbizományi birtok részletekben eladatik, 
mint hitbizományi erdő aránylag csekély kiterjedése vagy 
egyéb okoknál fogva úgy sem volna fentartható, parcel
láztatnék és adatnék el, helyesebben cseréltetnék ki a 
dombos vidéken, vagy a hegységben, lehetőleg magán- 
tulajdont képező legelő-, erdő- és esetleg havasi legelő
területekkel.

A jó példa követésre fog találni s idővel az akció 
nagy mérveket öltene, mert aránylag kis területekkel, 
különösen ha még mezőgazdasági földek is számításba 
jönnek, óriási birtokokat lehetne megszerezni a birtoko
sok úri passziójuknak engedve, szép vadászterületeket 
rendezhetnének be, sőt ezenkívül még felszabadult holt 
tőke állana rendelkezésükre.

Ki tudja azonban, hogy mikor következik ez be, erre 
nem várhatunk, ennélfogva segíitsünk úgy, a hogy mielőbb 
lehet.

** *
Minthogy a községek, a közbirtokosságok általában 

véve nem alkalmasak erdőbirtokok jövedelmező kezelé
sére és mert ezek birtokában lévő kisebb erdők, ha 
erdős vidéken feküsznek is, hitbizományok alakítására 
nem valók, ennélfogva esetről-esetre való tárgyalás alap
ján legyen megengedve a most nevezett birtokosoknak, 
hogy a saját- és közérdekből fentartandó erdőterületükön 
kívül még birtokukban lévő 5 nem feltétlen erdőtalajon 
álló erdejök részben vagy egészben átalakíttassák, vagy 
az, mennyiben a helyi viszonyok kívánják, cseréltessék 
ki oly rendelkezésre álló területekkel, melyek beerdősí- 
tése vagy begyespeítése közgazdaságilag szükséges, esetleg 
parcellázva eladassék, a vételár részben vagy egészben 
községbeli vagy más határbeli, de a birtokosok által ok
szerűen kezelhető legelőterületek vásárlására fordíttassék; 
amennyiben ez lehetséges nem volna, az eladásból be
folyt összeg, részben az evégből szervezendő országos 
alapba fizettessék be, részben más, a kormány által meg
határozandó kultur vagy egyéb célokra fordíttassék. Ebből 
a pénzből lehetne iskolákat, kórházakat stb. felállítani. 
Az áilam pedig kopárokat, rossz erdőket vásárolna, a 
szükséges talajjavítási munkálatokat foganatosítaná, be
erdősítené, begyepesítené s kezelné. Indokolt esetekben 
kiterjeszthető volna ez az erdőtörvény 17. §-ában meg
nevezett többi birtokosokra is.

A kicserélés első sorban az okvetlen szükséges lege
lőkre és a nélkülözhetetlen mezőgazdasági birtokok cél
jaira terjedjen ki.

Életkérdés ez sok helyen, ahol a mezőgazdasági birto
kok és legelő híján a birtokosok szükséget szenvednek.

Meglehet, hogy lesznek, akik előállanak a klímával. 
Hát én ezeknek azt felelem, hogy tökéletesen mindegy 
a helyi kiimára, a légköri csapadékok képzésére, ha az 
erdő itt vagy nehány kilométerrel távolabb fekvő helyen 
van, különösen ha kisebb erdőterületekről van szó! Ezzel
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azonban még nem mondom azt, hogy pl. Somogy vár
megyében levő tízezer hold erdőnek az ottani vidékre 
ugyanaz a hatása van, mint a Lipótvármegyei erdőknek. 
Ilyen messze nem is kellene, de nem is szabadna menni 
a kisbirtokok kicserélése végett, mert sajnos, az ország 
minden vidékén található még elég műveletlen, kopár, 
futóhomok, szikes talaj, ártér stb.

A kicserélés kiterjeszthető lenne feltétlen erdőtalajon 
álló erdőkre is, ha ezeket az állam mezőgazdaságra al
kalmas más birtokokért átvenné.

Amig az erdőbirtok egy része felszabadul, addig más 
területek kezelése megköttetik. Meglehet, hogy ebből né
mely közsig nagy nasznot húzna, némely kevesebbet 
vagy éppen semmit sem és hogy ez az eljárás a nagy 
magyar Alföldre talán nem bir oly jelentőségget, mint a 
dombos, hegyes vidékre, de hát az ország érdeke nem 
helyi szempontokból Ítélendő meg.

A talajt nem használni akként, hogy a legtöbb jöve
delmet hajtsa, feltéve, hogy az egyéni érdek nem üt
közik közérdekbe, határozott veszteség és mivel sem 
indokolható, ezt megteheti az állam, a nagybirtokos 
egyéb okokból, de községek, közbirtokosok arra feljogo
sítva nincsenek. Hangsúlyozom, hogy a most előadott 
művelet csakis az állami felügyeletnek a helyszínén 
es étről-esetre való szigorú tárgyalása mellett, a kor
mány engedelmével, lenne csak foganatosítható.

Erős bennem a hit, hogy ezzel az eljárással vajmi 
hamar beerdősülnének azok a kopárok, melyekről az 
erdő kipusztíttatott, ami a vidék elszegényedését okozta, 
befásíttatnának a futóhomokok és árterek, a rossz legelők 
pedig megjavulnának, új legelőterületek képződnének és 
az ország fáva l benőtt területe nem hogy apadna, 
de tekintélyes mérvben gyarapodna.

Pénzügyileg keresztülvihető minden jelentékeny kiadás 
nélkül, a jelenlegi holt tőke felhasználásával, hazaszeretet
ből eredő lelkesedéssel és szorgalommal.

A művelet nem egyéb, mint gazdasági kicserélés, az 
erdő, a mezőgazdasági földek és az állattenyésztés elő
nyére.

Hozzuk szoros kapcsolatba a három gazdasági ágat s 
iparkodjunk lehetővé tenni, hogy a gazdák maguk bonta
kozzanak ki a jelenlegi súlyos mezőgazdasági helyzetből, 
mely a kisgazdasági érdekek külön törekvései, a feleke
zetek békétlenkedései következtében imbolyog a politika 
tengerén.

Ismerem én a nép minden aját-bajdt, bizonyos 
vagyok aziránt, hogy a legeltetés kérdésénél a szo
ciális, a ruthén, a székely s a kivándorlási kérdés 
is részben orvosolva lenne, mert éppen azokról a 
vidékekről van szó, ahonnét a legtöbb ja j hang
zik fel.

A legelőnek törvényileg való szabályozásával a magán
erdők pusztítása és rendszertelen kezelése is megszűnne, 
mert útját lehetne áilani azoknak a törvény kijátszására 
szolgáló machinációknak, bűnös üzelmeknek, melyek

az erdők és legelők arányosításából és felosztásából ki
folyólag napirenden vannak s melyek koldusbotra fog
ják juttatni az erdőkben és legelőkben ma igen gazdag 
birtokosokat.

Előzzük meg az elzüllést s oktassuk a népet, mert 
elkeseredett, egészségtelen szegény néppel nem lehet 
nemzeti politikát teremteni; a rossz közgazdasági helyzet 
fölött ma már nem lehet sopánkodni, hanem segíteni kell 
rajta oly módon, mely erősíti államiságunkat. A szegény
ségnek a kellő felvilágosodás hiányában az oka, azért 
tehát menjünk vissza a néphez s oktassuk, legyünk hozzá 
oly közel, mint régen voltunk. Iparkodjunk azonban, mert 
a száz holdnál nagyobb szabad birtok tiz százaléka már 
idegen kezekben van.

Ha a legelő-, a havas- és rétgazdálkodás ideális álla
pota csak részben is bekövetkezik, ha az alföld sík 
pusztasága, a dombos vidék csalitjai, cseprentései ter
mékeny legelőkké, rétekké fognak átalakulni s a magas- 
hegység havasi legelői bőven teremnek zamatos fűvet, 
akkor a síkságot a magyar fajú szarvasmarha ismét be
népesíti, a dombos vidéket az odavaló tarka fajta fogja 
uralni.

A boldogság fog tanyát ütni minden kunyhóban s 
Kánaán lesz egyik-másik vidék.

A legelőkezelésnek organizációja az egyedüli he
lyes megoidás.

Az a földmivelésiigyi miniszter, aki ezt megvaló
sítja, lesz az ország egyik reformátora s a szegény 
nép jótevője és egyszersmind az okszerű állat- 
tenyésztésnek megalapítója. Az az ország, mely leg
elsőnek fogia a legeltetés szabályozásának kérdését 
megoldani, az fogja a marhatenyésztés terén a 
vezérszerepet vinni s annál fényesebb eredményt fog  
elérni, minél később követi öt a többi arszág. Ezzel 
imponáljunk, ezzel költsük fel a művelt világrész figyel
mét, mert csupán „helyi különlegességekkel“ ma már 
nem hódíthatunk meg egy internationális publikumot.

Tudom, hogy nem merítettem ki a tárgyat; ez alkalom
mal nem is volt az szándékomban, csak a gazdák figyel
mét óhajtottam felhívni s azért kérem a szives olvasót, 
ne az ötletszerű részleteket tegye szigorú bírálat 
tárgyává, hanem a jó  szándékot tekintse, melyet el
érni reméltem.

Divat, hogy a sajtótermékből, a mmagukat hivatva 
érzők!“ kikapnak egy-két részletet s azt teszik okoskodó 
kritika tárgyává, az egész, a cél rovására. Ez nem he
lyes, mert egészséges eszmék addig nem kelhetnek, mig 
az okoskodás burjánozni fog.

Tévedhetünk egyben-másban, de azért még nem kell 
az épületet kifogásolni, ha annak egyik-másik részlete 
jobb is, szebb is lehetne.

Megelégedésemre szolgál, ha az ügy iránt komolyan 
érdeklődők figyelmét egynémely igazság nem kerülte el.
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Csemeteeladás és vétel.
Habár sokan nem szeretik, ha eszméket zúdítunk az 

olvasó szakközönség nyakába s bár egyes eszmék föl- 
szinre való hozásakor azon kellemes meglepetésben is 
részesültünk, hogy az eszme nem uj, mert ezzel már 
foglalkoztunk, dacára ezen körülménynek mégis kényte
len vagyok most is egy többé-kevésbbé uj eszmét kö
zölni, mert csak így tudódik majd ki, hogy a többi esz
méhez hasonlóan hasznos-é ez is a közügyre nézve, 
nem pedig úgy, ha csak magamban foglalkozom azzal.

*

A csemete beszerzése és árusítása egyaránt fontos 
kérdés úgy most, mint a jövőben, mert az erdőtelepí
téshez manapság is kevés helyen használnak magot, 
hanem inkább csemetét használnak e célra, és ez — 
nézetem szerint — a jövőben méginkább így lesz.

De csemetét nevelni nem mindenütt, nem minden ta
lajban és kiima alatt lehet egyformán, mert a kötött 
talajban például kevesebb gyökeret fejleszt, mint a ho
mokos, televénydús talajban, a száraz kiima alatt is 
gyengébb csemete fejlődik, mint a nedves klimáju he
lyeken. Ismét: egyik helyen kevesebb költséggel jár a
csemetetermelés, mint a másik vidéken, — a munkaerő 
olcsósága miatt. Már pedig a fa is olyan, mint minden 
élőlény, hogy különösen első életéveiben igényel kü
lönös kedvező tenyészeti viszonyokat és gondos ápolást, 
hogy életerőssé fejlődhessen. Nem kell azt bizonyítanom, 
hogy a csemete, ha első éveiben sínylődik, teljes életé
ben csenevész marad. A csemetenevelésnél tehát a fejlő
dés rovására semmi esetre sem szabad takarékoskodnunk, 
hanem ha olcsóbb áron akarunk termelni, úgy ezt ne a 
csemeteápolás kárára tegyük !

Azért csak helyeselhetjük sok erdőgazdának azt az 
eljárását, hogy inkább vásárol, mint nevel csemetét, ha 
ő a vételáron magának jobbat nem nevelhet. És az is 
helyes, hogy a másik gazda meg többet nevel, mint a 
mennyire magának szüksége van, mert már e miatt is, 
de talán a kedvezőbb viszonyok mellett is olcsón teheti 
ezt s a fölösleg eladásával némi jövedelmet is szerez 
magának.

Ezek előrebocsájtása után a következő, akár jó, akár 
rósz javaslatommal vagyok kénytelen előállani !

Manapság csemetét eladni és venni csak hirdetések 
utján lehetséges, de ezen mód mellett sem a vevő, sem 
az eladó nem tehet összehasonlítást a csemeték erőtel
jes volta és ára között, vagy legfeljebb csak sok után
járás és irkafirka és bizonytalanság mellett szerezhet 
erről némi tájékozódást. Pedig úgy az eladóra, mint a 
vevőre nézve nagy előny lenne az, hogy módjuk legyen 
arra, hogy a csemeték felett ily összehasonlító bírálatot 
tehessenek.

E módot — nézetem szerint — úgy adhatjuk meg, 
hogy országos egyesületünk székházában évenként 
január és február hóban csemetekiállításos vásárt rende

zünk, amelyen minden vevő láthatná, hogy hol, merre, 
milyen áru és mily erőteljes csemetét kaphat, e mellett 
pedig az állam a mennyiségileg legsikerültebb csemeték 
tulajdonosainak díjat is adhatna.

így évről-évre láthatnák a tenyésztők a párhuzamot a 
csemeték minősége és ára között, s egyaránt fognak 
iparkodni minél sikerültebb csemeték nevelésére, a vevők 
pedig kedvök szerint válogathatnak a kiállított csemeték 
közül.

Ha lehet agancs- és kutyakiállítást rendezni, akkor 
inkább kell ily nemzetgazdaságilag fontos kiállításokat 
rendeznünk, mert erre nagyobb szükség van s évről-évre 
újból és újból szükség is lesz, mert erdőket telepíteni 
kell, de agancsot nézni nem épen szükséges.

Az intéző körök kegyes jóakarata mellett ezen kiállí
tás igen könnyen lesz keresztülvihető s remélhetőleg 
sikerre is fog vezetni.
i$ T  ír t  <$$<? <r£7 ^ s r  w  i# ?

IRODALMI SZEMLE.
Trágyázás élő vitorlás viráguakkal. 

(Papilionaccae L.)
A vitorlás virágnak családjához tartozó egyes fajok 

gyökércsomóikkal a levegőből nagy mennyiségű légenyt 
szívnak föl, mely sajátságuk már régtől fogva oly módon 
lesz hasznosítva, hogy zöld állapotban, különösen borsó 
és csillagfürt-fajok, mint trágya a föld alá hozatnak, hol 
elkorhadva az azokban fölhalmazott légenykészlet föl- 
szabadúl és az ott nevelendő növényzetnek javára esik. 
De még kevés alkalmazást nyert a gyakorlatban a vitorlás 
viráguak azon képessége, hogy élő állapotban is gazda
gítják légenynyel a talajt, miért is az erre vonatkozó meg
figyeléseknek ismertetése nem lesz érdektelen.

Már mintegy 15 évvel ezelőtt Pollák és Baumbach 
főerdészek csillagfürt fajok magvait vetették el „Ellwan- 
gen“ és „Dankoltsweiler“ pagonyaikban azon célból, hogy 
a fű és zöldségben szegény talajon a vadnak megfelelő 
táplálékot teremtsenek. Ezen vetések annyira sikerültek, 
hogy a csillagfürt ott végleg megtelepitett növénynek 
tekinthető, mely természetes utón, magvainak elhulla- 
tásával tovább tenyészik. Tulajdonképeni céljának azonban 
csak nagyon tökéletlenül felel meg, a mennyiben az őzek 
csak az egészen fiatal hajtásokat, a nyulak pedig egy
általában nem fogyasztják, sőt télben egy vadnak sem 
nyújt táplálékot, hanem annál kedvezőbb hatást gyakorol 
az évelő csillagfürt a körülötte álló fa növényzetre. A 
csillagfürt-magvak elvetése csoportosan történt, meg
figyelhető volt tehát ugyanazon fekvés, termőképesség, 
valamint ugyanazon növekvési viszonyok mellett a kü- 
lömbség a bevetett és szabadon hagyott területek között. 
A csillagfürttel elegyes fenyőcsoportok már a távolból 
nézve is előnyösen kiemelkednek környezetükből, a kö
zelben pedig a most ÍO—15 éves fenyves ültetések nem
csak a tűknek sötétzöld, üdébb színezetét és erőteljesebb
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fejlődését mutatják, hanem a tiszta csoportok törzseit ma
gasság és erősség tekintetében is túlszárnyalják. Különösen 
szembeöltők ezen jelenségek a „Dankoltsweiler“ pagony 
„Märzenteich“ tagjában homokos agyagtalajon lévő, mint
egy 10 évvel ezelőtt fölhagyott csemetekertben, amely
ben 1 — 1 méter hálózatban 4 éves átiskolázott lúcfenyő- 
csemeték maradtak. A csemetekertet két egyenlő részre 
osztja a nyugatról kelet felé vezető, tisztán hagyott 1 
méter széles út. Az egész terület mindeddig egyformán 
kezeltetett, tehát nem lett előzőleg egyoldalulag trágyázva, 
környezete is egyenlő 30 éves lúcfenyő által, mely kü
lönböző befolyást nem gyakorolhatott. A csemetekert föl
hagyásakor, mig déli fele szabadon maradt, az északi 
felén a lúclenyő-csemeték közé csillagfürt fajok lettek 
vetve, melyek igen jól tenyésznek és a második évtől 
kezdve évenként buja, 1 m., sőt annál magasabb szára
kat hajtottak. A közben lévő lúcfenyők a már leírt erő
teljes kinézést mutatják és 2 m. átlagban 1'5 m. ma
gasságot érnek el. Ellenben a csillagfürttel be nem vetett 
déli felen a fenyők világosabb szinüek és tűik rövidebbek, 
törzsmagasságuk legfeljebb 1 m. átlagban 08  m., tehát majd
nem csak a fele az északi fél területén levőkhöz mérve. 
A csillagfürtök közbevetésének a lúcfenyőre gyakorolt 
kedvező hatása kétségtelen, de óvakodnunk kell a sűrű 
vetéstől, mert már második évétől kezdve a lúcfenyőt 
még 6—8 éves korában is elnyomja, miért nyáron a túl- 
sűrű helyeken a csillagfürt kivágandó vagy legalább le
fejezendő, a mi a vizenyős szár törékenysége mellett bot
tal való könnyű ütés által történhetik. A trágyázás hatása 
igy sem marad el, ha pedig a levágott fű az ültetésben 
nem hagyható, igen előnyös betétet szolgáltat kompost 
trágyához. Legajánlatosabb vékony vetés alkalmazása, 
mely egyúttal csekély költségeket okoz. Azon tapasztalat, 
hogy a csillagfürt füves területen is felújul, természetes 
úton bizonyítja, hogy előzetes alapos földmegmunkálást 
nem kíván; jó tenyészete silány homoktalajon is mutatja, 
hogy nagyon igénytelen. A vetés előtt kívánatos könnyű 
talajmegbolygatást egy munkás 1 2 m. távolban fekvő 
keskeny pásztákon bizonyára 2 nap alatt 03  ha-on el
végezheti. Ezen területre elegendő — az egyes szemek 
egymásközti távolságát 3 cm.-rel véve — 2 klgr. mag, 
melyből 100 szem 2‘23 gr.-mot nyom. A kereskedésben 
25 — 30 fillérért kapható kilogrammja és a második év
ben a mag már a fölnevelt növényről szedhető. A tava
szi vetést az erdőőr végzi, a többit a természet.

Ha ily csekély befektetés mellett más el sem éretnék, 
minthogy a csemeték előbb emelkednek a fagy-magasság 
föle és záródnak már csak ezért is sok helyen előnyös 
lenne a csillagfürt fajok alkalmazása, eltekintve, hogy az 
így erősen kifejlődött csemete más ellenség ellen is pán
célozva lesz.

Hogy a lupinák magok miként viselkednek földalatti 
vendégeikkel szemben, még meghatározható nem volt. 
Föld feletti részein eltekintve a már említett elenyésző 
vadrágástól, semmi károsítás sem észlelhető. Késői fagyok

ellen elég kemények ; gyors növésük és erős leárnyalá- 
súkkal a fű növést vissza szorítják; tetemes televény 
födémét nyújtanak és az állab záródásával beálló elha
lásuk után trágyázva hatnak; vastag és hosszú csomó
ikkal pedig lazítják a talajt.

Úgy a Lupinus perennis L. mint a Lupinus variegatus 
Poir., mely utóbbi gyakran kertekben is látható a meg
jelölt célra egyaránt alkalmasak. Az előbbi leginkább 
halvány kék, az utóbbi sötét kék előbb fehér, később 
vörös középsávval tarkított virágokkal tűnik ki.

Ha még kiemeljük, hogy ezen csillagfürtök a májusban 
kezdődő és szórványosan őszig tartó virágzási időszak 
alatt pompás fürtjeinek élénk, változatos színeivel az er
dőnek kimagasló és messze látható díszét képezik, bizo
nyára nálunk is további kísérletek megtételére fog ser
kenteni a fönti közlemény.

Alig. F . u. J. Zeitung 1902. I. f. Mitske G.
V U M i t m i t u j ................... ....................................................................................................................................................................................................................... .....

VADÁSZAT.
A vadászat köréből.

A múlt év julius hava végén idült köszvényes bántal- 
maimat gyógyítani egy kis fürdőre rándultam.

Itt, ez unalom-fészekben, hol csak idegzsábás, man
kón kullogó köszvényes és reumás bácsikkal terefere 
közben űztük el, a fürdőzésen kívül eső, hosszú időt — 
előfordult egy-egy vadászkaland, s más a vadászat kö
rébe vágó események elbeszélése is.

Egy ily alkalommal beszélte el Szigethy Pista barátom, 
gyulafehérvári törvényszéki biró, az alább leírandó érde
kes eseteket, a melyeknek egytől-egyik tanúja volt.

Elbeszélőnek édesatyja, kivel ő is sokat vadászott, 
szenvedélyes vadász volt.

Egy csapat kopó és más vadászkutya-sereg ékítette 
portáját. Volt neki egy, a háznál felnevelt és teljesen ki
tanult hollója is, a mely a leghűségesebb vadászbarátja 
volt az öregnek. A hollónak vadászszenvedélye valószí
nűleg a vadászzsákmány hulladékaiból való részesedés 
tudata által fejlődött k i; de elég az hozzá, hogy a 
vadászatot annyira megkedvelte, hogy az nélküle soha 
meg nem történhetett.

A mint az öreg Szigethy vadászni indult, s a kópék
nak szokott üdvüvöltését a holló meghallotta, ő is rög
tön ott termett és gyors ívröpködés közben hallatott holló 
nyelvű kiabálásával részt vett a concertben.

így indult ki a vadásztársaság ; t. i. az öreg Szigethy, 
a pecér, a kopók és felettök röpkedve és folyton kia
bálva . . .  a holló.

A mint a kopók szabadra eresztve a kukorica között 
vagy a ciheresben szimatra találtak, a holló csendes 
némaságban mindig fölöttök röpkédéit és jelezte a kopók 
hollétét, s mindaddig, mig a keresett vad fel nem kelt, a 
holló ezt a szemléjét, egy hang nélkül, hűségesen foly
tatta. A mint azonban a fölkelt vadat meglátta, azonnal

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



128 MAGYAR ERDÉSZ 6— 7. szám.

elkezdett hollónyelven kiabálni, s a merre a vad eltűnni 
igyekezett, folyton azon vonal fölött röpkedve, jelezte a 
vad menekülő irányát. Ha azonban az üldözött vad egy 
ügyes csellel a kopók elől meg is ugrott, nem tudott a 
légi vadász elől eltűnni; mert a mint valamely bozótban 
megbújt, a holló azonnal ott termett és a buvó hely kö
zelében egy magasabb ágra leszállóit és ez által árulta 
el a szökevény búvóhelyét: a nyílt mezőn pedig a vad 
buvó helye felett körben röpkedve árulta el a vad hol
létét.

Ily szemfüles vadász-collega segítségével, természete
sen, a vad mindig tarisznyára került.

** *
Ugyanezen holló a vadász-kutyákkal, mint vadász- 

coliegákkal, egészen benső barátságban élt; de azokkal 
mindig ingerkedett és igen sokszor lefőzte őket.

A kopó-ebéd alatt mindig körülöttök settenkedett s a 
legjobb falatokat lopta el. — Hasonlóan, ha a kopók 
ebédjöket elfogyasztani nem tudták, s azt kutyaszokás 
szerint valahová az udvaron elásták — a holló-koma az 
eldugott falatokat rendre mind felkutatta és ellopkodta. 
Az ellopott falatokat pedig rendesen a hozzáférhetlen 
szalmakazalon, vagy a gazdasági épületek szalmafedelén 
vájt rejtekbe dugta el. Itt büszkélkedve ingerkedett a 
drága falatok elvesztése felett szomorkodó vadászpajtá
sokkal.

Utóvégre is könnyelmű csintalansága okozta szomorú 
halálát.

Ugyanis a kutyákkal igen szeretett ingerkedni; s főleg 
akkor szerette őket leginkább vérig boszantani, mikor 
azok, déli álmukat pihenni, a hüs árnyékba befeküdtek.

Ekkor, hol az egyiket, hol a másikat, óvatosan meg
közelítvén, hegyes csőrével orraikat csipkedte meg.

Volt ekkor vonítás, jajgatás — és ez roppantúl tet
szett a hollónak.

Egyszer azonban megjárta a vén „bokrásszal,“ a me
lyet legtöbbet boszantott. Az öreg ugyanis tetette magát, 
a mint a hollót közeledni látta, hogy alszik, s midőn a 
holló-koma az orrát ép megcsípni készült, egy kapással 
— valószínűleg véletlenül — nyakon találta fogni és 
gazdája nagy szomorúságára — megölte.

** *
Ezen hollógyílkos öregnek is volt egy igen hasznos 

szenvedélye; t. i. az ölyveknek igen nagy ellensége volt.
A mint a portán lévő szárnyasok apója, a nagy „Pista 

kakas“ észrevette a tyukcsalád fennkóválygó ádáz ellen
ségét — és hosszas „Krrrrr“ vészjelét hallatta — az 
öreg bokrász, bárhol pihent, rögtön ott termett, s vigyázó 

• állásba helyezkedve várta az ölyv lecsapását, a mi ren
desen megtörtént. Ebben a pillanatban a rablóra vetette 
magát és azt széttépte. Ily módon igen sok ölyvet pusz
tított el.

** *

Ki tanította erre? Talán a holló csintalankodásai és 
annak gyászos vége keltették fel az ösztönt az öregben?! 
ki tudja.

** *
Apró dolgok ugyan, de mégis érdemesnek tartottam 

feljegyezni, mert némi fényt vetnek az állatok ösztön
világára. CsepalL

Merész kaba.
A bajuszos vércséről, vagyis a falco subbuteoról szól 

ezúttal a nóta. Hogy ő is, akárcsak kuzenje a meztelen 
csűdű karvaly, valóságos réme az apróbb madaraknak, 
mint a fecskének, fürjnek, fogolynak, az régi dolog. Az 
is köztudomású, hogy csak röptében fogja el a kiszemelt 
zsákmányt: mikor is villámszerű sebességgel csap le az 
áldozatra. De, hogy nem mindig csak repülő madár után 
tör, bizonyítja az alább felemlitésre méltó eset.

Múlt április 12-én a reggeli órákban egy hosszú völgy 
mentén lóháton igyekeztem a gerinc tetejére jutni, a hol 
egy csapat munkás, a szarvasok által nagyon megbojga- 
tott tölgyvágásunk hézagait ültetgette. Valami 8—9 kilo
méternyire haladtam a völgyön fölfelé, midőn egyszerre 
előttem alig 25—30 lépésnyire, a magasból nagy gyor
sasággal lecsap a sürü bükkfiatalos közé egy sötétszinü 
madár s a másik pillanatban valamit karmai között tartva, 
a patakot szegélyező füzes között elünik. Azt mindjárt 
láttam, hogy a rabló alig bírja áldozatát, mert röpülése 
nehézkes, erőltetett volt.

A kíváncsiság s vadászszenvedély gyorsan utána haj
tott s bár háromszor szállt fel kellő lőtávolban a merész 
rabló, a fűz és égerfáktól lőnöm lehetetlen volt. Végre ő 
is megunta a hajszát s kifáradva a túlnehéz zsákmány- 
cipeléstől, azt a negyedik felszállásnál karmaiból szaba
don bocsátva, lövés nélkül menekült.

A még életben maradt s igy elég szerencsével szaba
dult zsákmány egy szalonka volt, mely — mint egy ész
szel dunnatollaitól megfosztott házi lúd, félig meztelen 
mellel — a nem épen édes szorongatásoktól megviselve, 
bizonytalan evezéssel halálijedten tűnt el a sűrűségben. 
Minden szorgos keresés után nem bírtam rátalálni, de 
azt hiszem, nem sokára belepusztult sebeibe.

Ez az eset leginkább azért érdekes, mert a karvaly 
vadászás közben nem röpülő, hanem a földön pihenő 
madárra csapott le, a mit kétségtelenül megtudtam álla
pítani. / mécs Belei.

. A ,  A
A  A  A  A  a  a  A  A A  A . 'j C.A „ A  A  -v  A .

/AETEOROLOGIA.
Az ó-gyallai Observatorium.

A Kis Magyar Alföld szélén, Érsekújvár, illetve Komá
romtól mintegy 15—16 km.-nyíre fekszik Ó Gyalla, eme 
kies komárommegyei község, amelyen átutazva az utas 
alkalmatosságát egy időre meg kell, hogy állítsa, maga 
előtt látván a legfiatalabb természettudománynak, a hazai
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meteorológiának szentelt otthonát. És ha az átutazó tudná, 
hogy a tudományok múzsájának szentelt eme templom 
alapkövét harmincöt évvel ezelőtt, a feltűnést elkerülő 
elhatározással, az a férfiú tette le, kinek ős-nemesi curiája 
szemben ezen tiszteletreméltó boltozatokkal, az országút 
túlsó oldalán emelkedik: bizonyára kalapleemelve köszön
tené a kis kastélyt s tovább haladva, önkéntelenül jutna 
eszébe a költő mondása, hogy:

S annyi balszerencse közt.
Oly sok viszály után.
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán . . .

Komárommegye eme kis község lakói talán álmodni 
se merték volna, hogy a nemesi kastély északi oldalán 
álló, bádogházikóban felfüggesztett hőmérő és az első 
Sattler-féle edényes légsúlymérő, harmincöt év múlva 
mivé fog fejlődni ? És valószínű, hogy a hazának egyetlen 
fia sem gondolt volna arra, hogy a magyar observatórium- 
nak 1900. szeptember 30-án történt ünnepélyes felavatásán 
a külföldi testvér-intézetek képviselői azt a meteorologia 
ideális observatoriumának fogják kinyilatkoztatni.

Az ó-gyallai magán meteorologiai feljegyzések 1867-ben 
kezdődnek s adatait először a bécsi meteorologiai intézet 
használta fel, s csak később, 1872. január 1 tői találjuk 
az orsz. m. kir. meteorologia és földmágnességi központi 
intézet évkönyveiben, amidőn is a maximum és minimum 
hőmérséklet kivételével, a meteorologia minden elemét, 
ami abban az időben használatos volt, felkarolták. 1874- 
ben a műszerek egy normal-thermométerrel szaporodtak 
s egyúttal a már a csillagdán elhelyezett légsúlymérő 
tengerszin feletti magassága is megállapíttatott részben a 
komáromi négy évi barometrikus megfigyelések, részben 
az érsekujvári lejtmérések alapján s találtatott, hogy az 
107'39 méter. Egy évvel későbben eszközölt pontosabb 
magasságmérés alapján a tengerszin feletti magasság 
113 0 m.-nek állapíttatott meg.

Midőn 1890. szeptember 20-án a m. kir. orsz. meteo
rologia és földmágnességi intézet igazgatójává dr. Konkoly 
Thege Miklós neveztetett ki, az intézet újjászületésének 
kora vette kezdetét. Első sorban az intézetnek mostoha 
állapotban talált műszereit kellett rendbe hozni, majd a 
külső munkatársakat hazafias felszólítással a pontos meg
figyelésekre buzdítani, az észlelő helyek számát sokszo
rosítani. Ezzel, rövid időn belül, az intézet tisztviselőinek 
a számát is szaporitania kellett s mig azelőtt egy-két 
állás volt rendszeresítve, ma 14 kinevezett tisztviselője 
és 13 calculatora van az intézetnek.

A meteorologiai elemek megfigyelését registráió mű
szerekkel (önjelző) 1892-ben kezdték meg. Egy Richard- 
féle barograph és thermograph voltak az első önjelző 
műszerek.

1897-ben az ó-gyallai műszerek annyira megszaporod
tak, hogy adataik közlését külön évkönyvbe kellett fog
lalni.

Hova-tovább elérkezettnek látszott az idő, hogy a mű
velt nyugat példájára a hazai meteorológiának is felállít* 
tassék a hajléka, az observatóriuma.

1900-ban elkészült meteorologiai Observatorium (I. ábra); 
de már a megelőző esztendőben rendeltetésére készen 
állt a földmágnességi Observatorium is (II. ábra).

A meteorologiai observatoriumnak az országúira néző 
oldalán két szárnya van, az egyik egy, a másik két eme
letes és a két szárnyat egy egyemeletes homlokzat köti 
össze. Azon a sarkon, ahol a kétemeletes szárny a hom
lokzattal találkozik, impozáns torony emelkedik, tetején 
tágas terraszszal. Az épület mögött egy 2500 négyszögöl 
kiterjedésű park terül el, melynek gondozott utjai mellett 
elhelyezett, fehérre festett műszer-házikókon kellemesen 
pihen meg a szem.

Maga a belső berendezés mintaszerű s minden tekin
tetben a kor kívánalmának megfelelő.

A főbejárat az országút felőli oldalon van. A kis pázsitos 
udvaron áthaladva, nehány lépcsőn a földszinti folyosóra 
érkezünk. A földszinten találjuk a tisztviselők s a hivatal- 
szolga lakását, továbbá a világitó telepet. A világitó 
telepből a gépházba jutunk, ahol a benzinmotor látható, 
amely perczenkint 400 fordulatot ad, három indikált ló
erővel dolgozik s az eleetromos dynamogépen kívül a 
viz-szivattyu hajtására is használtatik, amely az épület víz
vezetékét látja el. A dynamogép 2400 fordulat mellett 
perczenként 150 Voltos és 15 Amperes áramot szolgáltat. 
Ezzel töltetnek meg naponként az accumulatorok, amelyek 
az Observatorium összes helyiségeit, a tornyot, a parkban 
levő műszerházikókat, valamint a külön álló s távolabb 
fekvő csillagdát látják el a szükséges eleetromos világítás
sal. A földszinten találjuk még az eleetrometer-szobát is, 
amelyben a Thomson-Mascart-féle eleetrometer van el
helyezve, amely a levegő eleetromos állapotának feltün
tetésére szolgál.

Az első emeletre érve, találjuk a tisztviselők hivatalos 
helyiségeit, amelynek egyikébe van elhelyezve a budapest- 
ó-gyallai direct telephon s amelynek segítségével közvetlen 
összeköttetés áll fenn a központtal, nemkülönben a házi 
telephonok rendszere. Itt találjuk még a chemiai labora
tóriumot (III. ábra) a kellő felszereléssel s egy franczia 
készitményű finom precíziós-mérleggel; ebből a teremből 
két egymásba nyíló photographiai laboratóriumba jutunk 
ugyancsak teljes felszereléssel.

Az Observatorium vezetőjének hivatalos szobájában egy
néhány fontosabb önjelző műszer között van a Sprung- 
Fuess-féle mérlegbarograf elhelyezve. Itt csak annyit 
említünk meg, hogy ezen műszer egy önműködően mozgó 
egyensulyozóval ugyanazon egyensulyhelyzetben tartott 
mérlegbarograf. A rövidebb karon függ a barométer, mig 
a hosszabb karon az állandó egyensúly ; a hosszabb karon 
pedig az önműködően elmozduló ellensúly. Ezen ellen
súly szolgál a mérlegnek ugyanazon helyzetbe való hoza
talára. Ezzel a mozgó egyensúlylyal kapcsolatos az irótoll, 
amely a függélyes irányban mozgó papírlapra Írja folytonos

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



130 MAGYAR ERDÉSZ 6—7. szám.

görbe alakjában a légnyomást. A műszer rendkívül érzé
keny s a legcsekélyebb légnyomás-külömbségeket nagy 
pontossággal közli.

Az Observatorium második emeletén van a tanácsterem, 
ezzel szemben nyílik a physikai terem (IV. ábra), mely
nek oldalait hatalmas szekrények övedzik részint modern, 
részint régebbi műszerekkel megtelve. A physikai teremtő 
a toronyszobába jutunk. Itt is találunk egy hatalmas 
műszer-szekrényt, s ezenkívül külön állványon a meteo- 
rologiai-csillagászati múzeum ezidőszerinti legértékesebb 
tárgyát, a Reichenbach-Liebherr-féle magassági kört; 
egy Konkoly-féle kronografot az anemometerek számára, 
amely már az intézet műhelyében készült. Majd innen 
csigalépcsőn felfelé haladva, ismét egy toronyszobába 
kerülünk, amely könyvtárszobának van berendezve; még 
feljebb menve egy harmadikba, amelyben az anemo
meterek (szélsebességmérők) jegyzőkészülékei vannak. Az 
utóbbi készülékek ugyancsak Konkoly tervei szerint az 
intézet műhelyében még az 1896-iki millenniumi kiállításra 
készültek.

Még egy menet a csiga-lépcsőn, s feljutunk a 21 méter 
magas torony tetejére, a tágas terraszra. Gyönyörű, szabad 
kilátás nyílik itt a szélrózsa minden irányában, egyformán 
láthatók szabad szemmel is úgy az Érsekújvár, mint 
Komárom tornyai. A műszerek egész halmaza hirdeti a 
kutató szellem tevékenységét. A működő istrumentumok 
csodálatos, harmonikus zengése, mintha azt sejtetné: 
ember, te vagy a természet ura! A magasan kinyúló 
szélvitorlák, a Robinson-kanalas szélkerekek, a Richard- 
féle napsugárzási autográf, egy Campbell-féle nap
sütés-tartam regisztráló és sok más műszer végzi fel
adatát. A napsütés-tartam regisztráló egy nagy üveg- i 
gömb, mely mint gyűjtőlencse működik és a mely átégeti 
a mögéje helyezett, skálázott papírszalagot; az átégetett 
helyek összegezéséből megkapjuk a napsütés tartamát 
órákban kifejezve.

Az observatoriumban ekként befejezve utunkat, vessünk 
egy rövid pillantást a szépen gondozott parkra. Mindjárt 
balra egy hat méter átmérőjű pázsitos, mesterséges dom
bon találjuk a talajhőmérők csoportját (V. ábra). A hő
mérők rendre 0* 1, 05, TO, T5, 2 0 méter mélyen vannak, 
mutatva a föld legfelső rétegeinek a hőmérsékletét.

Ezzel szemben, az út másik oldalán a thermometer- 
házikókkal találkozunk (VI. ábra). A kisebb méretűek,
u. n. angol házikók dupla zsaluval és dupla tetővel, a 
tökéletes szellőzés czéljából n.égy faoszlopon. A psychro- 
meter (nedvességmérő) s a maximum-minimum hőmérőt 
zárja magába. Ennél jóval tágasabb és magasabb úgy, 
hogy nehány lépcsőn kell felmenni, hogy a műszereket 
leolvashassuk a Wild-féle thermometer-házak. Szintén 
dupla zsalus és a fenti műszereken kívül elhelyezést 
nyer benne egy Richard-féle thermograph és hygro- 
graph.

Tovább haladva, az esőmérőkhöz és esőregisztrálókhoz 
jutunk (VII. ábra).

A Hellmann-féle ombrograph (önjelző esőmérő) felső 
tölcsérébe a beeső csapadék egy görbe csövön át G 
hengerbe jut, amelyben az egy úszót felemel; erre az 
úszóra van erősítve a hengerből felfelé kinyúló pálcika, 
amelyen ismét derékszög alatt egy másik rudacska áll 
irótollal ellátva. Az úszó emelkedésével az irótoll is emel
kedik s görbe vonal alakjában Írja a hullott esőmennyi
séget egy az óramű hajtotta henger skálázott papírlapjára. 
A műszer úgy van berendezve, hogy amint 10 mm. eső 
esett, a G annyira megtelik esővízzel, hogy az oldalára 
alkalmazott görbe sz ív ó c ső  működésbe jön, a viz mind 
kifolyik a G hengerből s az úszó a henger fenekére száll, 
s elölről kezdi működését.

Még tovább a parkban egy kis terrasz kelti fel figyel
münket (VIII. ábra) hullócsillag megfigyelésekre, majd az 
eső-temperatura regisztráló készülékkel állunk szemben.

De ki tudná a természettudományok segéd-eszkö
zeinek, a mechanikának produktumait rendre felhozni, 
amik ezen a csodával határos gyorsasággal megterem
tett parkot gazdagon ékesítik? Annyi bizonyos, hogy 
amig a magyarnak sok tekintetben — és már ehhez 
hozzászoktunk — utánoznia kellett a külföldet, az Obser
vatorium mintaszerű berendezésével azt megelőztük. 
Vajha ez másban is igy lehetne!

Kronich Lénárd.

KÜLÖNFÉLÉK.
* Kinevezések. A m. kir. földmívelésügyi minister, az 

állami kezelésbe vett községi és némely más erdők és 
kopár területek kezelésénél alkalmazott erdőtisztek lét
számában kinevezte erdész]előliekké a XI. fizetési osz
tály 3-ik fizetési fokozatába Zimann Ede uradalmi se
gédtisztet a beszterczei m. kir. erdőigazgatósághoz és ifj. 
Havas János uradalmi erdészt a nagy-szebeni m. kir. 
állami erdőhivatalhoz.

* Esküvő. Kolozsy Imre kir. erdész Besztercebányáról 
m. hó 22-én vezette oltárhoz Reitzner Miksa kir. főbánya
tanácsos, a körmöczbányai kir. pénzverő hivatal igazga
tójának, a Ferenc-József rend lovagjának leányát, Margilot.

* Halálozás. Szvaty Béla m. kir. főerdész m. hó 
14-én, élte 35-ik évében Zalaegerszegen elhunyt. Teme
tése 15-én d. u. 572 órakor történt Veszprémben.

* A budapesti nyári agancskiállitás május 4-én 
nyílik meg a körúti Royal-szálló termeiben.

* Óriási tűzvész. A boszniai Zavidovics községben 
e hó 7-én éjjel tűz ütött ki, mely hihetetlen gyorsasággal 
terjedvén, rövid idő alatt lángba borította nemcsak magát 
a községet, hanem a bécsi Eissler-cég ottani nagy ter
melőtelepét, gőzfűrészét és munkás házait, sőt még a 
vasúti állomás épületeit és a telegráf-vezeték póznáit js. 
A mit a lángok elérhettek, mind martalékává lett a tűz
nek, melyet oltani sem munkás, sem szivattyú, sem viz 
nem volt elég kéznél. Az izzó forróság miatt a Szerajevo-
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Bród-i vona’on közlekedő vonatok meg sem közelíthették 
a závidovicsi állomást s úgy a vasúti személy- valamint 
a távirat-forgalom teljesen szünetelni kénytelenittetett. A 
községben és főleg a nevezett cég roppant nagy, és nyers, 
valamint megmunkált fával túlhalmozott telepén okozott 
tűzkár meghaladja a 2 millió koronát, melynek azonban 
nagy része megtérül a biztosítás révén.

*  U tá n z á s ra  m é l tó  p é ld a .  Az alföldi síkságon nagy 
kiterjedésű szikes területek vannak, melyeken eddig sem
miféle vegetáció sem volt. Békés-Csaba város gazdasági 
intézője megkisérlette a szikes területek befásitását és 
fáradozását meglepő siker jutalmazta, mert a csabai szikes 
földeken és gazdaságilag ki nem használt területeken 
ma már kis erdő-oázisok vannak. Az ezekből nyert fa
termés szép jövedelmet hajt Csabának és ez a bevétel 
tetemesen apasztja a községi pótadót.

* B a k té r iu m ö lő  s u g á r .  A rádium-sugarakról, a 
melyeknek már eddig is sok tulajdonságát ismerjük, ki
derült, hogy kitűnő baktériumölő hatásuk van. Egy német 
tudós ugyanis mesterségesen tenyésztett bacillus-telepet 
tett ki a kék sugarak hatásának, melyek tudvalevőleg a 
legalkalmasabbak a bacillus pusztítására. A rádium-suga
rak hatása feltűnő eredménynyel járt, mert a kék sugárnál 
négyszer gyorsabban elpusztította a baktériumokat. Ha 
tehát sikerül a rádium nagyobb mennyiségben való elő
állítása, a mire világítás céljából is törekednek, akkor az 
örökké világitó rádium-lámpa egyszersmind tökéletes 
dezinficiáió eszköz is lesz.

*  A  ha l ú s z á s á n a k  u tá n z á s a .  Lindmann, a nápolyi 
zoológiai-intézet titkára, a kinek foglalkozása közben bő 
alkalma nyílt a halak úszásának tanulmányozására, meg
figyeléseinek alapján egy magától járó csónakot készített. 
Abból a föltevésből indult ki, hogy a hal ruganyos úszó 
szervei a hullámzástól deformálódnak s azon közben, a 
mikor ismét visszakapja eredeti alakját, a víztömegre 
lökést gyakorol. Ez a lökés aztán a halat előre taszítja. 
Lindmann tehát egy olyan csónakot készített, a melynek 
mellső és hátsó részén széles, rugalmas acéllemezek 
vannak elhelyezve, a melyek a hullámzódástól deformá
lódva, a hajót előre hajtották. Habár csak kicsiny volt a 
próbacsónak, s e mellett kedvezőtlen ellenkező irányú 
szelet kellett leküzdenle, óránként még igy is négy kilo
méter sebességgel haladt előre, a mi tekintve, hogy a 
csónak teljesen a maga erejéből mozgott, kezdetnek igen 
biztató.

*  A  ló h e re  c s o m ó z á s a .  Ezen eljárás Németországban 
több év óta gyakoroltatik és pedig kitűnő sikerrel. A le
kaszált lóhere 1—2 napig renden hagyatik s aztán mintegy 
1 kévényi összegöngyölitetik s a csomó felállittatván, felü 
egy pár szál lóherével összeköttetik úgy, hogy két kézzel 
a kötés átfogható legyen, s a csomó alsó része, mint a 
kendernél szokás, széthuzatik s igy marad, mig tökéletesen 
kiszáradt, a mi kedvező időjáráskor 5—6 nap alatt, esős 
időben azonban későbben következik be.

* H e ly r e ig a z í tá s .  Van szerencsénk lapunk tisztelt 
olvasóival tudatni, hogy Illés Hugó úr nem ákácmézet, 
hanem ákácmagot hirdet eladásra; a tévedés sajtóhibából 
eredt, miért is ezer bocsánat . . .

* H o g y  k é p z ő d ik  a g u m m i- a r a b ik u m .  Dr. Walter 
Busse, egy német kelet-afrikai expedíció vezetője, az 
ottani steppéken számos gummi-ákácot talált, s azt ta
pasztalta, hogy az arab gummi kifolyását leginkább a 
hangyák munkálkodása idézi elő. Ezek az állatok a 
tűskés ákácok kérgén lyukakat fúrnak a fába, ahol 
lakást, fészket rendeznek be maguknak. Minden fúrás az 
ákác ágán mézgafolyást okoz, mely csomó, vagy esik 
alakban megmerevedik. Ha az ilyen mézgával borított 
bokrot bottal megüti az ember, a likakból számtalan 
hangya mászik elő, ingerülten ide-oda futkos, s végre 
lemenekűl a földre és ott elrejtőzik. A mézga-folyásnak 
a hangyákra nézve semmi haszna sincs; sőt ellenkező
leg olyan akadályt gördít nekik, amelyet gondosan el 
kell kerülniök, hogy oda ne ragadjanak. Ok azokban a 
tüskés, s igy a legelő állatoktól került bokrokban csak 
biztos lakást keresnek.

* L é d n e r  és  G u tw i l l i g  élelmiszer és vadbizományo
sok üzleti heti jelentése. Budapest 1902. ápr. 24. Tojás, élő 
és vágott baromfiakban emelkedett a fogyasztás, az árak is 
szilárdabbak, mint az elmúlt héten. A zöld újdonságok, mint 
ugorka, saláta, spárga most már fokozatosan mind nagyobb 
menynyiségben jönnek piacra, a kereslet állandóan kielégítő. 
I-a vágott ludak állandóan jó keresletnek örvendenek. 
Különösen e héten ajánljuk felkeresni bennünket hízott 
ludakkal. Tojás a hét vége felé szilárd árakon nyert el
helyezést. Borjú és bárányok felküldésénél ajánljuk, hogy 
teljesen kihűlt állapotban legyen az árú feladva, mert a 
meleg idő beálltával könnyen fülledt állapotban érkez- 
hetik meg. Őzben a forgalom kielégítő. Teavajban to
vábbra is élénk az üzlet, ellenben túróban a fogyasztás 
gyenge. — Hús és hústermékek: Marhahús hátulja 
80— 100 korona, eleje 56—70 kor. Borjú ölött, bőrben 
80—90 kor. Borjúhús hátulja 74—84 kor., eleje 70—80 
kor. mtm. Bárány ölött, bőrben 6— 10 kor. páronkint. 
Birka egészben nyúz. 50 — 60 korona mtm. Sertéshús

mtm. Süldő ölött 110 — 120 korona. Malac tisztított I-a 
120—130 fill. klgr. Sonka nyers hentesárú 100—120 
fill. klgr. Füstölt hazai 120— 140 kor. mtm. Szalonna 
füstölt 80—96 korona mtm. — Vadfélék: Vaddisznó 
60—70 fill. Őz 150—160 fill. klgr. Vadkacsa 240—280 
fill. Fenyves madár 30 - 40 fill. Szalonka erdei 340—420 
fill. páronkint. — Vágott baromfi: I. Ludak, hízott 
110—120 fill., Il-a 96—100 fill. Ruca 110— 120 fill. 
klgr. Pulyka, hízott 100—110 fill. klgr. — Élő baromfi: 
Csirke rántani való 140—180 fill., sütni való 160—240 
fill. Tyúk, hazai I-a 220—260 fill., Il-a 200—220 fill. 
Kappan, hízott I-a 320—340 fill., Il-a 240—280 fill. 
Csibe idei 100— 180 fill., pár liba fiatal 6—12 kor. 
páronkint. Lúd, hizott 10— 14 kor. Pulyka, hízott 7— 10
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kor. páronként minőség szerint. — Tojás: Élénk
irányzat. Bácskai 54—55 kor. Erdélyi 53—54 kor. lá
dánként. Kosár árú, 51—53 drb 2 koronáért. — Tej
termékek: Teavajban élénk a kereslet. Vaj szövetkezeti 
centrifugált, Teavaj 220—240 fill. klgr. Főzővaj 160—180 
fül. klgr. Köpült vaj 180—190 fill. klgr. Tehéntúró 14—18 
fill. Juh sajt 60—80 kor. — Gyümölcs: Alma rétesbe 
való 24—30 kor., masánszki 24—40 kor., közönséges 
és válogatott, waggonba 24—30 kor. mtm. Körte, császár 
50—80 kor. Vajkörte nagy I-a 60—70 kor., közönséges 
és válogatott 24—40 korona mtm. Dió nagy papirhéju 
36—40 kor., apró keményhéju I-a 28—32 korona, Il-a 
26—28 kor. mtm. — Zöldség: Vöröshagyma makói t-a 
10 — 12 kor. Foghagyma I-a 40—54 kor, II a 40 kor. 
Fejes saláta újdonság I-a 2—3 kor. 1000 drb. Ugorka, 
újdonság salátának való nagy 90—100 kor. 100 darab. 
Spárga, újdonság 1—3 kor. klgr. Sampion gomba 2—4 
kor. 100 drb. Burgonya nagy, rózsa 340—400 korona, 
sárga 360—400 kor. mtm. waggontételeknél.

* A legm ágasabban  fekvő csillagvizsg íló ez idő 
szerint Peruban van, a Chachom-hegy tetején, 4723 
rrbter tengerszin feletti magasságban, ahol természetesen 
örök tél honol. Ha meggondoljuk, hogy már a 4360 m. 
magasban levő montblauzi observatoriumban is mennyi 
szenvedés jut ki a tudomány embereinek: valóban nem 
irigyelhetjük chachoni csillagda alkalmazottjait. —5.

Szerkesztői üzenetek.
K. D. úrnak. Mindenesetre az lenne a leghelyesebb, ha a cse

meték egész csonkitatlanul ültetődnének ki uj helyökre, az azonban 
különösen a tölgyféléknél legtöbbször kivihetetlen, mert a 2 — 3 éves 
fácskák vezérgyökere oly hosszú, hogy ez rendesen már a kiszedés 
alkalmával megsérül. A törzsecskét megmetszeni nem ajánlatos, leg
feljebb a megsérült részeket távolítsuk el.

H. B.-nek. Az Országos Méhész-Egyletnél Budapest, VII. Dam- 
janich-utcza 14, lehet mindenkor olcsón pergetett mézet vásárolni.

A. K. úrnak. Levélben megküldtük a választ.
N. L. úrnak. A földi bolha ellen annyi az ellenszer, akárcsak a 

reuma ellen prescribált orvosságok száma s épen azért kevés bizo
nyult jónak. Ha van vadgesztenyéje, készíttessen abból jó erős főze
tet s permetezzen azzal. Hamuval behinteni a palántát még nem 
elegendő a sikeres védekezésre.

MEGJELENT:

DÉLIBÁBOK
— ------ - IRTA — .........

KLÁR. ISTVÁN

(s>T ÁRA 

2 KORONA

MEGRENDELHETŐ

A MAGYAR ERDÉSZ
KIADÓHIVATALÁBAN UNGVÁRTT

elivér angol setter
7 kölykök többször I-ső díjakkal 
G kitüntetett Lawerack setter szülők-co

tői remek pedigreével eladók

ä  60 í o r i n t t a l

Gratis Géza magy. kir. erdésznél 
/fagy-Sinken. (Erdély.)

Keresek megvételre
egy jól idomított

vizslát&

29,1— 1

G o n tk o ,
.. Perjám os..
(Torontál vm.)

Törvény által védve.

Biztos óüószer oadrágás ellen!
Lanz, rosensteini (Stuttgart mellett) kir. főerdész rendszere.

—  Biztos, olcsó és tiszta eljárás!  :—  -

Próbacsomagot mintegy 4000 darab rügyvédővel és használati 
utasítással küld postautánvétel mellett bármentve 5 márkáért

HOERNLE ÉS GABLER
26 2—12 fémárugyára Zuffenhausenban Stuttgart mellett.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárit.
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MAGYAR ER.DESZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

SZERKESZTI

IMECSFALVI 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 1-ón és 15-én.

KIADJA

SZÉKELY ÉS ILLÉS UNGVÁKTT,
K A Z IN CZY -U TCZ A 1. SZ.,

hova a hirdetések, az előfizetési és hirdetési 
díjak küldendők.

A kincstári erdőliatóságoknál alkal
mazásban álló kezelőtisztek mellék

illetményeiről.
A földmivelési m. kir. miniszter 1901. évben 

a kincstári erdők személyzetének számát 429 
tisztben állapította meg, azok fizetését rendezte, 
de nevezettek teherrel járó s egyéb mellék- 
illetményeit érintetlenül hagyta: igy neveze
tesen e lapok hasábjain (M. E. 1901. 5. sz.) 
már tárgyalt napi dijakat, a lakáspénzt, a ló
tartás és ennek kiegészítő részét képező illet
mény föld- és irodaátalányt.

Ez alkalommal a ló-, kocsis és irodai átalányra 
akarunk kiterjeszkedni.

Az 1880-ik évi pénzügyminiszteri szervezeti 
rendelet értelmében kap a hegyvidéken működő 
erdőtiszt lótartási átalány fejében évenként 700, 
a délen lakó erdész pedig 500 koronát (egy 
drb ló- és kocsistartásra), 'irodaátalány címen 
előbbi 40, utóbbi 20 koronát.

Hogy ez az átalányösszeg közül a lótartási 
mily nevetségesen csekély, azt bárki — aki 
lovat, kocsist kénytelen tartani — be fogja 
ösmerni, azt pedig, hogy a 40, illetve 20 koro- 
nányi évi irodai átalány a belterjes házi keze
lésnek behozatala által felszaporodott Írásbeli 
teendőkkel túlhalmozott kezelőtisztnek nem elég, 
azt valamennyien jól tudjuk.

Talán abban az időben, amidőn az erdei 
tisztások fűtermésére sokat nem ügyeltek, ami
dőn az erdésznek a munkások a takarmányt 
ingyen szállították be, elegendő lehetett a fenti 
lótartási átalány; de manap, amidőn minden 
egyes kis parcella fűtermése nyilvános árveré
sen értékesítve lesz és az erdész a szénát és 
alomszalmát a piacon kénytelen beszerezni, oly

kevés, hogy ahhoz még egyszer annyit kell 
pótolnia és ezt honnan, ha nem a fizetésből?!

Az irodai átalány is abban az időben, ami
dőn minden tövön, az erdőben lön értékesítve, 
amidőn egy kezelőtisztnek évi 250—300 iktató
száma volt, a 40, illetve 20 korona megfelelt. 
Máma, amidőn az állam-erdészetnél a bel
terjes gazdasággal kapcsolatos Írásbeli teendők 
annyira felhalmozódtak, hogy az erdőgondnok 
ügyiratszáma az 1500—1800-at meghaladja és 
ezzel kapcsolatban a műszaki írásbeli teendő 
is megötszörösödött, hogy a fenti átalányösszeg
hez a kezelőnek hozzá kell tenni, talán tovább 
nem kell fejtegetnem.

Igaz, hogy az első átalány egy lóra és 
kocsistartásra szól; de nem venné-e a nagy- 
közönség nevetségesnek és a felsőbbség rossz 
néven, ha a kezelő erdőtiszt akár tárgya
lásra, akár más hivatalos kirándulása alkalmá
val egy kétkerekű kordén jelennék meg? De 
egy lóval az illetmény-földjét sem művelheti 
meg. Ha az erdész családos — mint legtöbb 
esetben — az egy lovas járműre csak nem 
ülhet fel ötödmagával.

De feltéve, hogy a kezelő csak egy lovat 
tart, csináljunk egy kis számítást, hogy ennek
az ellátása, illetve tartása mibe kerül?
1. Kocsis évi bére ..................... 400’—
2. 30 q. széna egy évre á 4 K-val 120'—
3. 1095 kgr. zab (egy napra 3 kg.

véve, á 14 fillér) . . . . 153'30
4. 20 q. alomszalma á 2 K-val 40 —
5. Lóvasalás, kocsireperációk stb. 80’ —
6. A beszerzési költségek kamatai,

úgymint:
a) egy kocsi vételára 600 K
b) trágyahordó szekér 150 „
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c) lószerszám egy jobb
és egy igás, ostor, 
pokróc stb. . . . 100 K

d) egy ló beszerz. ára 300 „
együtt 1150 K

ennek 5% kamatja . . . 57-50 K
7. Évi ló k o p á s r a ...................20'— „

Összesen : 870 80 K.
Az előadott körülmények és főleg azon ok

ból, hogy sok helyt előfogatot nem lehet kapni, 
a kezelő kénytelen két lovat tartani; nézzük 
mibe kerül neki ez esetben a két ló tartása:
1. Kocsis évi bére .....................
2. 60 q. évi szénaszükséglet
3. 21'90 kgr. zab, á 14 fillérrel
4. 40 q. alomszalma, á 2 K-val .
5. Kovács és apróbb javítás
6. A beszerzési költségek kamatai,

úgymint:
a) kocsi vételára . . 600 K
b) trágyahordó szekér 150 „
c) szerszámok . . 200 „
d) két ló ára . . . 600 „

együtt 1550 K, 
ennek 5% kamatja . . .

7. L ó k o p á s .....................................
Összesen :

400'— K.
240'— 
306-60 

8 0 -  
140"—

f f

f f

ff

f f

77-50

1284-10 K.
Ebből folyólag egy ló tartása mellett a hegy

170 80 K-át, 
370 80 „
584-10 „
784-10 „

vidéken lakó kezelőtisztek
a délvidékiek................................
két ló tartása mellett elsők .

„ „ „ „ utóbbiak .
fizetnek rá saját zsebükből.

Tegyük még hozzá, hogy a ló
tartás kiegészítéséül szolgáló illet
mény-föld, ami a felvidéken 10 k. 
hold és ennek megfelelő pénzérték
m e g v á l tá s a ................................
délvidéken még 6 k. h. és megváltása 120"— 
akkor a 2 ló tartásra elsők ráfizetnek 484’10
u tó b b ia k .....................................

Ezek után vegyük fel, hogy a 
kezdő kezelő erdész évi készpénz-
fizetése ..........................................

Ebből az első évben le jön 
vonva tiszti biztositékképen a fize-

100 —

664T0

1600’— kor.

tés 2/s részének Vs-a, ez kitesz . 333 33 K-át,
Továbbá szolgálati dij képen 

600 koronán felüli fizetés 1/b része 333‘33 kor.
Ehhez hozzá a fenti lótartási rá

fizetés ...................................... 484-10
Tehát együtt 115076 kor.

I l l e t v e .......................................... 1350 76
És igy m a r a d ............................. 449-24
I l l e t v e ..........................................  249-24

Említetlenül nem hagyhatom, hogy ebből még 
le jő vonva adó, bélyegköltség, tiszti könyvtár
hányad, ami szintén kitesz 30—40 koronát,

No már most kérdem, mit csináljon a kezdő 
erdész az igy leapadt összeggel? Hogy éljen 
meg ebből egész esztendőn át, miként vásárol
jon ezen kocsit, lovat és egyéb ahhoz valót, 
vagy mint kezdő gazda miként szerezze be a 
háztartás legszükségesebb cikkeit?! Azt hiszem, 
erre nehéz válaszolni, különösen ha hozzá
teszem azt a köztudomású dolgot, hogy azok, 
akik ezen rögös pályát választották életük cél
jának, nem kedvtelésből, hanem kenyérkereset
ből léptek arra és ezeknek 99%-a a tisztviselő- 
és középosztályból kerül ki, akiknek tehát tőke 
nem áll rendelkezésre, hogy ennek kamatjaiból 
megélhessenek!

Tehát nem marad más hátra, mint az életet 
adóssággal megkezdeni, hogy abból még nél
külözések árán se legyen képes kimenekülni.

Ne csodálkozzon aztán ezek után senki, ha 
e pályán sok az elkeseredett ember!

Önként következik, hogy a fiatal erdészből a 
kiábrándulás után kihal az ambitió és a nem- 
bánomság letargiájába esik?! Lehet pontosságot, 
lelkiismeretes munkát, hivatásszerű lelkesedést 
az ilyen tisztikartól követelni? Nem! Mert még 
éhes hadsereggel a legügyesebb hadvezér sem 
volt képes csatát nyerni!

Ezekből folyólag a törvény, jog és igazság 
korszakában mindenki méltányosnak és sürgős
nek fogja látni a ló- és kocsistartási átalány ren

<e

dezését.
Erre nézve két terv látszik elfogadhatónak; 

u. i . : vagy adjanak az első beszerzésre egy 
1200 K átalányösszeget és azután kocsis, két ló 
és kocsifentartási átalánynyal évenként a fent 
kimutatottak alapján 1200 koronát;

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



8. szám. 135MAGYAR E RDÉ S Z

vagy bízzák meg a katonai bizottságot, hogy 
az állami erdőtisztek részére szükséges lovakat 
szerezzék be. Legyen a ló az államé, illetve ka
tona-ló. Továbbá nyilvános árlejtés után bízza
nak meg egy kocsigyárost az illető vidéken szo
kásos kocsik, szíjgyártókat szerszám és egyéb 
kellékek készítésével, úgy, mint az a katonáék- 
nál van. Ezért, mellesleg megjegyezve, a tengődő 
kisipar csak hálás lenne a kormánynak.

Adják mindezt gondozás czéljából az illető 
erdőtisztnek leltárilag át.

Fizesse a kocsist épp úgy az állam, mint ez 
a k. bányászatnál történik, vagy vezényeljen egy 
honvéd közhuszárt a kincstár tulajdonát képező 
ló, kocsi és szerszám gondozására, az erdőtiszt 
felügyelete alá.

És hogy az állam a lóállomány jókarban tar
tására biztosítékot találjon, vesse alá a kezelő 
erdőtisztek gondozására bízott állatokat az állami 
járási állatorvosoknak.

A lótartási átalány kérdésének ekkénti meg
oldása által első sorban az állam mint birtokos 
nyerne, másodsorban nagyon segítve lenne a 
kezelő és lovat tartani köteles tiszt sorsán, mert 
utóbbinak nem kellene amúgy is szerény fize
tésének egy részét a szolgálat érdekében a ló
tartásra reá fizetni. És végül harmadszor, ha az 
állam szakértőinek dotatiójával nem jár elől, akkor 
mit kívánhatunk a magán erdőbirtokostól! ? !

Lehet-e majd csodálkozni, ha ez ügy rendezve 
nem lesz, hogy szép pályánkra még kevesebben 
mennek ?

Lehet-e majd ezek után csodálkozni, ha Ma
gyarország erdőkoszorúzta vidékén a cseh és 
német jágerek korszaka — a Bach-korszak mód
jára —- újólag virágzásnak indulna?

Lehet-e majd az egész vonalon megindult 
nemzeti aktiót részben egy csalódott, egy testileg 
és szellemileg elcsigázott, másrészt egy hazafiat- 
lan jáger-hadsereggel megvalósítani?

Nem !
Miért nem követné az állam a szövetséges 

Németország példáját?
Ez a nemzetiségi vidékekre küldött tisztvise

lőit, dacára annak, hogy fényesebben vannak 
fizetve, nagyobb pótfizetésekkel látja el.

Az állam csak nem akarhatja, hogy nemzeti

ségi vidéken lakó tisztviselői, a kik a magyar 
állameszme zászlótartói, Sanyarú Vendel bőrébe 
bujtatott alakok legyenek!
c&> C§D c&> c&> e£> cg} c£> c£> c&> c£> c&> cft> c£> cgx&> c&> ego ego c&> c§3 c&> c£> c&> cft> c£> c£>

Hibás szók.
Március havi levelemben megígértem, hogy közölni 

fogom azokat a hibásan képzett szókat, amelyeket több 
éven át feljegyezgettem amint épen megragadták a figyel
memet és amint megfelelő helyes kifejezéssel pótolhattam 
azokat. E szók nem pusztán u. n. erdészeti műszók, mert 
kevés kivétellel egyéb szakoknál is fellelhetők, de mégis 
mind olyanok, melyeket az erdészek is lépten-nyomon 
használnak. Közlés előtt betűrendbe szedtem s megros
táltam, amennyiben mint feleslegeseket kihagytam a 
műszók közül azokat, amelyeket a gyakorlati élet már 
is elvetett és helyesekkel pótolt. Ilyenek pl. az orvosi 
széphangzású „fiedag“ módjára képezett: csuszora, uszorna, 
stb., vagy ültönc, aszonc, magonc, hagyonc s egyéb, 
szakunknál meglehetős nagy számban disztelenkedett ki
fejezések. Inkább azokat a mindennapi életben és az 
általánosabb irodalomban nagyobbrészt most is használat
ban levő szókat állítottam össze, melyeket már már meg
szoktunk s épen azért hibás voltuk sokszor fel sem tűnik.

Az alábbi összeállításnál a hibás kifejezés áll elől, a 
kettőspont után következik a helyesebb kifejezés. Az — 
jel azt jelenti, hogy az előtte és utána álló kifejezés egy
formán helyes. A *-gal megjelölt műszókhoz a közlemény 
végén magyarázatot fűztem. Természetes, hogy ez az én 
egyedi nézetemet fejezi ki, melynek csalhatatlanságot 
tulajdonítani eszem ágában sincsen.
Alkatrész inkább alkotó rész, 
apadék „ apadás,

*állab : állomány, facsapat, 
áram: áramlás, 
árny: árnyék, 
árnyas, —a l: árnyékos, ár

nyékol,
árnyalat: árnyéklat, 
árnytürő: árnyékot tűrő,

kívánó, kedvelő, 
árlejtez, árverez: licitál,

(végrehajtó: kótyavetyél), 
átlag (mint jelző): átlagos, 

tehát: átlagos magasság, 
átlagos kor, átlagos nö
vekedés, 

átló: átszögelő, 
átlaló: favastagság mérő, 

*áterdőlés, erdőlés: ritkítás 
(— gyérítés).

Belterjes: alapos, intenzív, 
bizottmány: bizottság,

bonctan : boncoló tan.

Csavar: sróf, 
csemedék ; csemetés, 
csererdő: cseres erdő, 

cserző erdő, cserhántoló 
erdő,

csomag: csomó, pakk, 
csomagol: csomóz, pakkok

Díjnok: díjas, napidíjas, 
dobaszkúp : domború kúp, 

paraboloid,
dús (összetételekben) pl. 

fadús: fában dús, .szel
lemdús : szellemes, 

dülény: rombosz, 
dülényded: romboid.

Egyenközény: egyenköz, 
Parallelogramm, 

egylet, inkább egyesület, 
elegyes helyes,

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



136

elegyetlen inkább elegyü- 
letlen, elegyítetlen, 

elegy: elegyülés, elegyítés, 
—arány: elegyülés arány, 
elegyítő arány, 

előállít: készít, gyárt, 
előír inkább megszab, 
előny: jó oldal, haszon,
—ös: hasznos, kedvező,

* erdőlés — fahasználat (lásd 
áterdőlés)

erdősz (vidékiesség): erdész 
erély: energia, erő, 
erélyes: energikus, erős, 
ergetyű: eregető, 
értés, ertvény: erdősítés 
esedékes: lejáró, lejárt, 
esély inkább eshetőség, 

véletlen,
eszközöl ink. teljesít, végez, 
eszmény,—i: ideál, ideális,

Építész: építő, műépítő,
—et: építéstan,
érv, érvel; ok, okadatol,

Feddhetlen : feddhetetlen, 
feküfa: fekvőfa, 
felület: fölszín, 
fényigényes: világosságot

kedvelő, kivánó 
feszerő: feszítő erő, 
forda: vágásfordnló,
—szak: fordulószak,

tartam: v. forduló ideje, 
főnök: fő (hivatalfőnök:

hivatal feje)
födém : fedő (talajfödém : 

tál aj fedő)
földszintre vetés ink. földre 

vetés, gereblye alá vetés. *

*Gereb: gereblye mű, 
gondnok: gondviselő, gon

dozó,
(erdő— : erdőgondozó, ke

zelő erdész, erdőgond
nokság: erdőgondozóság, 
kezelőség),

gyakornok: gyakorló (erdő-;
gyakorló erdész), 

gyök: gyökér, 
gyököt von : gyökeret fejt, 
gyutacs: kapszli, 
gyufa; gyújtó,

MAGYAR

gyupont: gyújtópont, gócz- 
pont.

Hatály ink. hatás, 
hatálybalép : életbelép, 
hátralék: tartozás, 
hátrány: rósz oldal, kár, 
—os: nem kedvező, káros, 

hirdetmény ink. hirdetés, 
hordár: málha hordozó,

pakkvivő, 
hordképes: birós,
—ség: birósság, 
horpaszkúp helyes (neloid) 

* hozam: fatermés,
szabályozás: fatermés 
szabályozása.

Igény: kívánság, követelés, 
szükség, szükséglet, 

indok: ok, indító ok, 
ol: megokol, okadatol 

—olt: alapos, megokolt, 
írnok: leíró, tollvivő, 
iroda: írószoba.

Járszalag: póráz, jártató
szalag,

jót áll: kezeskedik, felel 
róla,

—ó : kezes, szavatos, 
jelleg: bélyeg, típus, 
jelvény : jel, jelkép, 
jutányos: olcsó.

I

Kereslet: kelendőség, 
kerüérték: készítési, terme

lési, befektetési érték, 
köteg: kötés, csomó, nyaláb, 
kötlevél: kötelező, kötelez

vény,
közöny: közömbösség,
—ös: közömbös, 
küldöncz: küldött, követ, 
külterjes: terjedelmes, ki

terjedt, extensiv.

Látcső: látócső, messzelátó, 
lejt inkább lejtő,
—mérés: lejtő mérés, lej

tőzés,
—szög : lejtő szög, 
lövelde : lövőhely, czéllövő, 
lőpor: puskapor, 
lőtávol: lövés távolsága.

ERDÉSZ

Menhely: menedék, 
menház : menedékház, 
mentes (össztételekben) pl.: 

portómentes: portótól 
mentes, portótalan, díj
mentes: díjtól mentes, 
díjtalan,

mérce: mérték, 
mérleg : súlymérték, (hidas 

mérleg: hidas mérték), 
mérnök: mérő (ahol csak 

lehet),
mértan: geometria, mérés

tan,
mozdony: mozdító gép,

lokomotív,
munkaképes: munkabíró, 
— ség: munkabirás.

*Növedék: növekedés, 
nőtér: növőtér, 
nyugdíj : nyugalomdíj,
—az, ázás : nyugalmazás, 
nyugta: nyugtatvány.

Okmány: okirat, oklevél, 
őrtől, — ás: irt, irtás, 
osztag; erdőrészlet,
—olás, ozás : erdőrészletek 

elkülönítése, képzése, ki
hasítása,

önvetényülés: önvetés, 
magvetés (Vadas) 

összeg: összesség, össze
sítés,

—ez: összead.

Rakpart: rakodó part, ra
kodó,

raktár: tár,
*(faraktár, fatár, falerakó), 

röperőj. röpítő, röpülő erő, 
rugany; rugó,
—os, osság : rugalmas, ru

galmasság.

Sarjadzási képesség ink. 
sarjadző k.,

segély, —ez:segítség, segít, 
serdény: serdülő, fiatalos, 
(elő—: előcsemetés, fattyú- 

csemetés)
sétány: sétáló hely, 
sodrony: drót, 
sürgöny, —öz: telegramm, 

telegráfoz,

8. szám.

szabványos: megszabott, 
kiszabott,

szak helytelen szakasz he
lyett, de idő szak, 

szakma: szak, 
szálerdő: szálas erdő, 
szerv, —es : organum, or

ganikus,
szolgalom : szolgáímány, 
szoroz: sokszoroz (tehát: 

sokszorozás, sokszoro
zandó, sokszorozó, sok- 
szorozmány),

szünidő: szünidő, vakáczió, 
szünóra: szünet, 
szünnap: szabad nap.

Tanár: professor, tanító
(egyetemi, akadémiai, 
középiskolai tanító), 

tanoncz: tanuló, 
tanóra : tanítás órája, 
tantárgy: tanítás tárgya, 
tanterv: tanító terv, tanítás 

terve,
tarlaszt: tarol, vág, 
tartam : idő, lefolyás,
-—os : tartós, folytonos, ál

landó,
tartány: tartó (pl. víztartó), 
tájola: tájékoztató, kompasz, 
—műszer: bussola, 
tápnedv: tápláló nedv, 
tárcsa: korong, 
távcső: messzelátó, látócső, 
távirda: telegráf, telegráf- 

hivatal,
távlat: perspektíva, 
televény: humusz, 
teljvetés: teljes vetés, 
teljes (össztételekben) pl. 

reményteljes: remény
nyel teljes, nagyreményű, 
tiszteletteljes: tisztelettel 
teljes, tisztelő, 

termény : termék,
* tér sokszor inkább terület, 

térfogat, kiterjedés, 
tömköbméter; tömörköbm., 
törzs: törzsök, faderék, fa

egyed,
tüzér: ágyús.

Ügynök : ügyvivő, 
ügyvéd: ügyvédő,
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védgát: védőgát, 
védmű : védő, védelmi mű, 
villanyos, —ság : villamos, 

villamosság,
vizsgáz: vizsgálatot tesz, 
vizsga (főnév): vizsgálat.

*Zárlat: záródás, 
zöm : dereka, javarésze.

*Vágás különféle nemei, 
vágásosztás ink. vágásra 

osztás,
válfaj: alfaj, fajta, 
vegy: vegyület, 
vegyész; kémikus, 
vegytan: kémia, 
vevény: téritvény, 
véderdő: védő, védelmi

erdő,
* Allab. Egyes szakférfiak nem akarják elfogadni az 

„áll“ igéből helyesen képzett „állomány“ szót. Fekete 
Lajos az „áll“ ige elvetésével állítólag a „tősereg, tő
csapat, tőcsoport“-ot ajánlotta. Elemezzük ezen kifejezé
seket. A „csoport“ szó már le van foglalva, hiszen az 
állab is sokszor csak facsoportokból áll. A „sereg“ olyan 
gyűjtő névszó, mely az állabot képző faegyedek össze
ségénél többet fejezne ki. Marad a csapat szó. A „tő“ 
szó is több értelmű. Jelenti a fa derekán kívül többnyire 
a fatörzsöknek a legalsó részét, sőt a gyökerét (pl. tőből 
kivenni =  gyökerestül kivenni), sőt a közelség kifejezé
sére használtatik (tőszomszéd). Véleményem szerint meg
felelőbb lenne az egyszerű „facsapat“ és ahol kétértelmű
ségtől nem tarthatunk, röviden „csapat“ szó.

Aterdőlés, erdölés. Az „áterdőlés“ németes szóképzés. 
Az „erdőlés“ különféle fahasználatot jelent ; nem foglal
hatjuk le tehát a „Durchforstung“ részére. A nép ezt a 
használatot „ritkításának mondja, e szerint „Durchforstung“ 
=5= ritkítás. Igaz ugyan, hogy némely vidéken a „gyér“ 
egyebek közt „ritkát“ is jelent s ez alapon helyesen 
„gyérítésének is nevezhetnénk. Ezt a szót azonban czél- 
szerűbbnek találnám a „vigályitás“ helyett alkalmazni, 
amiről a különböző vágásoknál szólok.

Gereb. Meg nem engedhető megcsonkítása a „gereblye“ 
szónak. Jobb lenne: „gereblye mű“ és ahol lehet, röviden: 
„gereblye".

Hozam, /lövedék. Fekete Lajos „hozam“ helyett 
a „hozadék“-ot használja és növedék helyett a „fa
termés“-t. Nézetem szerint a növedék, illetőleg a he
lyesebb „növekedés“ megmaradhat, ellenben a „hozni“ 
ige okvetetlenül kiküszöbölendő. Mert ilyen kifejezésekben: 
íatermést hozni, jövedelmet hozni, zavarba hozni haszná
lata egészen németes. Szerintem növedék =  növekedés,
hozam =■ fatermés. Hiszen a gazda is termésnek mondja 
a hozamot.

Faraktár. Újabban a „farakodó“ kezd terjedni. Ezt a 
kifejezést nem tartom szerencsésnek, mert „farakodó“ 
inkább olyan helyet jelent, ahová a fát tovább szállítás 
czéljából gyűjtjük össze, míg a faraktárba a fát eladás 
végett rakjuk le. Jobbnak tartom a „fatár, falerakó“ ki
fejezéseket.

Tér. Eredetileg annyi mint „sík, síkság“. Épen azért 
csínján kell bánni a használatával.

Vágások: a) Főhasználat: tarvágás: tarra vágás (de: 
tarvágásos), szálaló, szegély, szökő, katlan (üst) vágás stb.

kifejezések mind helyesek. Ingadozást tapasztalunk azon
ban a fokozatosan felújító vágás fajainál. Nevezetesen :

1. az „előkészítő vágás“ helyébe Földes János „bontó 
vágást“ ajánl. Bármily szép és helyes is ezen kifejezés, 
előbbit helyesebbnek kell tartanom, mert nemcsak magát 
a míveletet fejezi ki, hanem a czélt is. „Bontó“ ugyanis 
mindazon vágás, mely az erdő záródását megbontja.

2. a „vetővágás“ helyes, kifejezi a célt is.
3. a „felszabadító vágás" (Vadas Jenő), sokkal kife

jezőbb, mint az általános és mással összezavarható „rit
kító vágás“, mert kifejezi a csemeték felszabadításának 
a célját.

4. „végső vágás“.
5. „takarító vágás“.
b) Előhasználat: 1. „gyomláló vágás“, midőn a vágásba 

betolakodott, értékes fanemeinket elnyomással fenyegető 
gyomfákat távolítjuk el.

2. „tisztító vágás“, midőn a fiatalos közt levő vén fákat 
szedjük ki oly célból, hogy tisztán fiatalosunk legyen.

3. Durchforstung — ritkítás (lásd áterdőlés).
Vigá/yos, vigályitás, vigályos gazdaság. A fákat

világos állásba helyezzük. A „vigály“ szó eredetileg úgy- 
látszik a víg szóból keletkezett s jelentése is annyi volt 
mint víg, vidám és csak egyes vidékies szólásokban jelent 
annyit, hogy ritka, illetőleg gyér — kevés. A gyér szónak 
=  kevés jelentésénél fogva ajánlom a „vigályos“ stb. kife
jezések helyett a „gyér, gyérítés, gyérítő gazdaság“ szókat.

Zárlat. Földes J. ajánlja a „borulás“ szót. Csakhogy 
mig pl. a káposzta levelei borulnak egymásra, a fák 
lombozata, ágai nem. A nép is használja a „zárt erdő“ 
kifejezést, minélfogva a „zárni“, illetőleg fokozatosan be
következő állapotot kifejező „záródni" igéből „záródás“ a 
helyesen képzett szó a rossz zárlat helyébe.

Porubszky Gyula.
XX'

Erdészeti oklevelünk.
Uj államvizsgálati oklevelünket Fankovics Imre e lap 

m. é. 23. számában úgy irta le, hogy kételkedni vagyok 
kénytelen azon, hogy azt eredetiben szinről-szinre látta 
volna. Akkor nyomban nem léphettem síkra annak védel
mére, nehogy hasonló hibába essem ; miután azonban 
jelenleg birtokába jutottam egy eredeti példánynak, meg
kísérlem az oklevelet tüzetesen leírni.

Az oklevél anyaga báránybőrből készült pergament, a 
mely oly egyenletes vastagságú, mikép az ember azt 
hinné, phyto pergament. Ennélfogva első minőségű készít
ménynek tekintendő. Szélessége 68, magassága 54 cm.

A szöveget, — melynek reprodukciója tán fölösleges, — 
mindenekelőtt három egymásra derékszögben álló pánt 
fogja körül, fölül és két oldalon. Mind a három szürke, 
m. p. a felső kissé világosabb, a két oldalsó valamivel 
sötétebb színnel van aláfestve. A felső 53‘8 cm. hosszú 
és 4'4 cm. széles és hosszában (az irás irányában) oly 
sötét szürke színezetű stilizált erdei fenyőág van végig
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fektetve, mint a milyen a két oldalsó pánt alapszíne. 
Erre van nyomtatva és nem Bostrychus typografus által 
rongált kéregre még sötétebb szürke színnel az „OKLEVÉL" 
szó, melynek betűi belül vizszint futó vonalakkal vannak 
kitöltve. A három s illetve a kontúr sötét szürke majd
nem fekete színét is külön számítva, a 4 szin harmo
nikusan födi egymást.

A két utolsó pint körül a jobb oldali (a nézőtől balra 
eső) 20 cm. magas, 3-4 cm. széles, a baloldali pedig 
10 cm. magas és 3’3 cm. széles. Az elsőt tölgy, a má
sikat lúcfenyőág — és ismét nem szúrágás nyoma — 
tölti be, a tölgy-makkal, a fenyő-tobozzal díszítve. Ezek 
is erősen stilizálva vannak és a szürke alapra az előbbihez 
hasonlóan sötétebb szürke színekkel rajzolva.

A pántokat dohányszinű sárgásbarnára lágyan festett, 
erősen stilizált tölgy-girland veszi körül, a mely a deko- 
ráczió végett alsó végében stilizált gyökerekbe, felül, oldalt 
és a végén igen szépen rajzolt, az ágakat némileg utánzó, 
a középen a szintén szürkén—szürke színezetű, magyar 
címert körülövedző girlandokban végződik.

A tölgy girlandozat oldalán jobbról-balról stilizált fenyő
ágak állanak halvány egynyomásu lágy szürke színben. 
Lehet, hogy ez a két ág vörös fenyőről van stilizálva, 
mert egyáltalában a stilizáló keze, a pictoribus quidquid 
audiendi aequa potestas elvénél fogva egyáltalában nin
csen megkötve.

A szöveg közepén ott van a mi 5 levélből álló tölgy
csillagunk szürkén — szürkére nyomva és alig stilizálva.

A színek harmóniája s a rajz, valamint a nyomás 
tisztasága dicséri a tervezőt és a nyomdát. A tervező 
Prenoszyl, a budapesti mintarajztanoda tanára, ki a mező- 
gazdasági munkásoknak adandó oklevéllel páiyadijat nyert, 
s terve meg is valósittatott. Sajnos, a mi oklevelünk 
rajza ennélfogva nem erdész munkája, mert bizony büszkék 
lehettünk volna rá, annál inkább, mert a tervezet fölül- 
vizsgálatkor bemutattatott báró Lipthaynak, ki e téren 
elismert tekintély, s ki azt igen sikerültnek és szépnek 
találta. A pecsét szintén remek a maga nemében s szép
ségre és kivitelre nézve annyira fölülmúlja a tudomány 
és műegyetem diplomáinak pecsétjeit, hogy hallomásom 
szerint ezen intézetek vezetősége hasonló készíttetésére 
határozta el magát.

A fönnebbiek után, remélem igazat fognak nekem adni 
azok, kik erdészeti oklevelünket szinről-szinre látva, jól 
szemügyre veszik, hogy az nem szolgálhat elrettentő 
például a „Magyar Erdészének, sőt ép ellenkezőleg igen 
szépen sikerült csinálmány. Azt is remélem azonban, 
hogy mindenki igazat fog adni nekem, hogy mig a M. E. 
tavalyi évfolyamának címrajza, habár német reminiscentiáju, 
de szép és erdészeti lapnak megfelelő volt, az idei nem 
az. Először az az izé, a mi ott a rajznak közepén legel, 
valami idétlen rajzolmány s tán ő volt oka annak, hogy 
sok vadász a szarvassutát tehénnek nevezi.

Másodszor, mert az erdészeti emblema rajta nem sike
rült. Hja, olyas valamit kieszelni, mint a bányászok ke

resztbe tett két kalapácsa, nem könnyül Még legközelebb 
jár hozzá a mi ötsugaru tölgylevél-csillagunk, melyben 
azért van 5 levél, mert annyi tartozik egy levélciklushoz. 
Ily csillagokat gyakran lehet találni tölgyujulat között.

Illés Nándor.

A méhészet haszna az erdőben.
A Hegyalján, hegyekkel körülvett községben születtem, 

ott töltöttem gyermek-éveimet, és még most is örömmel 
gondolok vissza azokra a kedves forrásokra, az apró csör
gedező patakokra, az erdők magasba nyúló fáira, a bok
rokra, azokra a szép virágokra és madarakra, melyek 
gyönyörei töltik be az ember szivét és lelkét; még most 
is nagy örömöt szerez nekem, ha néha hegyek közé 
juthatok, — de nem vadászni, — ehez soha sem volt 
kedvem, hanem gyönyörködni a természet fönságes szép
ségében.

Nagy élvezettel olvasom a lapok érdekes közlemé
nyeit is, mert az erdőről és annak előttem oly kedves 
tárgyairól beszélnek nekem. De minthogy a méhröl cs 
annak hasznáról még nem olvastam ezek között, tollat 
fogtam, hogy ez igénytelen és parányi állatkára fordítsam 
az olvasók figyelmét, mert ez ügy az erdészetben, mint 
a gazdászatban igen nagy hasznot ad annak, aki ismeri 
csodálatra méltó tehetségeit s tudja a vele való bánás 
módját s egyszersmind gyönyörködtető foglalkozást is 
nyújt. A ki a méhet szereti, annak nincs szüksége, hogy 
vendéglőben, — kártyázásban keressen szórakozást, üdülést; 
biztosítom, hogy megtalálja ezeket méhesében.

Egy nő hozzám irt levélben azt mondja, hogy nagy 
hálával van a méhek iránt, mert idegességéből teljesen 
kigyógyitotta a velők való foglalkozás.

A gazdának és erdésznek nem csak a vadászat a 
közös és ősfoglalkozása, hanem a méhészet is, — még 
csak ellenkezést sem szerez közöltök.

A méh az emberrel egykorú, ment az emberrel együtt 
mindenüvé, követte híven úgy a forró, mint a hideg 
földövre, hogy édes tápláló mézével és viaszával hálálja 
meg az ember kegyetlenségét, mert hiszen tudatlanságból 
leölte mézéért, sőt még ma is hányán ölik ki az egész 
méhcsaládot, hogy mézét elvehessek, nem tudva mily 
nagy kárt okoznak ezzel maguknak, és pedig szükség
telenül.

Az erdő a méh valódi hazája, hol a minden teremt
ménynek uj életet adó tavasz elérkeztével a fák fakadó 
rügyei, a birkék, később a fák és legelők növényeinek 
virágai dúsan adják a virágport és édes nedveket úgy, 
hogy egy uradalmi erdésznek, — erdő mellett, alkalmas 
helyen, rendes időjárás mellett — egy család méhe, 
okszerűen kezelve, egy nyáron 70 kgr. tiszta pergetett 
mézet adott. A méh-család természetesen megmaradt, 
mert méhész nem öli meg a családot soha. Kivágjuk-é a 
fát, hogy a gyümölcshöz hozzá juthassunk ?

Elmondok itt egy tanuságos esetet.
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Egy méhész meglátogatta barátját, ki egy puszta bir
tokon épített magának lakházat, megmutatta nagy gonddal 
beépített szép gyülmölcsös kertjét is, midőn azt kérdezte 
tőle, hol szokta értékesíteni e nagy kert gyümölcsét? 
a tulajdonos így felelt? Éppen panaszkodni akartam 
neked, hogy e szép nagy és gonddal kezelt gyümölcsö
sömnek semmi hasznát nem veszem, tavasszal gyönyö
rűen megvirítanak a fák, de a virágok lehullanak, gyü
mölcsöt nem teremnek.

Hol van a méhesed ? kérdé a méhészbarát.
-— Méhesem nincs nekem.
— Hogyan kívánhatod hát, hogy gyümölcsöt terem

jenek fáid, ha a virágokat megtermékenyítő méhekről 
nem gondoskodtál? A falvak távol vannak, onnan nem 
jöhetnek ide méhek.

Küldött neki egy méh-családot. A következő évben 
örömmel értesítette barátját, hogy méh-családjai megsza
porodtak, fái telve vannak gyömölcscsel, most már igazán 
gondoskodnia kell, hogyan fogja értékesíteni.

íme, a méh a virágok megtermékenyítése által is nagy 
hasznot ad.

Egy német méhész számítása szerint egy család méh, 
a virágok megtermékenyítése által, legkevesebb 12 korona 
hasznot ad.

A gazdaságban csak akkor ad nagy hasznot a méh- 
tenyésztés, ha fűz, gyümölcsfák, ákác, repce, és tarló 
virág van a közelben, de az erdőben mindent megtalál 
a méh, a mire szüksége van, kora tavasztól késő őszig, 
ezért mondám, hogy az erdő a méh valódi hazája, de 
az újabb időben, — a meddig az erdész keze elér, ki- 
pusztitotta az odvas dűlt fákat, hogy ne akadályozzák a 
többit a szép növésben, — helyettük nevelnek fiatal 
fákat. Nem lévén odvas fák az erdőkben, nincs helyök 
a méheknek sem, de a tulajdonos is bűnhődik ezért.

A régibb időben az ősz közeledtével már olvashattuk 
a hirdetéseket a makk-eladásokról, temérdek sertés hízott 
meg az erdei makkon, szép összeg került érte a tulaj
donos ^kezébe. Most szó sincs az erdei makkoltatásról, 
ha van is valami kevés makk a falvak közelében, eladni 
nem érdemes.

Hova Nett a tölgyfák makktermő képessége? Miért 
nincs az erdőben makk az ujjabb időben ? Hiszen most 
kellene igazán temérdek makknak lenni, midőn a fákra 
kitűnő gondot fordítanak. Gondolkozott-é valaki a makk
hiány okáról ? Ha gondolkozott is, de nem tudván az 
okát t megtalálni, meg kellett nyugodnia abban, hogy 
nincs, hát nincs.

És mióta nincs makk? Azóta, mióta az erdőkből ki- 
pusztittatván az odvas fák, kipusztittattak vele a méhek 
is, nincs hely a hol megmaradhatnának és midőn eljő 
az életre keltő tavasz, — midőn a tölgyek kibocsátják 
birkeiket, nincs méh, mely a virágok porát elvigye a 
makk-virágok bibéihez, — lehullanak a makk-virágok, 
mert nem termékenyittettek meg, nincs makk. Az erdő 
más apró rovarkái csak később ébrednek életre, később
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szaporodnak el, midőn már elvirágzottak a tölgyek. Mig 
az odvas fákban méhek lakhattak, volt makk bőven, 
most nincs odvas fa, nincs méh s nem teremhet makk ; 
még mézet is bőven kaptak egy-egy odvas fa ledöntésekor.

Tudva már most a makkhiány okát, — segíthetünk 
a bajon is, ha nincs többé odvas fa, építeni kell helyette 
méheseket, rendes méhlakókkal ellátva, — minél többet, 
az alkalmas helyeket fel kell e célra használni. Az erdő- 
tulajdonosok — a méhesépítésre fordított költséget bőven 
vissza fogják nyerni a gazdag makktermésben; a mé- 
heket gondozó, — az erdészetben alkalmazottak, — a 
felügyeletért s gondozásért annál nagyobb jövedelemben 
fognak részesülni, — minél okszerűbben fogják a méhe
seket kezelni.

Az országos méhész-egyletnél értékesíteni lehet a mézet, 
bármennyit termeljenek. Az 1900-ik évben 730 mm. 
mézet árusított el, de több mézet nem kapván, 275 mm. 
megrendelést már nem teljesíthettek.

A méznek nagy értéke van a családban is ; ízletes, 
minden tápszer között legtöbb táperővel bir, minden táp
szernél könnyebben emészthető, — ezért az üdülő be
tegeknek legjobb tápláléka, a gyermekeknél óvszer a ve
szélyes torokbetegségek ellen. Grófesik vasúti pályafel
vigyázó Munkácson, az orvos által megállapított diphte- 
ritisből gyógyította ki gyermekeit — egyedül mézzel. 
Hiszen az ősidőben csaknem egyedüli gyógyszer volt 
a méz.

Midőn tehát az erdők hasznáról van szó, a méhről 
nem szabad soha megfeledkezni, mert az erdő a méh 
valódi hazája, — megtermékenyíti a makk-fákat, s az 
általa adott méz és viasz is nagy hasznot ad.

Bizonyára akad a t. olvasók között sok, aki azt mondja 
mindezekre : Csak fulánkja ne volna a méhnek, de ke
gyetlenül tud szúrni és elrútítja az arcot, a kezet, a da
ganat.

Egyedül ez riasztja el az embereket a méhészkedéstől.
Erre is megfelelek.
Minden állatot ellátott az Isten fegyverrel, hogy életét 

védje, miért hagyta volna e nélkül a hasznos és kedves 
méhet ?

Az ökör döf és rúg. A ló harap, rúg, tapos. Nem 
említek többet. Az ökröt és lovat nem használja-e az 
ember ?

A gulyában nevelt tinót, a pusztán szabadon nevelt 
csikót megfékezi, megszelídíti az ember, s bár fegyvere 
megvan, nem fél tőle, mert a vele való szelíd bánás 
által jámborrá, kezelhetővé lett.

így vagyunk a méhvel is, ha nem foglalkozunk vele, 
mihelyt közelébe megyünk : vad, dühös, azt gondolva, 
hogy ellenségei vagyunk, ránk rohan, szúr élete árán is, 
készek életüket feláldozni társaik s a közvagyon meg
mentéséért. Nem szép jellemvonása ez a méheknek ?

Az ilyeneket szép bánásmóddal megszelídíthetjük, 
hiszen okos állatka a méh, tudja, hogy sokszor életébe 
kerül a szúrás.
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Értelmesek, okosak vagyunk szelídítsük tehát meg 
a méheket. — Először tegyünk fejünkre védelmül 
egy széles szélű szalma kalapot, szélére zöld tüllt 
varva, melyet alól a felsőnk alá befoglalhatunk, ke
zünkre két puha kendervászonból keztyűt húzhatunk, 
így mentve vagyunk a szúrásoktól ; többszöri szép bánás 
által megszelídülnek úgy, hogy a velők bánást meg
szokják, s nincs szükség a védelemre többé, mert a méh 
megismeri azt, aki őt ismeri.

Nem most kezdjük a méhészetet; ősidőktől foglalko- 
kozik vele az ember és pedig szent állatnak tartatott 
még a pogány világban is. Vischnu Istenök kék méh 
alakjában jelent meg az emberek között, hogy boldogítsa 
őket s paradicsomában csendes méhzsongás tölti be a 
levegőt.

A törökök szent könyve a Korán azt mondja, hogy 
az állatok közül egyedül a méhhez szólott Allah. Izrael 
népénél a méz és viasz nagybecsű volt, Mózes és a 
próféták írásai telve vannak a méz dicséretével. A róm. 
kath. egyház szent Ambrust tette a méh védszentjévé. A 
6 ezer éves papyruson a méh a királyság jelvénye. Mária 
Terézia mondá ki törvényül: „A ki a méhet megsérti,
minket sért meg“ ; így a méh megsértése, királysértéssel 
egyenlőnek tartatott.

Mária Terézia uralkodása után azonban hanyatlani 
kezdett a méhészet, csaknem vissza sülyedt régi, ősi 
állapotába, de Darányi miniszterünk pártfogásába vette 
ismét a mezőgazdaságnak ezen hasznos és jövedelmező 
ágát is, úgy, hogy ma már hazánkban több millióra te
hető a méhészet jövedelme. És mennyivel lehetne még 
szaporítani. Éppen, — mint emlitém — az erdőkből van 
száműzve a méh, a hol legtöbb jövedelmet adhatna.

Igyekezzenek azért azok, kiknek hivatásuk az erdők 
hasznának növelése és az alkalmazottak jólétének elő
mozdítása, hogy a méhészet mielőbb elfoglalja az őt 
megillető helyet az erdészetben.

Az ungvármegyei gazdasági egylet megteszi köteles
ségét, — 200 koronát vett fel ez évi költségvetésébe 
méhészeti előadások tartására, mert az egész országban 
6 méhészeti vándortanár a mennyit végezhet, — úgyan 
ki tarthatná elegendőnek a méhészet terjesztésére ? Minden 
megyében méhészköröket kellene felállítani, hogy a mé
hészek egyesült erővel haladhassanak előre s a kinek 
valamire szüksége van, tudjon hova fordúlni.

Minden — méhészetre tartozó kérdésben, ha hozzám 
fordúl valaki, szívesen adok tanácsot.

Csap (Ung m.) 1902. ápril hava. Bacskay Samuét.
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Pusztuló erdők.
i.

E lapok II. évfolyamának 5-ik számában a fenti cím 
alatt közölt hírre vonatkozólag, következőket kívánom 
tájékozásképen felemlíteni:

A gróf Csáky A. V.-féle hitbizományhoz tartozott, jelen-

ERDÉSZ

leg gróf Csáky Vidor birtokában levő szepesvármegyei 
erdőségek 700 kát. holdnyi része a koüerbachi völgy
ben, Odosin község határában fekszik, mely erdő rend
szeres gazdasági üzemterv szerint kezeltetik és a nyilván
tartási jegyzőkönyv 5. ügyszáma a következő följegyzé
seket tartalmazza :

„Az 1897. év tavaszán a kotterbachi urad. erdők I. 
és Il-ik taghoz tartozó legtöbb állabjaiban oly változások 
észlelteitek, melyek a fák megbetegedésére utaltak és 
tüzetesebb vizsgálat utján konstatáltatott, hogy a kotter
bachi bányatársulat által megnagyobbított vaskő-pörkölő
telepből keletkezett, sok kénsavat tartalmazó gázok igen 
káros hatást gyakorolnak a környékén levő fenyő
éi! abokra“.

„A fenyők (lúc, jegenye, beszórtan erdei fenyő) vörö- 
södése már messziről volt látható és ezen tünemény 
oly kiterjedéssel birt, hogy az egész kotteibachi völgy 
mentén elterülő állabokban már észlelhelő volt és hogy 
sem a fekvés, sem a kor nem védte meg azokat, mert 
az állabok közepén úgy mint a szélén, az alig a fűből 
kibújt csemete ép úgy mint a rudfa, a közel vágható 
úgy mint a vágható fa, egyaránt a betegség tüneteit külön
féle stádiumokban mutatta és már akkor úgyszólván biz
tosan volt állítható, hogy az urad. erdők jelentékeny és 
legértékesebb része pár év múlva ezen mérgezés áldo
zatául fog esni."

„Minthogy attól lehetett tartani, hogy ezek az állabok 
beteges állapota a szú elterjedését elő fogja segíteni, 
késedelem nélkül a kassai kir. erdőfelügyelőségnek jelen
tés tétetett és mielőbbi szemle kéretett, hogy vélemé
nyezése alapján a megye közig. érd. bizottsága ezen 
állabok kihasználására a miniszteri engedélyt eszközölhesse 
ki, mely az 1897-ik évi junius 15 én kelt 31.561 sz./I/2. 
rendelettel meg is adatott.“

„E szerint elrendeltetett, hogy a 12. osztag, mindössze 
160.4 k. holdnyi kiterjedésben a legközelebbi 2 év folya
mán kihasználtassák, továbbá, hogy a l l .  osztagnak a füst 
által kevésbbé megtámadott fiatalkorú állabjai, amennyi
ben a szú-rovar elszaporodásában rejlő veszély elhárítása 
céljából okvetlenül szükségesnek mutatkoznék, a viszo
nyokhoz képest egészben vagy részben szintén kihasz- 
nálandók és az erdőből azonnal kitakarítandók.“

„A közel vágható és vágható állabok árverezés, illetve 
már kötött, 10 évre szóló szerződés alapján adattak el, 
az előfordult differenciákat (becslés és eredmény között) 
a bányatársulat egyenlítette ki."

„Hogy a még álló, kevésbbé megtámadott állabok 
megmentethessenek és a szükségessé vált felújítások 
tönkre ne menjenek, a bányatársulat kötelezte magát a 
mérges gázokat kondensatio útján árta'matlanná tenni, de 
ha ez nem sikerülne, akkor kérdésessé válik a kihasz
nált erdőterületek felújítása is, mert akkor a pörkölő
telep 2 kilométernyi környékén fenyőfélék nem lesznek 
tenyészthetők. Gruber Károly, s. k."

Azóta a pörkölő-kemencék száma még szaporodott, az
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áldozatul esett állabok kihasználtattak nagy részben újból 
be is erdősíttettek s most eddig legalább nem szenved
nek a füst által.

Az uradalom tehát kárt nem szenvedett és csak az 
sajnálható, hogy a rendes kihasználás 25 évre fennakad 
és hogy véderdőtalajjal biró osztagokat is tarrá kelletett 
vágni, melyeknek felújítása nagy nehézségeket okoz.

Ezen erdőrészeken kívül még több — volt úrbéresek 
tulajdonához tartozó — erdő is megtámadtalott, de ezek 
állapotáról valószínűleg az illető erdőtisztek fognak e 
lapok útján beszámolni.

Említés nélkül nem hagyhatom, hogy mikor a káros 
észlelést tettem, Vadas Jenő, kir. főerdőtanácsoshoz for
dultam, ki az ügyet eléggé fontosnak tartotta, a hely
színén megjelent, felvételeket tett, megmérgezett fa
részeket magával vitt és említette, hogy szándékozik 
erről a tárgyról és tapasztalatairól az „Erdészeti Kísérleted
ben értekezni. Gruber Károly.

II.
E lapok folyó évi április 15-iki számában egy rövid 

közlemény látott nyomdafestéket, mely „Pusztuló erdők“ 
cím alatt több napilapban megjelent azon közleményt 
reprodukálta, hogy a szepesmegyei Kotterbach község 
határában a witkowitzi bányatársulat vaskohói kén- és 
higanyvegyületeket tartalmazó füstje által a kohók körül 
3000 hold (kat.-e vagy vagy magyar hold, az nem mon
datik, pedig az is 750 kát. hold különbséget tesz ki) 
területen levő fenyőállabok elpusztultak volna.

Köszönettel tartozom a „Noémi“ név alá rejtőző cikk
írónak, hogy szives volt a napilapok említett közlemé
nyére a lőcseiek figyelmét felhívni — különben könnyen 
megtörténhetett volna, hogy pl. saját csekélységem, éppen 
kinek kerületéhez a fentemlített erdők tetemes része 
tartozik, a cikkről egyáltalán tudomást sem vettem volna, 
mert bizony egy m. kir. járási erdőgondnok — sajnos — 
sokszor hosszabb ideig sem kerül azon kedvező hely
zetbe, hogy a főbb napilapokat végigfuthassa.

Térjünk azonban a tárgyra.
A Rotschild-konzorcium witkowitzi bánya- és vaskohómű- 

társulat 1894 — 95. években a régi kotterbachi ötszörös 
altárna- bányatársulattól ennek telepeit megvásárolta és 
azokat tetemesen kibővítette. Még a régi kotterbachi tár
sulat létezése idejében, azaz 1894. évben észrevették, 
hogy annak hat pörkölője szomszédságában levő fenyő
erdők fái vörösödni és tűi hullani kezdenek, minek oka 
tényleg a vaspörkölők füstjének kén- és higanyvegyület 
tartalma volt; s midőn a witkowitziak 1895. és 1896-ik 
években a pörkölök számát 6-ról 36-ra és később 48-ra 
emelték, a károsítások még nagyobb mérveket öltöttek ; 
sietek azonban megjegyezni, hogy összehasonlíthatlanul 
kisebbet, mint az az illető napilapokban közölve volt.

Mondhatom, hogy az illető cikkíróval egy alapos 
balekot fogattak, semmivel sem kisebbet, mint aminőt 
Selmecen október elején évente fogatni szoktak.
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Mert a dolog úgy áll, hogy midőn 1894-ben az első 
károsítások észrevétettek, a megtámadott területen — 
talán 20 kát. hold — a fákat letarolták, de a füst
mérgezés ellen további intézkedéseket nem tettek s az 
üzem fokozása folytán a dolog annyira ment, hogy a 
pörkölök körül tényleg igen nagy területen kezdtek a 
fák sinyleni és tűik vörösödni és ennek nyomai való
ban a körülfekvő, mintegy 2—3000 kát. holdon észre
vehetők voltak.

Az illető erdőhatóságok a földmivelésügyi magy. kir. 
miniszterhez fölterjesztést tettek, minek következtében 
az ügy szakértők által megvizsgáltatott és konstatáltatott, 
hogy a pörkölök füstjében levő kéndioxid-tartalom a 
levegőben mindig található több-kevesebb vízgőzzel kén
savat alkot, mely a tűk pórus ait eldugasztja és a leve
gőt elzárja, minek következtében a tűk elhalnak ; ez 
volt az eddigi általános nézet, szerény véleményem sze
rint azonban a kénsav, valamint minden organizált 
dologra, úgy a tűk sejtjeire is mérgezőleg hat, protoplaz
máit felbontja s ezért szárad el a tű ; a füst higany
tartalma szerepet alig játszik mert az nagy súlyánál 
fogva mindjárt a kémény közelében lehull.

Legyen azonban bármint, tény az, hogy a jegenye- 
s utána lúcfenyő a legérzékenyebb a károsítás iránt, az 
erdei kevésbbé, a vörös-fenyő pedig, valamint a lombfa- 
nemekalig érzik meg, minek magyarázata, hogy legnagyobb 
a károsítás ősszel, de különösen télen, mert akkor a 
nagy csapadékmennyiség következtében a kénsav-fejlődés 
is a legnagyobb, s ilyenkor a lombfáknak levele és a 
vörös-fenyő tűje már lehullván, nekik az nem árthat.

Legnagyobb mérveket öltött ezen károsítás az 1897-ik 
évben, midőn is a nyomok tényleg 2—3C00 kát. holdon 
voltak észrevehetők, de ezen területnek ” i,*-ed része a 
károsítást már teljesen kiheverte s a többi Vio-ed rész 
is már nagyrészint sikeresen beerdősíttetett.

A füstmérgezés megakadályozása a társaságnak egy 
igen leleményes berendezése által vált lehetővé, melyet 
röviden alábbiakban vázolhatnék :

A fentemlített 48 ércpörkölő mindegyikének tetején 
egy vasfödél van alkalmazva, közepén 30 — 40 cm. át
mérőjű nyílással, mely egy ugyanily átmérőjű csőbe 
vezet, s azon át a füst a pörkölőbői távozik. Az összes 
48 cső egy közös, 1 méter átmérőjű csőbe fut össze s 
ezen közös cső az u. n. vizitoronyba vezet, melyben a 
füstben levő szilárd alkatrészek tökéletesebb felfogása 
végett a vízbe hányt mészkő foglaltatik.

A füst-alkatrészek a toronyban levő vizoszlop által 
condensáltatnak s ez a víz egy széles és hosszú nyilt 
tartóba vezettetik, melynek fenekén a szilárd alkatrészek 
leülepednek.

Ezen iszapnak nagy higanytartalma van, mely a külön 
e célra épített berendezés által választatik el.

Az említett művek a witkowitzi társulat által óriási 
költséggel létesítettek, de most már — a higany éitéke- 
sítése következtében — az meglehetősen visszafizetődik
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s ami fő, a füstmérgezés megszűnt, legalább annak biz
tos nyomait ez idő szerint nem láthatni.

Mindezeken felül a társulat a kárvallott birtokosoknak 
a tönkrement állabok értékét és az erdősítések költségeit 
visszafizette.

Ami már most cikkem legfőbb pontját, t. i. a tönkre
ment területek nagyságát illeti, az a következő :

Az állami kezelés alatti területeken :
1. Odorin községi volt úrb. birtokosság idejében 73-50 khold.
2. Márkusfalvi v. u. b. e.............................  9'10
3. Gepánfalvi v. u. b. e...............................3*70

A gróf Csáky-féle erdőterületeken :
Odorin község h a tá rá b a n ..........................160’40

főösszeg: 246'70 khold.
Mindezen területek mai nap nagyrészben beerdősítve 

vannak, s a még nem erdősült területeken is gazdag 
növénytenyészet látható, mi bizonyítja, hogy a füst
mérgezés tényleg megszűnt.

Legközelebbi két éven belül az összes területek si
keres beerdősítése biztosan várható.*

Lehmann Béla.

Az erdő, különösen a legelőerdő befolyása 
a fűtermésre.

(Felelet dr. Rónay Károly kir. közjegyző hasonló tárgyú kérdésére.)

Megelégedéssel tapasztalható, hogy százezer holdakra 
nőtt kopár legelőink láttára, melyek az erdők helyén 
keletkeztek, lassanként tért hódit az erdők szeretete a 
nemzet gerincét alkotó középosztályunknál is, a mire 
előnyösen hatnak Beksics Gusztávnak ama cikkei, melyek 
a nemzeti akciónak az erdőgazdasággal való összefüggését 
fejtegetik. Mágnásaink az erdőt általában eddig is meg
becsülték, habár sokszor inkább a vadápolás szempont
jából s ritkábban vagy tán épen nem találkozunk olya
nokkal, kik — mint egy Schwarzenberg herceg — ipar
vállalkozással és szakszerű kezeléssel a fának jövedelmét 
fokoznák.

Tisztelettel hajlom meg tehát dr. Rónay Károly, kir. 
közjegyző e szavai előtt: „Én a fát rendkívül szeretem 
s a hol csak lehet, megvédem. Sem az erdőn, sem a 
legelőn bérlőmnek fát vágatnia nem szabad szerződésünk 
értelmében.“

Ennek alapján a következőkre kér választ:
1. Árt-e a nyírfa a legelőnek? „Savanyitja-e" a fűvet 

— a mint bérlőm állítja — s különösen a juhoknak 
ártalmas-e ?

2. Igaz-e, hogy a napos legelőn termő fű tápereje 
2—3-szor annyi, mint a fák által beárnyékolt legelőn 
nőtté ?

* Köszönettel adózunk mindkét közlemény írójának, mert megnyug
tattak az iránt, hogy a kotterbachi erdők olymérvű pusztulásáról, 
milyennek azt a napilapok hirdették, tényleg szó sem lehet.

Szerkesztő.

3. Előnyére válik-e a legelőnek a fásítás? És mely fa 
alkalmasabb a legelő befásitására? Alma, körte, szilva, 
dió, tölgy vagy ákác ?

Vadvizes talajon (ilyen foltok is vannak a legelőn) 
tenyészik az ákác?

4- 20—25 éves erdőnek árt-e a legeltetés?
Az egész erdő és legelőterület talaja lankás fekvésű, 

agyagos, Rimaszombat mellett Osgyán községben.
A felvetett kérdéseket kimerítően tárgyalja „A legelő- 

erdők“ című munkám, melyet melegen ajánlhatok, ha a 
fentiekre nézve alapos tájékozást akar nyerni. Kapható 
2 K 40 f-en az „Országos Erdészeti Egyesületnél" Budapest, 
V., Alkotmány-utcza 6. sz.)

Legyen szabad gróf Apponyi Sándor tolna-lengyeli 
föld- és erdőbirtokosnak nevezett munkámról irt véle
ményét ide iktatnom : „Mondhatom, élvezettel olvastam 
ritkaszép magyarsággal irt, alapos szakismeretről és széles 
olvasottságról tanúskodó, a mellett igen gyakorlati, egész
séges irányú művét. Ismeri a francia mondatot: „On 
trouve dans ce livre autout d’esprit, qu’on en a.“ Azért 
haszonnal olvastam és tudok egy pár jó barátot, kinek 
melegen ajánlani fogom.“

Szabad talán hivatkoznom gróf Zselénszki Róbert 
úrra is, ki szintén „alapos és kimerítő munká“-nak 
mondja nevezett művemet.

1. Legelő-erdőknek legalkalmasabbak leyén ama fa
nemek, melyek legkevésbé árnyékolnak, épen a nyírfa, 
mint rendkívül laza lombozatu fa, épen nem árthat a 
legelőnek s igy a fű savanyításáról szó sem lehet. Savanyu 
humus s abból származó növényzet csak mocsaras helyen 
képződik, hol az elszáradó növényzet viz alá sülyedve, 
csak mérsékelt levegő hozzájárulásával korhad el, mig a 
fák a fölös vizet a földből elpárologtatván, s azt mégis 
üdén tartván, a fűképzésre legalkalmasabb, leveleivel 
táplált humust hozza létre.

Hogy a szárított falomb a szarvasmarha etetésére 
mennyire alkalmas s tápereje mekkora, azt a „Köztelek“ 
hasábjain is olvashattuk, igy annak 1893. évi 223-ik s 
következő lapjain, hol Monostori hivja fel a figyelmet a 
takarmányhiány fedezése végett a „lombszéna“ gyűj
tésére.

De meg a kecske után mindjárt a juh következik, 
mely a falombot előszeretettel eszi. „Legelő-erdők“ c. 
munkám 68. lapján ez áll: „A szarvasmarha a szilt, 
bükköt, égert és tölgyet nem szíveli annyira, mint a 
többit, de a juh és kecske egyikben sem válogatós, azért 
leginkább ezen állatfajokat szokták vele kiteleltetni.“ Sőt 
a 39-ik lapon ezt találjuk: „a szarvasmarha a tölgyhöz 
ritkán nyúl, még ritkábban bántja a nyírt és égert, mig 
a juh a nyírt is szívesen elfogadja.“

S nagyon jól emlékszem még — bár gyermek voltam — 
hogy atyám az 1863-ik évi aszályban, csak a gondjára 
bízott erdő fáiról nyesett s szárított lombtakarmánynyal 
mentette meg a gróf Apponyi-féle pálfai uradalom birkáit 
az éhen pusztulástól.
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2. Az erdei széna értéke, — gazdáink állítása szerint — 
csak egynegyede a réti szénának, vagyis négy méter
mázsa erdei széna ér fel egy métermázsa réti szénával.

Ez áll rendesen kezelt, egybeborult erdőkre s réti 
szénára, de máskép áll ez a kellőleg ritkított legelő
erdőnél és a legelő füvére nézve. Ha figyelemmel 
kisérjük a legelőket, különösen az agyonlegelt juh-legelőt, 
azt látjuk, hogy a nemes füvet a jószág folyton tövig 
lerágja, nem hagy neki időt a fejlődésre, mig a nem 
neki való dudvát nem bántja, ennélfogva ez annál inkább 
szaporodik, terjeszkedik s kinyomja a jóféle füvet. Nem 
úgy van ez a rétnél, hol a jó fűvet gondozzuk, a dudvát 
irtjuk.

3. Hogy a fásítás mennyire előnyére válik a legelőnek, 
azt az alábbiakban világítom meg, szintén többször em
lített munkám után.

A legelőt az elsilányosodástól és elkopárosodástól csak 
úgy óvhatjuk meg állandóan, csak úgy marad örökösen 
teljesen kihasználható jó legelőterületünk, ha azt rendes 
legelő-erdőként kezeljük, mikor váltogatva, a legelőtérnek 
egyrésze (Ve—Vb-de) legalább 8 —10 éven át sűrűn takaró 
erdő ernyőzete alatt marad, s csak azután lesz, mikor a 
fa a marha szája alól kinőtt, egészen és annyira meg- 
ritkitva, hogy a lombok által mérsékelt napsugár a nemes 
fűneműeket egész bőségökben előcsalogassa.

Ezen idő alatt a fák lehullott s a földi giliszták által, 
többnyire bélcsatornájukon keresztül, a földdel összekevert 
avarja rendkívül jó hatással van a talajra. Az ilyképen 
avarral megjavított erdei talaj sokkal jobb fajta, zama
tosabb, nedvben dúsabb fűveket fog létrehozni, mint a 
folytonosan nyúzott szabad legelő. Ha figyelmesen vizs
gáljuk a szabad legelőn s erdőn növő fűvek között a 
külömbséget, ez csakhamar szemünkbe ötlik.

Érdekes e tekintetben a fű-vegetatió átváltozását az 
erdő szélén szemlélni.

Az erdőnek útszélre eső régi befüvesedett árokpartjait 
veve így szemlélet alá, hová a nap jól odatűz, azt tapasz
taltam, hogy a fátlan, naptól sütött részek tisztán szürke 
fanyerrel (Andropogon Ischaemun) voltak benőve, ellen
ben a mint fa vagy bokor akadt az árokparton, azonnal 
megváltozott a fű is, melynek a szem által is észrevehető, 
üdébb árnyalata volt. Ugyanitt bent az erdőben mindenütt 
elsőrendű takarmányfüveket találtam, u. m. szagos két- 
him pázsitot (Antoxanthum odoratum), nagylevelű csen- 
keszt (Festuca pratensis) és juh-csenkeszt (Festuca ovina), 
sőt a vörös lóhere is felütötte magát az üdébb helyeken 
és a per je.

Hogy kézzelfoghatólag bebizonyítsam, mennyire javítja 
a pázsitot a legelő faállománya a növénytenyészet felső 
régióiban is, arra nézve ide iktatom dr. Fischbach Károly- 
nak a „Wochenblatt für L andw irtschaft11 c. lap 1893. 
évfolyamában közölt tapasztalatát.

Nevezett u. i. 1856-ban a stájer alpokban — Hohen- 
wang uradalomban talált egy húsz éves vörös fenyő- 
ültetvényt, egymástól 3 ölnyi távolságban futó sorokban,

1 ölnyi csemetetávolsággal. A sorok teljesen egybe voltak 
borulva s közöttük jóféle fűvek telepedtek meg vad ló- 
herrel és lednekkel keverve, igen jó legelőt adva; mig 
a szomszédos, küllőmben teljesen hasonló, de be nem 
fásitott legelőterület csak gyér gyeptakaróval volt 
fedve, melyben a lóher, lednek s más, a legelőt igen 
javító növények hiányzottak. De még világosabban 
kifejezi a befásitás előnyét az, hogy mig a be nem 
fdsitott területen a legeltetésért holdanként és éven
ként 5 frtot, addig a befdsitottért 15 frtot fizettek 
s ezenkívül a fatermés fejében is 6—9 frtot lehetett 
volna szerző szerint évenként a terület javára számítani.

Württembergben, Ulm közelében, Ringingen erdőkerü
letben is (e termőhely körülbelül megfelelhet a gömörinek) 
látott Fischbach egy 1 '/* holdnyi tisztást úgy beerdő- 
sitve vörös fenyővel, hogy a fák négyes hálózatban 3—3 
méternyire állottak egymástól s mikor 5 m. magasságot 
elértek, a legelöbér az előbbinek 4 a-ára, sőt egészen 
kétszeresére emelkedett. (L. „E. Lapok“ 1893.évi 276. 1.)

Itt szerzőnek a würtembergi mészköves területek voltak 
szeme előtt, melyeken a legelők kezdenek már nagyon 
elsilányulni.

Mennyivel nagyobb előnyben van itt dr. Rónay Károlynak 
lankás, agyagos legelőterülete.

Azt hiszem tehát, a nélkül, hogy még több példát 
halmoznék egymásra, eléggé bebizonyitottam, mennyire 
előnyére válik a legelőnek a fásítás.

A legelők befásitására legalkalmasabbak a laza lombo- 
zatu, úgynevezett fényigényes, világosság kedvelő fa
nemek, melyek ennélfogva sűrűn nem szeretnek nőni. 
hanem hajlandók maguktól megritkulni.

Ilyenek a fenyőféléknél a vörös fenyő (magasabb he
gyekbe), a lomblevelűek között: az ákác, nyír, tölgy.

Az ilyen fákat rendes erdőként kezeljük, L5—2-5 
méter távolságra ültetve egymástól, azután 8— 10 éves 
korukban kiritkitjuk s becsapjuk a legelőjószágot.

Ha gyümölcsöt akarunk a legelőn telepíteni, szilvát, 
körtét, almát vagy diót ültetni, ezeket egymástól 6—8 
méterre ültetjük. — Megjegyzem azonban, hogy ezeknek 
a legelőjószág taposása nem válik előnyére, azért mérsé
kelten legeltetendő vagy kaszálóul használandó a terület.

Az akác a vadvizes helyeken egyáltalában meg nem 
él, oda éger, fűz, nyárfa való. Az ákác a szárazabb he
lyeken jobban diszlik.

A fentiekből az is világos, hogy 20—25 éves erdőnek 
már nem árt a legeltetés.

Lippa, 1902. május 3-án. Földes János.
m -me- wí:

TÁRCZA.
Mi iesz a vége?

— A „Magyar Erdész“ eredeti tárcája. —

Azt mondják, hogy minden kezdet nehéz, de aki a 
kezdet nehézségeit legyőzte, az előtt aztán föltárul a be
fejezés minden gyönyörűsége.
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Én azonban még nem tapasztaltam, hogy csakugyan 
így van-e. Eddig még mindig csak olyan dologba fogtam, 
amelynek sem eleje sem vége, előreláthatólag semmiféle 
akadályba sem ütközött, elestem tehát a kezdetnek sokat 
Ígérő nehézségeitől, következésképen a vég örömeire sem 
maradt soha kilátásom.

Mégis — egyszer tanuló koromban fölcsillant bennem 
a nehéz kezdet után következő gyönyörűség reménye.
— — — A pénteki gersli levest kellett megenni. Soha 
semmi dolgom sem kezdődött ily nehezen és mégis —
— a levesevésnek a vége meg kínosabban ment. Nem 
is igaz az a közmondás !

Egy szóval, roppant vágyódtam az után az ismeretlen 
élvezet után, amihez csak nehéz kezdet után lehet jutni. 
De hiába próbálkoztam akármily nagynak mondott mun
kával, a kezdet nehézségére egyikben sem találtam, 
persze a vége is roszul ütött ki s az epedve várt elis
merés helyett mindig az ellenkezőjét kaptam jutalmul, 
amit pedig legkevésbbé sem találtam élvezetes dolognak.

Le is tettem már arról a szándékról, hogy valami 
olyast tegyek, ami meghozza majd az alkotásnak általam 
sehol és soha föl nem található gyönyörűségét, amikor 
a sors ide vetett Imre sógorhoz; ebbe az embertől és 
világtól elzárt unalom-oceánba, a melynek a láthatárán 
sehol a legkisebb pletykasziget sem fedezhető fel.*

Megint előfogott a régi vágy, megint mindentele nagy 
dolgon törtem a fejemet. Mert, ha az asszony unal
mában még csak nem is plyetkálhat, úgy okvetetlenül 
valami más nagy — az okossággal össze nem férő — 
dologgal kell foglalkoznia.

Az én fejemben most a dicsőség utáni vágy kezdett 
motoszkálni.

Először — egész szerényen — csak a főzés terén 
akartam kitűnni. Milyen lelkes elismerést fogok aratni
— egy-egy páratlan vadászebédemmel — hálás szívű 
vendégeink részéről! Milyen boldogság lesz az! Mindig 
is tiltakoztam a közönséges utánzás és hétköznapi konyha 
ellen és soha sem főztem Fima néném receptje szerint. 
Mindig saját találmányu eledeleket tálaltam föl, aminek 
azonban az a váratlan eredménye lett, hogy egyszer egy 
sikerült sárgarépatojásos cukorsó torta feladása után Imre 
sógor kereken kimondta, hogy hagyjak fel a művészi 
színvonalon álló főzéssel, ha nem akarok gyilkosává lenni, 
különben éhen hal.

A hálátlan !
Persze én nem hagytam a magam igazát és meg

mondtam a szemébe, hogy nincs úri gyomra, ha nem 
tudja élvezni a szecessiós étketet. És nem is főztem 
azóta, hanem vadászatra adtam magamat. Puska még 
nem volt a kezemben, így hát meg volt a sokat Ígérő 
kezdet a maca kecsegtető nehézségeivel.

Először célozni tanultam és már néhány nap alatt 
annyira vittem, hogy a hombárajtót csak egy lépéssel

hibáztam. Méltán ébredt föl bennem a vágy, hogy ily 
ügyességemnek eredménye is legyen.

Lett is.
Egy szép tavaszi nap reggelén a legnagyobb csapat 

baromfi közé lőttem és úgy eltaláltam a Fima fajkakasát, 
hogy menten és szó nélkül felfordult.

Most meg a néném mutatta ki irigy foga fehérét. Nem 
méltányolta lövési ügyességemet, hanem egyszerűen el
vétette tőlem férjével az ártatlan kis puskát.

Igazán megharagudtam és rájöttem arra, hogy nemes 
célú, sokféle törekvésemmel csak azért nem nyerek elis
merést, mert az egész világ elfogult és hálátlan, még a 
testvérnéném és sógorom is. Meg is mondtam ezt nekik, 
amire Imre ajánlotta, hogy — ha annyira vágyom az 
elismerés és dicsőség után, hát próbálkozzak az Írással, 
írjak tárcát, novellát, szakácskönyvet vagy akármit, mert 
a dicsőséghez vezető utak közül ez a legrövidebb és 
megvan az az előnye is, hogy — ha rosszul irok, senki 
sem vallja kárát. Legfeljebb a szerkesztő és a szedő fog 
felakadni, ha el kell olvasni az írásomat. No, de erről ő 
majd tesz. A kéziratot először ő fogja átolvasni, és ha 
jónak találja, megmondja ezt a szerkesztőnek és ez nem 
fogja ismét átolvasni. A szedő pedig szedhet akármit, 
mert az erdészek úgy sem olvassák soha* a tárcát, a 
feleségük és gyermekeik még kevésbbé és így senki sem 
jő rá semmi hibára. Csak az aláírásom legyen jó világos, 
így bátorított erre a nehéz feladatra?

Ah ! ez pompás eszme ! Hogy eddig nem jutott eszembe ! 
Igen, Írni fogok, szép, csodás, megható dolgokat, amilyet 
még soha senki sem irt! Oh! micsoda öröm lesz az, 
ha majd nevemet meglátom egy hatalmas lapban ! Máris 
reszkettem a mámortól és rögvest hozzáfogtam ehez a 
legújabb nagy munkához. Ennek már négy hete. Azóta 
folyton irok, lázasan, éjjel nappal, evésközben és álma
imban és minden remekművemet viszem a leleményes 
sógorhoz megkritizálás végett.

Szegény Imre ! Már előre rázza a hideg, mikor látja, 
hogy jövök a hónom alá csapott papircsomóval s átkozza 
a pillanatot, mikor megpendítette előttem az irás esz
méjét. (Most jut eszembe, hogy már akkor is végigfutott 
rajta a hideg, mikor ajánlotta az Írást.)

Kedves húgom, szól egy Ízben türelmét vesztve, mikor 
egy bábeli habarékot kellett áísillabizálnia. Úgy látom, 
hogy a te fejedben nagyon sok „valami“ van, ami közül 
még több valami hiányzik. A szélrózsa minden irányába 
széjjelfutó egereket hamarabb lehetne összefogdosm, mint 
a te papirra kapart gondolataidat lánczba fűzni. És még 
másféle udvarias kifejezésekkel is traktált.

Utoljára is azt mondta, hogy irhatok még egyszer va
lamit, de ha ez sem lesz jó, akkor hagyjak föl ezzel is, 
— mert tulajdonképen csakis azoké a pálma, akik soha 
semmi nagy dolgot nem követtek el életükben. És így 
tovább. Vagyis, hogy nem vagyok én semmire sem való!

* No ez sem egészen úgy van, de hadd legyen. Sógor. * Vájjon igaza van-e? Szerkesztő.
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Ah! tehát vége az én irói pályámnak is! Pedig mily 
szép, dicsőséges pálya! Nem is kell olyan sok tudomány 
hozzá, csak egy jól olvasható aláírás ! Hát soha, de soha 
sem kóstolhatok már semmiféle dicsőséget? . . De nem! 
Meg nincs minden elveszve, még irhatok egyszer, hátha 
ez aztán már jó lesz . . .

Homlokomon hideg verejtékkel, lelkemben nagy elha
tározással, tentás ujjaim közt kificamodott pennával ültem 
ismét az Íróasztalhoz. Fejem kábult volt. Csak úgy 
zsongtak benne a gondolatok — egyik szebb volt, mint 
a másik — és próbálgattam papírra tenni őket, de — 
hiába! Toliam gyenge! Sem keze, sem lába, gondolataim 
pedig villámgyors szárnyakon tümedeztek el a minden- 
ségben, újra visszatéregettek, ismét tovarebbentek és ál- 
nokul ingerkedtek a nyápic tollal, amely csak imitt-amott 
tudott egyet-egyet elfogni és papírra tűzni közülök. így 
küzködtem egész éjfélig. A toll ugrált, már-már elfogott egy 
jóravalóbb gondolatot is, de bizony még sem sikerült neki.

Szemhéjam ólomnehézzé vált és azonnal lecsukódott. 
Kezem reszketett és erőtlenül hullott alá, minden tagom 
vágyott a pihenés után. De nem megyek, mégsem me
gyek aludni, hátha még sikerül, hátha most szalajtom 
el a közelgő ihletet, amely többé talán soha sem jön 
vissza. Megfeszítettem minden erőmet, de mindhiába! 
A kihullott tollat nem bírtam megfogni. Már-már elalud
tam, mikor felnyílik az ajtó és belép rajta egy halvány 
fialalember.

Megijedtem, sikoltani akartam, de visszatartott s kért: 
maradjak csendesen. Majd belenézett az előttem fekvő 
papirosba.

— Ön Írónő, ugye és most eszmét keres — kérdezte.
Bólintottam, hogy eltalálta és sötét pir futotta el arco

mat. Nem tudom az írónő szó bűvös hatásától e avagy 
a hazugságtól, amivel irói voltomat beismertem. Holott 
én és az írónő oly messzi állunk egymástól, mint Makó 
Jeruzsálemtől.

Engedje meg, hogy segítségére legyek — szólt 
halk csengésű hangon. Hallgasson rám. Elmondok önnek 
egy mesét, aminek a végét ön fogja megoldani. Ön, 
aki soha semmi nehézséget nem ismer. És tudja meg 
azt is, folytatta lázasan, hogy most négy ember boldog
ságát teszem kezébe. Az ön ítéletétől függ, hogy boldog 
marad-e mind a négy. Akarja?

Nem tudtam szólani, csak néztem a férfi szép magas 
homlokát és intettem, hogy beszéljen. Szembe ült velem 
és el kezdett beszélni.

Köiler keresett ügyved volt, aki ügyes és lelki- 
ismeretes munkájával, kedves modorával és csinos külse
jével mindenkit megnyert. Édesanyját végtelenül szerette, 
mindenben örömét kereste és viszont az anya is csak 
egyetlen fiáért élt.

így érte el harmincadik évét s bár nem egy lányos 
mama szívesen vette volna közeledését, nem házasodott. 
Bizonyosan azeit, mert meg nem volt annyira szerelmes, 
hogy ilyen bolond dologra ráadja magát.

Azonban még a nem vadászember is lő életében olyan 
bakot, mire aztán holta napjáig fülevakarva gondol 
vissza. Köiler is elkövette a hibát és most megadta az 
árát, szerelmes lett.

Az irodájában jött össze azzal a gyerek-asszonynyal, 
aki miatt most Hamlet módjára tanakodik a lét és nem 
lét kérdése fölött.

Bartos Gittának az urát a múltkor lőtték agyon a 
somogyi vadorzók és most valami hagyaték dolgában 
kérte az ügyvéd tanácsát.

Köiler csodálkozott, hogy ez az asszony, bár eléggé 
nagy összegről volt szó, milyen közönyösen vette a fel
világosítást, hogy hagyatéki ügyét aligha lehet lesz reá 
nézve előnyösen lebonyolítani. Sőt mintha ez nem is 
érdekelné őt, folyton másról beszélt. A beszéde, a gondolat
menete azt a benyomást tette, mintha nem ügyvéddel, 
hanem udvarlóval tudná magát szemben. Az ügyvéd 
önkénytelenül arra gondolt, hogy ez a fiatalasszony 
azokból a tucatasszonyokból való, akik férfiszivekre va
dásznak és most véle akarja meghódított áldozatainak 
számát szaporítani.

Az asszony pedig szép és kívánatos volt, mint egy 
halvány illatos rózsa. Köiler úgy gondolta, hogy bolond 
volna, ha ezt a kínálkozó rózsát le nem szakítaná. Nem 
volt ugyan biztos, hogy vájjon nincsenek-e tövisei, de 
hát nem volt gyáva soha, egy kis szúrástól pedig csak 
nem riad vissza!

Először csak banális bókokkal próbálkozott, dicsérte 
szép szemét, haját s okosságát. Úgy gondolta, hogy ha 
rendre utasítja, akkor abbahagyja ezt a flirtelést.

De az asszony nem neheztelt, még csak el sem pirult. 
Sápadt arca mozdulatlan volt, úgy vette, mint aki már 
hozzászokott az efféle tapintatlansághoz.

A férfi ezen fölbátorodva, hi * télén lehajolt és meg
csókolta a kezét.

Az asszonyt ez sem bántotta. Sápadt maradt, de rá
nézett a férfira azzal a mélységes szemével, a melyet 
talán csak azért teremtett az Isten, hogy meghazudtolja 
a folyton csevegő, folyton mosolygó ajkakat.

Köllernek ettől a tekintettől minden csöpp vére az agyára 
tódult. Nem tudott semmit, nem látott mást, csak az 
asszony halavány arcát, égő szemeit. Leborult lábaihoz 
és beszélt mindenféle érthetetlen dolgokat a menyország
ról, szerelemről, üdvösségről összevissza.

Az asszony csak nézte. Halavány arca egy árnyalattal 
még halaványabbá lett, de szeme hirtelen föllángolt és 
arcát sötét pír öntötte el. Megértette a férfit.

— Megbolondult? kérdezte, mosoly alá rejtve felindult- 
ságát. Szerette volna tréfával elütni a dolgot.

De a férfit ez a mosoly csak még jobban fölingerelte.
— Szeretem, — sugta-búgta lázasan — mondja, hogy 

viszont szeret és az enyém lesz.
— Ah ! — tehát feleségül akar venni — nevetett az 

asszony.
Köiler a házasság hallatára menten magához tért. Neki

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



146 8. számMAGYAR ERDÉSZ

eszébe sem jutott ez asszonyt feleségül venni, de még
sem akarta észrevétetni, hogy fél a házasságtól.

— Ha kívánja, hát feleségül is veszem, — szólt, de 
hangja már sokkal józanabb volt.

— Lássa ! maga most rosszat gondolt, mert akit fele
ségül óhajtunk, azt nem úgy kérjük meg, hogy: ha 
kívánja, feleségül is veszem. Hanem azért nem harag
szom. Maga nem ismer engem és viselkedésemből ítélve 
talán gondolhatott, rólam valami helytelent. Azonban a 
látszat ez esetben csalt. Hibás vagyok, magamnak tulaj
donítom a kellemetlenséget, Isten vele! Mosolyogva nyúj
totta kezét és semmi haragot sem mutatva, távozott.

Köller szeretett volna utána rohanni. Megfogni a kezét 
és megmondani még ezerszer, hogy szereti, hogy ne 
hagyja el, hogy nézzen még egyszer reá, hogy kimond
hatatlanul szereti s megelégszik, ha csak látja is, — de 
már késő volt. Az asszony elment, eltűnt.

Nem is jött többé vissza. A tárgyaláson sem jelent 
meg, csak röviden tudatta az ügyvéddel, hogy mindenről 
lemond az ura rokonai javára.

Ez végkép lesújtotta Köllert, mert tudta, hogy az asszony 
a pör visszavonásával szegénynyé is lett. Vádolta magát, 
hogy ő tette szegénynyé és érezte most, mikor más 
oldalról is kezdte ismerni, érezte, hogy végtelenül szereti, 
hogy nem élhet nélküle. Sok küzködés és gyötrődés után 
levelet irt az asszonynak, felajánlotta kezét, elmondta: 
mennyire szereti s kérte: bocsássa meg neki akkori bal
lépését. Ne büntesse őt visszautasítással, mert halálát 
okozná és engedje meg, hogy fölkeresse és élőszóval is 
megint elmondhassa neki mindezt.

Hanem eltelt két hét, három hét és semmi válasz sem 
jött. Már kétségbeesett. Azt hitte, hogy eszét veszti. 
Mindig csak arra az édes, szép asszonyra gondolt, mindig 
csak őt látta maga előtt, minden gondolatja utána szállt 
és életét adta volna, csakhogy akkori durvaságát meg 
nem történtté tehesse.

Már-már lemondott arról, hogy még egyszer csak lássa 
is, mikor Íróasztala mellett ültében valaki vállára teszi a 
kezét. Megfordul és — óh égi világosság — ott áll előtte 
Gitta hófehér ruhába öltözve, kebelén fehér szegfűcsomó . . . 
az édes, az imádott álomkép . . .

Arca sápadtabb volt, mint máskor, szeméből nyugta
lanság, remény és kétség látszott.

— Mondja! nagyon szeret? kérdezte minden bevezetés 
nélkül.

— Imádom, meghalok! Mondja, hogy megbocsát és 
nem haragszik rám !

— Szeretem — felelt egyszerűen az asszony.
— Szeret? Szeretsz? Enyim lész, feleségem leszesz ? 

kiáltott kitörő örömmel a férfi.
— Nem lehetek a felesége, szólt lemondó hangon 

hisz tudja, mily nagy akadály van közöttünk . . . Hall
gasson . . . Tudom, azt akarja mondani, hogy az ön 
zsidó vallása és az én katolikus vallásom ma már nem 
akadályozza házasságunkat. Én is úgy gondolkodom. De

atyám még a régebbi világból való és megölöm őt, ha 
önhöz megyek feleségül. Én pedig imádom atyámat és

— akit már annyi sorscsapás ért, ettől az utolsótól meg 
akarom őt kímélni.

Köller beszélt beszélt sokáig megint mindenfélét össze
vissza.

Végre is igy szólt az asszony:
— Nézze, hogyan vagyok öltözve. Ez a menyasszonyi 

ruhám. Megteszi, amire kérem, vagy nem ?
— Mindent megteszek, csak enyém lehessen.
— Akkor — térdeljen ide mellém és mondja utánam, 

amit mondok.
A férfi letérdelt és engedelmesen beszélt;
— Édes Istenem! áldj meg minket, akik itt, a Te 

színed előtt örök hűséget esküszünk egymásnak, akik 
egymást soha el nem hagyjuk, akik örökké egymásnak 
fogunk élni, — úgy áldj meg, amint e szent esküvésünket 
megtartjuk!

Ezzel fölálltak, megcsókolták egymást, az asszony urának 
nevezte a férfit és hazament atyjához.

Ezóta már három hónap múlt, de Köller még nem 
látta feleségét.

Végre ma levelet kapott tőle, amelyben kétségbeesetten 
írja, hogy apja férjhez akarja őt adni egy igen kedves 
gazdag fiatal emberhez. Nem is tud ellene semmi más 
kifogást tenni, csupán csak azt, hogy nem szereti. Apja 
pedig ellenkezéséből gyanítja, hogy valaki mást szeret és 
kényszeríti, hogy mondja meg: kit szeret, ő nem fog 
boldogságának útjába állani. De — végzi levelét — ha 
megmondom, hogy Önt szeretem, meqölöm atyámat. 
Azért kérve-kérem, tegyen valamit, hogy atyámat is meg
kímélhessem és egymásé is lehessünk.

Köller tudta, hogy ha áttér Gitta vallására, a csomó 
meg van oldva. Meg is tenné. De hát vájjon neki nincs-e 
édes anyja, akit ő ép oly végtelenül szeret? És vájjon 
az ő anyját nem épen úgy sújtaná e, talán még jobban, 
ha fia elhagyná vallását is, őt is? Ő sem akar anyjának 
ily fájdalmat okozni. És valamit mégis csak kell tennie . .

— És most, folytatta az éjjeli látogató, ön megírja, 
hogy mire tökélte el magát Köller. Azt úgyis látom, hogy 
Ön már kitalálta, hogy ez ügyvéd én vagyok.

Udvariasan köszönt és elment. Szobámban reggeli 
világosság van s a lámpa még ég. Álmodtam-e vagy 
csakugyan járt itt valaki? . . . Akár álom volt, akár igaz, 
az eszme megvan és be is fejezem, hisz ennek nagyon 
könnyű megoldani a végét.

De még sem oldom meg. Nem visz rá a lelkiismeret, 
hogy négy becsületes ember közül egyet szerencsétlenné 
tegyek. Mert — ha eszembe jut, hogy még semmi vállal
kozásom sem ütött ki jól — bizonyosan nem is csak 
egyet, de mindnyáját azzá tenném. Inkább lemondok 
minden hírről, lemondok minden dicsőségről, de legalább 
nem teszek senkit boldogtalanná egész életére. Mert 
hátha csakugyan igaz ez az álmodott történet ? Hátha 
csakugyan nem álmodott ez az igaz történet?
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Lemondok a hírnévről a Magyar Erdész javára. Ennek 
kijutott bőven a szerencse, hogy küzdhet a kezdet nehéz
ségeivel, oldja meg ezt a nehéz kérdést, az ő nehéz 
vállalkozását bizonyosan igazi siker fogja koronázni. En 
pedig csak azt a szerény kívánságomat súgom meg neki : 
keressen nekem valami másféle oly nehéz feladatot, 
amelynek megoldása révén mégis csak jusson nekem is 
már egyszer abból a sok dicsőségből valami.'1"

Sáska.
* * * .  ............ •

IRODALMI SZEMLE.
A legelőgazdaság  rendezéséről .  Téglás Károly 

fáradhatatlan tevékenységű szaktársunk a brassó-megyei 
hátfalúsi gazdák gyűlésén febr. 19-én tanulságos felolva
sást tartott a legelőgazdaság kérdéséről. A felolvasás 
célja igaz helyiérdekű, a mennyiben csak a hétfalusi 
csángók legelőgazdaságának kedvezőbb átalakításait tűzte 
ki feladatául, de mivel a legeltetési mizériák országosak 
és sok olyan hasznos útmutatást, tanácsot mondott el 
Téglás a 24 oldalra terjedő kis munkájában, melynek a 
köztudatba való jutása csak hasznos lehet, azért nem 
mulaszthatjuk el mi is arról legalább röviden megemlé
kezni.

A csángók Brassómegyében sok ezer hold erdőnek, 
legelőnek birtokosai, de a kép ugyanaz, mint máshol. A 
mezőgazdasági mivelésre alkalmas helyekről az erdőket 
kiirtották s azok a meredek hegyoldalakra szorultak, me
lyekből újból legelőket csinálni annyi volna, mint szán
dékosan örökre tönkre tenni azokat.

Ettől óva inti a birtokosokat Téglás s kézzelfogha
tóan bizonyítja nekik, hogy nem annyira a legelőhiány, 
mint a most űzött s alapjában elhibázott legeltetési 
rendszerben gyökerezik a baj s ha nem változtatnak 
azon, állattenyésztésük maholnap kétségbeejtő válságba jut.

Élénken ecseteli aztán a régi szertelen legeltetés ká
ros utókövetkezményeit s egy részletes programmot aján 
a hallgatóknak, melynek betartása s szigorú ellenőrzése 
által a régi állapot mielőbb kedvezőbbre fordul.

Elitéli elsősorban az úgynevezett — külön folytatott 
zuglegeltetést s ajánlja, hogy az erdők közé ékelt kaszá
lókat is kaszálás után együttesen legeltessék. Állapítsák 
meg a gazdák, mekkora terület legeltethető tavasztól 
őszig s hol szabad csak akkor legeltetni, mikor már a 
termést behordták.

Becslés által határozzák meg az egyes legelőré- 
részek fiitermésének, marhab írásának nagyságát; ta
vasszal csak akkor induljon a csorda a legelőre, a mi
kor a fű már megerősödött s ne tapostassák azt idő 
előtt teljesen tönkre, ősszel pedig már az első fagy után

* Maradjon meg egyelőre a tárcairásnál. Ha igy sikerül több is, 
a dicsőség el nem maradhat. Mi csak örülünk a szerencsének, ha 
munkatársaink közé ilyen szellemes írónők sorakoznak.

Szerkesztő.

azonnal hagyjanak fel a legeltetéssel. Mivel pedig a 
legelők elég kiterjedtek, osztályozzák azokat külön a 
szarvasmarhának, lónak, juanak, sertésnek s e mellett 
tartsák szem előtt azt, hogy mindenik állatfaj lehetőleg 
a neki legmegfelelőbb legelőrészt kapja.

Lássák be végre a gazdák, hogy a túlzsúfolt legelőn 
a marha nem javul hanem az értékéből veszít. Hiába 
minden áldozat, a legjobb ; a legdrágább fajú tehenek, 
bikák is elkorcsosodnak, ha a silány rossz legelőn kop
lalni kénytelenek, épen azért különítsék el a tenyésztés 
céljából tartott állatok legelőjét a hizlalásra, javításra 
szánt állatok legelőjétől.

Különösen lelkűkre köti a birtokosoknak, hogy jövőben 
válogassák meg a pásztorembereiket s fizessék azokat 
jobban, oktassák őket ki s ellenőrizzék szigorúan, mert 
rendszeres legelögazdaság mellett a pásztornak dol
gozni is kell. Legfőbb szabály, hogy a csorda ne jáija 
át naponta a legelőt, hanem tagonként, pásztánként, sőt 
azt is meg kell állapítani, hogy mikor és, mennyi ideig 
legeljen a pásztákon is a jószág. Szaporítsák a pászto
rok számát és osszák szét a nagy csordákat kisebb 
csordákra, gondoskodjanak itató, delelő és éjjeli helyek
ről, valamint ki és bejáró helyekről. Kössék lelkére a 
pásztornak, hogy agyagos talajon együttes falkában, 
laza homokosnál pedig szét eresztve terelje a nyájat; 
meleg időben itassa a nyájat naponta 3-szor, más
kor kétszer úgy, hogy a csorda mindig telt váluről 
induljon el s a fekvő helyeket is változtassa na
ponként, miáltal a legelő egyenletesebb trágyázása lesz 
elérve. De aztán a pásztor uram hagyja a tilinkózást 
vasárnapra, máskor gereblyét vegyen a hóna alá s ne 
restelje megelőzni a ganajturó bogarak és madarak sze
repét, hanem gereblyélje szét a legelőn maradt trágya
lepényeket, hadd mossa annak vissza savát az esővíz 

- az anyaföldbe, a hol a termő erőre még annyi szükség 
van. A pihenő helyeken összegyűlt trágyát gyűjtse 
kupacokba, keverje azt közelből hozott földdel, lombbal 
s takarja be gondosan egy jó vastag földréteggel, hogy 
abból aztán ősszel a legelőt lehessen trágyázni.

Ezeket és még számos jó tanácsot adott Téglás a 
csángó gazdáknak s mi csak azt kívánjuk, hogy azok az 
érdekeltekben mielőbb fogékony talajra találjanak.

Délibábok. Irta: Kiár István, Székely és Illés ki
adása Ungvár 1902. Megrendelhető a Magyar Erdész 
kiadóhivatalában. Ára 2 korona.

A „Délibábok“ szerzője az irodalom terén még nem 
igen ismerős. A tavaszi ibolyával együtt tűnik elő sze
rény köréből. Úgy látszik, ő is azon fiatal irói tehetségek 
közé tartozik, kik nem becsülvén túl magukat, a stré- 
berséget nem ismerik s csak hosszú rábeszélés után 
lépnek a nyilvánosság terére. A „Délibábok“ igénytelen 
cime alatt egy rendkívül kellemesen szórakoztató kis 
könyv került a piacra, mely mindazonáltal legkevésbé 
piaci termék.

18 kisebb-nagyobb elbeszélés, egy díszesen kiállított
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173 lapra terjedő kötetben. Cime ugyan nem felel meg 
egészen a tartalomnak, mert e kis kötet elolvasása után 
félvilágot kalandozunk be de még se vagyunk fáradtak, 
sőt kedvet kapunk tovább menni, hegyen, völgyön, ró
nán, erdőn, havasokon és tengeren.

Kiár ismeri az életet, az Isten alkotta pazarfényü ter
mészetet, annak elragadó, elbájoló szépségeit, melyeket 
ugyan az emberi ész teljesen kiismerni és kiaknázni 
soh’ sem lesz képes, de oly éles megfigyelő tehetség, 
mint szerzőé, a képzelet megerőltetése nélkül is mesteri 
vonásokban élethűen tárja elénk az onnan szerzett be
nyomásait.

Rajzok ezek, egyik sikerültebb mint a másik, nem 
művészi ecsettel, hanem művésziesen képzett és gya
korlott irói lélekkel megírva.

Az „Első bojtár“ és „A nyerges“ a puritán becsületes 
lelkek fönséges oázisa, hol a modern élet lázas küzdel
meiben kifáradt ember is irigykedve szeretne megpi
henni ; oly idyll, melyet már minden költő megénekelt, 
minden iró lefestett, de egészen soha sem fog senki ki
meríteni, mert az ősi erőtől duzzadó szépség, melyet a 
mai anyagias kor vézna fiai csak bámulnak és csodál
nak, de átérteni és érezni alig képesek.

Kiár fogékony lelkülete átérti, átérzi, azért Írja le oly 
megragadóan, oly élethűen a hortobágyi csikós-életet.

„Az erdő titkaiból“, „A kitűnő idomitás“, „Arkon-bok- 
ron át“ valamennyien élvezetes, kellemes tárcák, melyek 
lapunk olvasói előtt is ismeretesek már. Ezenkívül még 
számos rövidebb elbeszélés, mint „Zsur a falun“, „A ló 
bolondja“ s mások szórakoztató olvasmányul szolgálnak, 
de talán legsikerültebb, mondhatni remek részlete a kis 
kötetnek „A sárga főhadnagy.“

Már bevezetése oly megkapó, rövid és tökéletes jellem 
kép, hogy írójának vétek volna tollát pihentetni. „Ember 
vasból, acélból gyúrva, telve költészettel és idealizmus
sal“ . . . bár ilyen lenne mindenikünk, akkor nem tel
jesednék rajtunk, hogy „pusztulunk s veszünk, s mint 
oldott kéve széthull nemzetünk“ . . .

Szerző neve előttem ismeretlen, csakis könyvét olvas
tam át élvezettel, irodalmi pajtáskodással senki sem 
vádolhat, mégis azt mondom, hogy eszméiben eredeti, 
irányában, alakításában, ügyes eleven tollában, egyszerű 
mesterkéletlen irályában, zamatosán magyaros nyelveze
tében, bennem tisztelőjében talált, ki tollának dicsősé
get, könyvének minél több előfizetőt igaz lélekkel kíván.

Kopár területek beerdősítéséről .  A türingiai 
erdőgazdák egyesületének gyűlésén Koburgban Matthes 
erdőtanácsos a kopár területek befásításáról értekezett. 
Figyelmen kívül hagyva a lápföld kopárokat, fölkarolta, 
tekintettel az emelkedésre: 1. a magas és előhegység,
valamint a síkság kopárait, tekintettel a talajra; 2. a 
homoki kopárt, — melyhez a futóhomok is tartozik — 
és 3. a mésztalajon lévő kopárokat.

Az Alig. F. u. J.-Zeitung 1902. évi I. és II. füzetében 
megjelent értekezés érdekesen ismerteti a kopárok beer-

ERD ÉSZ

dősitésénél. Németországban, Franciaországban, Hollan
diában és Belgiumban alkalmazott különféle eljárásokat. 
Magyarországon természetesen nem tanulmányozott a 
ci- kiró, azt bizonyára a japániaknak hagyja, pedig a 
német is tanulhatna néha tőlünk, a mi kitűnik abból is, 
hogy a közlemény befejezésében összefoglalt és a kopá
rok terjedésének meggátlását, valamint csökkentését célzó 
javaslatai erdőtörvényeink harmadik címében a 165—177. 
§§-ban már lefektetvék, s azok végrehajtásának egyik 
kimagasló vezérünk néhai Hajós Gyula kir. erdőfelügyelő 
volt, kinek a kopárok körül szerzett elévülhetetlen érde
mei előtt Némethon erdészei is fejet hajthatnak.

Az összes kulturállamokra lidércnyomásként nehezedő 
kopárok beerdősítésének terén mi is még csak a kezdet 
kezdetén vagyunk, de földmivelésügyi kormányunk messze 
kiható üdvös intézkedései, az ügybuzgó magyar erdészek 
lankadatlan munkájával karöltve, ama reménynyel ke
csegtet, hogy a kopárok beerdősítésének nyomasztó kérdése 
megoldást nyer, melyből áldás fakad hazánk magán- és 
közgazdaságára ; az oroszlánrész a mezőgazdaságnak 
jutván !

Mielőtt áttérnénk a külföldön divó módszerekre, fölhív
juk a t. olvasók figyelmét a futóhomok megkötése körül 
küzdő lelkes csapat zászlóvivőjének: Ajtaynak, az Erdészeti 
Lapok f. évi I. füzetében „A deliblati futóhomok“-ról 
megjelent tanulságteljes ismertetésére.

Ajtay beható tanulmányra valló részletességgel Írja le 
a deliblati homok-puszta történetét, mely szerint azt még 
„1778-ig — hatalmas erdőség borította,“ de a melynek 
a homok színéről való elpusztításáról a „granicsár kor
mányzat“ gondoskodott. A rendszeresebb homok-kötés 
akkor vette kezdetét, mikor az „51490 kát. hold 829 
□-öl kiterjedésű kincstári homok-puszta a „deliblati m. 
kir. kincstári birtokkezelőség“ kezelése alá került.“

Érdekesen, tudományos alapon fejtegeti a homok
puszta fekvését, éghajlatát, talaját és növényzetét.

A homokkötés és befásítás fejezetéből a következőket 
emeljük ki : „A tulajdonképeni homokkötési munkálat
feltétlenül egymásra utalt három műveletből áll, a ho
moktakarásból, a csemeték elültetéséből és a fűmag
vetésből.

A homok 3 m sortávolságokban 65 cm. széles boroka- 
galy-pásztákkal be lesz fedve. Az ekként előállított sza
bályos takaró sorokban a gályák a sorok közül kapával 
kiemelt homokkal félig betemetve lefogatnak.

Mint a futóhomokon legjobban tenyésző értékes fanem, 
az ültetésre az ákácz (Robinia Pseudoacacia) használta- 
tik. A csemetéket, holdanként 3200 darabot, ásóval 
készült ültető gödrökbe 40 cm. melyen ültetik. A mély 
ültetés (homokon !) az ákácz- csemetének nem árt, sőt 
azt szereti. Az ákácz-ültetés sikere itt a homokon 90—96 
°/0-ot mindig elér. Kísérletek történtek a fekete, — ka
nadai — és jegenyenyár dugványozásával is, melynek 
sikere 45(,/o-tól 85n/„-ig váltakozik.

Homokkötő füvekként a Festuca-féléket használják és
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pedig majdnem kizárólag a Festuca vaginata-t (kék 
csenkesz).“

A közlemény befejezésében a homokkötés költségeivel 
és a munkálatokat hátráltató nehézségekkel foglalkozva, 
megnyilatkozik a magyar vendégszeretet; szívélyesen 
meghiván a szaktá^sakat a munkálatok megtekintésére.

Matthes a legtágabb értelemben vett kopár területek 
kiterjedését Grieb szerint következőleg állítja össze :

Németország kopárai 670 négyszögmértföld.
Franciaország „ 1400
Olaszország „ 770
Ausztria-Magyarország kopárai 452 (?) négyszögmértföld.
Röviden érintve a kopárok nemzetgazdasági jelentősé

gét, az egyes erdősítési módszereket ismerteti.

1. A hegy ségi kopárok beerdösitése.
Ez az Alpok vidékén bir fontossággal, különösen 

Franciaországban, a hol a vadpatakok környékének 
beerdősitését a fönálló ujraerdősitési törvények előírják. 
A csuszamlások befásítása különféleképpen történik. A 
Pireneekben a tűz, vihar, hó és rovarok ellen való sike
resebb védekezés szempontjából nagyobbára csak lomb
fákat alkalmaznak és pedig Wattier szerint 900 m. 
magasságig bükköt ákáccal ; 1000 m.—1500 m.-ig :
bükköt, juhart és szilfát; 1500 m.—2000 m.-ig: ber
kenyét, nyírfát, hamvas égert és vörösfenyőt, is ; 200 m. 
felül vörösfenyőt, lúcfenyőt és pinus uncinatat ; a tenger 
mentén pinus maritima (pinaster) lesz ültetve. Az ülte
tést megelőzi a talaj megerősítése gyepszalagokkal, me
lyeket fűiskolákban, különleges fűvekből és lóherefélékből 
(Calamagrostis és Anthyllis) nevelnek; néha a csuszamlás 
helyét lépcsőzetesen lekapálják s a csemetéket azonnal 
beültetik. A befásítással kapcsolatosan, vagy azt mege
lőzőleg a lemosást és omladékokat előidéző szakadékok, 
vízmosások lesznek megkötve, az azokba rakott rőzsével 
(garnisages), rőzse-fonatokkal (fascinages) — és sövény- 
gátokkal (cleonages).

2. A homok-kopárok beerdösitése.
a) A fövény-partok, befásítása.

Franciaországban a fövénypartok homok felületeire 
hektáronként 9 kg. Spartium scoparium és 10 kg. Pinus 
pinaster-mag lesz elszórva és spartium scoparium rőzsé
vel befödve. A többi homok kopárterületek Pinus mari
tima magjával vettetnek be. A létesült állabokban, melyek 
mihamar megritkulnak, gyantát szednek s azokat mintegy 
60 év múlva biztosan és könnyen, természetes utón, 
felújítják. Igen szép felújítások láthatók a Gascogne-ben, 
a hol a múlt században telepített fenyőállabok figyelemre 
méltó iparnak kútforrásai.

Németországban Bock erdőtanácsos szerint a tenger
menti futó fövények a befásítás előtt sövénykerítésekkel 
lesznek megkötve, melyek 3—4 m. hosszú oldalakkal 
biró négyszögeket alkotnak, ezekbe jönnek — előzetes 
trágyázás után — az egymástól 1 m.-re fekvő 30 cm. 
mély ültető tányérok, melyek mindegyikébe 4 csemete

és pedig 1 éves Pinus sylvestris vagy 2 éves Pinus 
nuncinata jön az ásóval beültetve. A beltöltések (Bin
nendünen) futó fövenyét sorokban, vagy sakktáblasze- 
rüen gyephanttal födik és 6—8 csemetét ültetnek az 
1 — P5 távolban fekvő 60—80 cm. hosszú 40 cm. mély 
csemete-fészkekbe.

Üdébb helyeken az Alnus glutinosa és néha a Picea 
alba nyer alkalmazást.

b) A homokpuszták beerdösitése.

Német módszer. A talaj 4 6 m. széles pásztákban 
lovaktól vont, — vagy gőzekével 40—70 cm. mélyen 
föl lesz szántva, közbe 1*4 m. széles meg nem munkált 
sávok hagyatnak. A jobb, üdébb, agyagosabb homok
talajon a fölszántott pásztákba 3 sor tölgymakk lesz 
vetve s ezeket a kopáron hagyott sávok mentén erdei
fenyő csemetékkel segélyzik. A tölgy az úgynevezett 
védőfenyőket mintegy 20 év alatt növekvésükben túl
szárnyalja, részben azokat elöli és vidoran tenyészik.

A szárazabb, tisztán homok-területeken a 4‘6 m. szé
les fölszántott szalagok tűlevelűek magvaival lesznek 
bevetve, vagy fenyő csemetékkel beültetve. Legújabban a 
következő magkeveréket használják hektáronként: 4 kg 
erdeifenyő, IV2 kg. lúcfenyő és 1 kg. ákác. A hézago
kat lúcfenyővel pótolják.

Érdekes megfigyelésről számol be Matthes az ákác- 
légeny-felszivó és talajjavító képességére vonatkozólag. 
Egy üzemátvizsgálási munkálat alkalmával ugyanis föl
tűnt neki, hogy az egyik lúcfenyő-csoport élénk zöld 
színével és magassági növekedésével tetemesen kiemel
kedik környezetéből. A szorgos kutatás eredménye arra 
vezetett, hogy az előnyös növekedést oda hordott kor
hadó ákác-rőzse idézte elő. Még szembeötlőbb volt a 
a magassági külömbözet azon a helyen, a hol a kihasz
nált s gyökér-sarjakat eresztő ákác közé lúcfenyő lett 
ültetve. Itt a 6 éves fenyőcsemeték átlagmagassága 3'5. 
m. volt 6 cm. alsó átméiővel, mig a környezelnél az át
lagmagasság csak P4 m.-t, az alsó átmérő pedig 3 cm.-t 
ért el. Az ákác-rőzsével való trágyázás hatásának meg
állapítására kiterjedt kísérletek folynak.

Hollandiai módszer.
v. Schermbeck a kopárokon mintegy 25 cm. mély, 

egymástól 1 0—1‘2 m.-nyíre fekvő barázdákat szántat, 
melyek ősszel 200 kgr. kainittal és 300 kgr. thomas- 
salakkal lesznek trágyázva és tavaszszal rendesen 3 kgr. 
erdei fenyő, 2 kgr. lúcfenyő és 1 kgr. feketefenyő-maggal 
bevetve. A barázdák közötti meg nem munkált kopár 
sávokra vörös tölgy-csemetéket ültet 40 cm. hosszú 
csemete-fúróval.

Különös gondot fordít Sghermbeck a diluvial homo
kon álló idősebb, elegyetlen erdei fenyő állabok ápolására. 
A száraz tőzeget nagyrészt lekapáltatja, meszesíti az 
egész felületet és a tőzeg ismételt képződésének meg- 
gátlására tölgyet, bükköt és szelid-gesztenyét telepit az 
erdei fenyő alá. (Vége következik.) Mitske G,
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VADÁSZAT.
A helyes erdőművelés és vadtenyésztésről.

(Könyvismertetés.)

Azt hiszem, jó szolgálatot teszek, ha megismertetem 
e lapok olvasóival Dombrowski Raoul lovag „Cültlirschilié 
und Wildhege“ című munkáját, melyet a vadóvás és 
vadtenyésztés érdekében irt s melynek minden sorát a 
vadászat szeretete sugallta.

Ezen hattyúdalába öntötte az európai hirű szerző hosszú 
évek tapasztalataiból merített következtetéseit; lelkének 
még ifjú erejével szállt sikra a helyes és céltudatos vad- 
tenyésztés érdekében; gáncsol, buzdít, oktat, a mint meg
győződése sugallja. A mü kiterjeszkedik jóformán minden 
vadnemre és annak tenyésztésére, s az általa okozott 
károkra. Én azonban, a műnek csak a nálunk is időszerű 
fővadtenyésztés és mellékesen az őzre vonatkozó részeit 
fogom ismertetni.

Ha e cikkemmel a közönséges könyvismertetés hatá
rain mégis túlmennék, teszem azt azért, hogy e mun
kában kifejezésre jutott hasznos és megszivlelésre méltó 
elveket, azok részére is hozzáférhetővé tegyem, a kik 
a nyelv nehézségei miatt azt eredetiben olvasni nem 
képesek. Ped:g a munka, melyet az ősz szerző élete 
alkonyán irt, megérdemli, hogy a vadászati ügyekkel 
foglalkozó minden társadalmi rétegben elterjedjen; mert 
abban mindenki fog találni valami tanulságosat, követésre 
érdemest.

*
Bevezetésében a szerző beismeri, hogy merészség a 

különféle termények védelmét és a vadtenyésztést ilyen 
kapcsolatba hozni és annak összeegyeztetését megkísér
lem ; mert azok érdekköre és az abból folyó kötelmek nagyon 
is elágazók és együttesen nem a legjobban hangzanak. 
És mégis feladatául e műnek azt tűzte k i: bebizonyítani, 
hogy e két különböző érdeket szolgáló csoport megfér-e 
egymás mellett. De szerző szerint: Valamint a kórtüne
teket fürkésző orvos, tanulmányozásai terén nem lehet 
mindenkor tekintettel a gyöngédebb érzelmekre, sőt 
arra kell törekednie, hogy a jellegzö tüneteket a 
kritikus szemével vizsgálja, bírálja és összefoglalja, 
úgy ő is ugyanazon utón fog haladni, ha nem is 
fog  mindenben tetszésre találni.

*
Midőn a sokoldalú támadásnak kitett vadászat ügyét 

bírálata tárgyául választotta, azon tapasztalatra jutott: 
hogy mig az erdész és mezőgazda együttesen panasz
kodnak a tenyészetben okozott vadkárok miatt s ellen
ségül állanak a vadászszal szemben, s ezt okozzák a 
károsításokért, addig ez a felelősséget amazokra iparkodik 
hárítani ; a vad pedig kemény tél idején halomra hull. 
Hogy azonban pusztulásának oka egyedül a kemény tél 
volna, — melyre ilyenkor szívesen hivatkozunk — azt
szerző egyenesen tagadja.

> *

A vadkárositások okát szerző első sorban az erdő
tenyésztésben, illetőleg a felújítás módjában keresi s erre 
nézve lényegében azt irja: Az iskolai bölcsesség elmé
leteket állított fel, melyekkel a mindenható természet 
működését kívánta megkorrigálni. Ezen bölcsesség 
nyomán keletkeztek az egyenlő, egvenruházott (Uni
forme) állabok. Ez a rendszer kipusztitott minden 
alárendelt csekély értékű fá t és cserjét, melyet a 
természet létesített.

A természet törvénye, mely az egyes növények elter
jedésének határt szab, termőhelyeit megállapítja, az erő
set a gyöngéddel egyesíti s az egésznek összhangot 
kölcsönöz: ezen bölcsesség előtt már nem látszott idő
szerűnek.

A tarolás rendszerré fejlődött még a hegyvidéken is, 
melyet a mesterséges felújítás nyomán követett. De ezek 
a felújítások a legtöbbször egyenlő fanemekkel egyhan
gúság tekintetében mi kívánni valót sem hagynak.

Azoknak, a kiknek ideálja az ilyen erdő, természetesen 
réme a vad is ; mert kétes alkotásaikat károsítja. Azon 
kérdés elől : hogy a vad okoz-e károkat, s oly mérvüek-e 
azok, hogy annak kipusztitása indokolt volna, szerző 
kitérni nem akar. S ott egyenesen elismeri, hogy a 
szarvas- vad részint a különféle fanemek csemetéinek 
vagy a serdénynek lerágása által, — a rudasokban pedig 
a kéregnek hántása által kárt okoz. De tagadja, hogy 
hibás csak a vad volna!

Mert az egyhangú, egy-két fanemből alkotott erdőkben 
önfentartási ösztönét követve, a vad természetesen ott 
fogja az élet fenntartásához szükséges tápanyagokat ke
resni, a hol azokat megleli, ha ezzel kárt okoz is. Ezen 
állításának beigazolására utal a szerző a jó zárlatu 
80 — 100 éves erdőkre, — vagy az itt-ott megtalálható 
őserdő maradványokra, melyek rendesen nagyobb vad
állománynyal rendelkeznek, s ott vadkáarkat alig észlelünk.

De régebben a rendszeresen keze.t erdőkben is meg
tűrték az alárendeltebb fákat és cserjéket, melyek az ál- 
labokat alkotó nemesebb fanemek védelmét lényegesen 
előmozdították.

Az a gazdaság, melynek alapját az észszerüség képezi; 
— mely tekintettel van a helyi körülményekre s a talaj 
vegyi és természettani tulajdonságaira, az nem igazod- 
hatik sablon szerint! Mert a mi az egyik helyen meg
felelőnek és célszerűnek bizonyult, az más vidéken na
gyon káros lehet. A tapasztalás pedig már is igazolta azt; 
hogy a meg nem felelő éghajlat és talajon tenyésztett 
fanemek a vadrágásnak mindig erősebben alá vannak 
vetve.

De nemcsak az erdész a hibás egyedül, hanem vétkes 
a vadász is. Mert a tervet nélkülöző vadászat, fitymálása a 
jogos culturérdekeknek, nem okszerű vadászati kezelés!

A vadászat nemesebb értelemben való gyakorlása, mely 
ethikai és nemzetgazdasági tekintetben teljesen jogosult, 
két rendbeli kötelességet ró annak vezetőjére, u. m. :

a) a termények lelkiismeretes védelmét erdőn és mezőn ,
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b) a területnek megfelelő vadállomány gondozását és 
ennek táplálásáról való gondoskodást.

Minthogy ezen kötelességeket a vadászat-kezelők vagy 
tulajdonosok — egyes dicséretes kivételek leszámításával — 
nem vették komolyan, a kölcsönös ellenségeskedésnek és 
a vadkárok kérdése elmérgesedésének ők is részesei.

A termények védelme erdőn és mezőn — mondja a 
szerző — rendkívül egyszerű és úgy a cultura-védelem, 
mint a vadóvás ugyanazon alapon nyugszik:

egyrészt a vadászterület minőségében és éghajlati vi
szonyainak ismeretén ;

másrészt pedig az otthonos vadnemek életviszonyainak 
és szükségleteinek ismeretén.

Ezek adják meg az útmutatást culturális és kezelési 
intézkedések tekintetében. És így módjában van a va
dászat intézőinek a vadnemeknek megfelelő intézkedése
ket életbeléptetni s ez által a culturák védelmét egyenesen 
és közvetve előmozdítani.

*

A vadak által való károsítások megakadályozására — úgy 
az erdőterületen belül, mint azon kívül — szolgálnak azok 
az intézkedések, melyek a vadnemeknek megfelelő táplálék 
nyújtására irányulnak. Azért gondoskodni kell arról, hogy 
a rétek megfelelő fűnövényzettel bírjanak ; az utak, nyila
dékok szélei begyepesedve tartandók ; az erdő szélei vad
gyümölcsfákkal, nevezetesen: vadgesztenyével fásitandók. 
A jeneszter mint cserje is kitűnő táplálékot szolgáltat.

A letarolt vágásterületeket — ha módunkban van —
2— 3 évig mezőgazdaságilag használjuk és a felújítást
3— 4 éves iskolázott csemetékkel eszközöljük, mely mű
velettel nemcsak a vadnak táplálékot szerzünk, de a 
növedékveszteséget is pótoljuk.

Ajánlatos az erdőterületen belül állandó területeket 
takarmánytermelésre berendezni. Jó szolgálatokat tesz a 
csicsóka termelése is.

Kiváló gondozásunk tárgyát képezzék az erdőben elő
forduló rétek, melyek jókarban tartására és megfelelő ta- 
karmányfű'/ek termelésére rendszerint semmi gond nem 
fordíttatik. Pedig ezek lényegesen hozzájárulnak a vad
állomány tartásához és úgy közvetve a károk megaka
dályozásának hathatós eszközeivé lesznek.

A rétek gondozása: aj a talajerő fenntartása; b) meg
felelő takarmányfüvek termelésében nyilvánul.

A füvek megválasztásánál gondoskodni kell arról is, 
hogy azok ne egyszerre, ne egy időben érjenek s így a 
vadnak minden időben nyujtassék megfelelő legelő. Minél 
inkább van erről gondoskodva, annál inkább lekötjük a 
vadat az erdő területén; annál jobban megakadályozhatjuk 
annak kiváltását idegen területekre s ezzel egyetemben 
elejét vehetjük a károsításoknak erdőn s mezőn.

A különféle vadnemek életszükségleteinek és szo
kásainak megfigyeléséből vezettetett le a vadóvás 
fontos tana, mondja: a szerző.

A helyes vadóvás pedig elsősorban önálló gondolkozást

követel. Ebből folynak azon intézkedések, melyek az állo
mány fentartására, annak szám- és nemszerinti szabályo
zására és a károsítások megakadályozására irányulnak.

Ez utóbbiak elhárítására szükséges a vad téti takarmá
nyáról is gondoskodni.

Ezen intézkedések a következőkben foglalhatók össze: 
a vadnemeknek megfelelő és olcsó táplálék beszerzése; 
célszerűen berendezett és a vadászterületen céltudatosan 
elosztott etetők felállítása.

Hogy vadunk ellátása saját asztalunknál olcsóbb, 
mint idegenben, — mondja a szerző — az már is be 
van bizonyítva. A vadkártérítési igények évről-évre emel
kednek s akárhány szomszédos birtokos az esetleg be
állott rossz termésért ezidőszerint már „vadkárok“ címén 
kártalaníttatja magát.

Hogy a vadkárok felvétele, megállapítása, a károsultak
kal való egyezkedések, mennyi kellemetlenséggel járnak 
s mennyire fokozódnak az igények s mennyire túljárnak 
gyakran a méltányosság határain, arról igen sokat lehetne 
elmondani.

De ettől eltekintve, vannak vidékek, ahol a lakosság 
vadkártérítési igényeket rendszeresen gyakorol és rossz 
talajú s talán még rosszabb művelésű földjeit ilyen formán 
jól jövedelmezőkké képes változtatni.

A fiatalosok vagy erdősítések megvédelmezésére ajánlja 
szerző az aránylag olcsón beszerezhető Asa foetidát. 
Ezen szert vizben feloldva és emberi ürülékkel keverve 
használjuk úgy, hogy hig péppé alakítjuk. Ezen pépbe 
vastagabb spárgát mártunk, de előbb abba bizonyos tá
volságba keskeny szeletekre vagdalt rongyokat fűzünk. 
Az így preparált s megszárított spárgával körülbelül 1 
méter magasságban körül kerítjük a megvédendő terü
letet. Ennek a szarvas és őz kitér, s ha éhség által 
kényszerítve nincsen, a beugrást meg nem kísérli.

Czélszerüek, de drágábbak a hordozható és szakaszon- 
kint alakított sodronykerítések, melyek állványai csekélyebb 
értékű áterdősitési fából készíthetők.

*

Téli takarmánynak igen ajánlatos a fagyöngy (Viscum 
alium), mely a szarvas és őznek kitűnő s mással nehe
zen pótolható táplálékot képez.

A zöldzab szénával keverve szintén kedvelt tápláléka 
a szarvasnak, mig az őz, száraz állapotban legjobban 
kedveli a vörös herét, A célszerűen készült nyalatok és 
azok helyes felosztása nélkülözhetlen kelléke a vadóvás
nak s azok készítésére nagy gond fordítandó.

Fontos a különféle vadnemeknek téli gondozása és 
megfelelő takarmánynyal való ellátása.

Már tél elején döntendők lágy fanemek, nevezetesen: 
nyárfák, melyek az etetők körül elhelyezve arra szolgál
nak, hogy a vadat oda szoktassuk és csapatokba gyűjtsük.

A vágásokban a vékonyabb gályák tavaszig visszatar- 
tandók, hogy a vad azokat lerügyezhesse. Ez által a 
vad nemcsak a szükséges csersavas anyagokhoz jut, de
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a drágább takarmányfélékben megtakarítást is érünk el 
és a vadrágás ellen hatalmas óvszert nyerünk.

Az etetők, ha azok nem állandók, már az ősz folya
mán helyezendők el, hogy a vad azokat megszokja.

Azok elhelyezésére nézve is hasznos útmutatással 
szolgál és megismertet nehány igen egyszerű alkotásu 
etetővel.

Ha a vadóvás, a mondottak alapján és azok figyelembe 
vételével eszközöltetik, megfog szűnni a vadrágás feletti 
panasz és nagymértékben csökkenni fognak a mezőgaz
daságokban okozott károk.

Minden oknak megvan az okozata — mondja a szerző 
s ha az okokat lelkiismeretesen fürkészszük, azokat meg 
is találjuk. Ha az erdőn szintén jogosultsággal biró és a 
vadtenyésztésnek kedvező fáknak, cserjéknek is adunk 
helyet, ha minden időben gondoskodunk a különféle 
vadnemek tápanyagairól, megfog szűnni a panasz is !

A kéreghántást egyes családok rósz szokásának tartja, 
mely öröklődik. S így azon baj ellen csak a lelövés 
segít.

*

Általában elterjedt vélemény, hogy a vadászatkezeié 
az állomány szabályozására nem képes befolyni. Ennek 
szerkő egyenesen ellentmond. Mert sok régi vadászati 
szabályt, igy pl. hogy csak erős agancsárok lövendők, 
meghazudtolt a tapasztalat. Az anyavad pedig sommásan 
lövetett, ahogy épen puskacső elé került.

Erre nézve is más ma már a vélemény. Mert csak 
erőteljes anyavad és ugyanolyan apától várhatunk meg- 
elelő utódokat. A szarvas, őz számarányainak megálla
pítása nem könnyű, de lehetséges, mondja a szerző.

Szerző szerint a szarvasállomány nem-szerint — 100 
drbra számítva — állhat: vadászható bika 10, ezenfelül 
legyen gyenge bika 15, borjas tehén 40, üsző és 
borjú 35 drb. Őzvadnál a következő arányt ajánlja: 
— ugyancsak 100 drbból álló állomány alapján — hatos 
bak 16, villás és csapos 14, öreg suta 42, üsző gida 
28 darab.

Az állomány megállapításánál azonban — mint már 
hangsúlyoztam — nemcsak a mennyiségre, hanem a 
minőségre is nagy gond fordítandó.

Hogy bizonyos meghatározott nagyságú területen meny
nyi vad volna tehát fentartható a fentiek tekintetbe véte
lével, erre nézve útmutatással a mű nem szolgál. Mert 
a talaj termőképessége, az éghajlati viszonyok is
merete, a vad-óv ás és gondozás mikéntje, a gondos 
és körültekintő vadászt minden egyes esetben képe
síteni fogia a helyes szám megállapítására, mondja: 
a szerző.

A vadkártérítés kérdésének megoldása egyike a leg
nehezebb feladatoknak és annak igazságos és méltányos 
megoldása csak a két táborra szakadt elemnek kölcsönös 
előzékenysége és jóindulata által várható.

A vadászat: a szerző szerint, az idők folyamán ugyan
csak nagy változásokon ment keresztül s tág határok

között mozgó tudománynyá fejlődött, melynek nemcsak 
a vadnemek biológiájával, hanem a nemzetgazdaság ál
talános érdekeivel, de e mellett a mező- és erdőgazda
sági érdekekkel is számolni kell.

Hogy a vadász a közel múltban helyesen fogta-e fel 
hivatását és mérlegelt-e egyéb kulturális érdekeket ? erre, 
sajnos, azt kell válaszolni, hogy: szabályként sok mulasz
tással szemben csak kevés céltudatos cselekvést találunk.

A válasz nem kedvező, de igaz! A vadkártérítés kér
désének elmérgesedésében tehát részesek maguk a vadá
szok is és megoldása annál nehezebb, annál fenyegetőb
ben lép fel, minél inkább tagadják a tényeket az egyik, 
s használják ki zsarolásra a másik részről.

A kérdés ma már olyan alakot öltött, mely a vadá
szatot komolyan fenyegeti; pedig ennek jogosultságát 
közgazdasági szempontból nem lehet tagadásba venni. 
Vadászterületek tulajdonosai — ha azok nagyobb össze
függő egészet nem képeznek — tehetetlenül állanak az 
évenként emelkedő zsarolással szemben, mely utóbb az 
áldozatkészséget kimeríti.

Ha a kóros, tarthatatlan állapot gyökeres gyógyítására 
törekszünk, az okokat kell keresni, és ha felfedeztük, 
azoknak eltávolítására minden eszközt felhasználni. Az 
okokat vizsgálva, szerző a baj gyökeres orvoslására kö
vetkező szabályokat állítja fel:

1. A vadászterület nagyságához mért akkora vadál
lomány fentartása, mely számba vehető károkat nem 
okozhat.

2. A vadkárok méltányos és igazságos elbírálása.
Ezek nyilvántartása oly formán, hogy a vadkárok iránti

panaszokat megelőzze és azok igazságos elintézésére tö
rekedjék. Ha ezen szabályokat szigorúan megtartjuk és a 
szarvas, őz, s egyéb vadnak ellátásáról télen-nyáron gon
doskodunk, a panaszok is elfognak némulni.

Régebben a nemesi jogon gyakorolt vadászat és az ez 
által kifejtett nyomás ; — újabban az idegen érdekeket 
fitymálló és a vadkárokat figyelemre nem méltató ma
gatartása a vadásznak; a vadkárok megakadályozására 
vagy csökkentésére irányúló inézkedések elmulasztása; 
— végül: a kérdés megoldásába avatkozó „bujtogató“ 
elemek, sociáldemokrátikus irányzatok előtérbe nyomulása, 
ezen kérdést olyan térre terelték, melyen a szemben álló 
felek gyakran az ildomosságot nem ismerő fegyverekkel 
harcolnak egymás ellen.

Ezen harcnak minden áron véget kell vetni!
*

Midőn a könyv rövid ismertetését befejezem, melegen 
ajánlom azt a vadászat iránt érdeklődőknek figyelmébe ; 
mert az az elmondottakon kívül igen sok hasznosat és 
utánzásra méltó tudnivalót tartalmaz és sok tekintetben 
ráillik hazai viszonyainkra. Kapható 2 koronáért az 
Oesterr. Forst- u. Jagd-Zeitung kiadóhivatalában Bécsben.

Fogassy Gyula.

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



1538. szám MAGYAR E RDÉ S Z

„Vadászgazdaságunk.“
A „Budapesti Hírlap" ez évi 67. számának közgazda- 

sági rovatában Gy. Takách Gyulától ilyen címen jelent 
meg egy másfélhasábos cikk.

Mintán ezen cikkben sok oly dolog Ion tárgyalva, a 
mihez szó fér, így többek között, hogy az állam nem 
helyez oly súlyt vadászgazdaságunkra, mint például a 
méhészet és halászatra; továbbá, hogy az állam nem 
tulajdonít a vadászatnak oly közgazdasági fontosságot, a 
mint azt megérdemli; a vadászat ügyeit nem vezeti elég 
szakszerűséggel, nem ellenőrzi bérlőit, stb. stb., s miután 
jelen cikk állításainak megcáfolását ugyanezen napilapban 
illetékesebb toliból hiába vártam, de hiába lestem az 
erre hivatott szaklapok vélemény-cseréjét, ennélfogva 
indíttatva érzem magam cikkíró állításait e becses lapok 
hasábjain bonckés alá venni.

A fent idézett cikk eképen kezdődik : „A modern élet
ben az ősi foglalkozások közül a vadászat elvesztette 
gazdasági jelentőségét és úri kedvteléssé, testedző vidám 
törődéssé vált, a melyről a lapok a sport-rovatban adnak 
számot, az állam pedig oly törvénynyel gondoskodik, a 
mely semmiképen sem födözi azt a nagy gazdasági ér
téket, a melyet vadállományunkban bírunk. Ez a törvény 
nem nézi a vadászatot a közvagyonosodás és közélelmezés 
szempontjából, csak az úri hasznot védi benne annyira- 
amennyire.“

Hogy a modern életben, hogy a műveltség, hogy a 
kultúra terjedésével a vadászatnak tért kell engedni, az 
kétséget nem szenved, de hogy is lenne az másképen, a 
midőn úgy a mező, mint az erdőgazdaságnál az extensiv 
gazdaságról az intensiv gazdaságra térünk át; a midőn 
a sik földet parcellázni és a nagy birtokokat Magyarország 
hegykoszorúzta vidékére akarjuk áthelyezni, mert más
képen a nagy nemzeti eszme, amit Beksics az ő „Nemzeti 
aktió“ — a magyar társadalom minden rétegét ihletképen 
áthatott, művében tárgyal — hogy lenne megvalósítható ? 
Intensiv mezőgazdaságnál csak nem fogja tulajdonosa jó 
szemmel nézni, hogy ha termékeit a fővad megfekszi és 
tönkreteszi. Viszont a fővad sem fog szívesen el lenni oly 
intensiv erdőgazdaságban kezelt pagonyokban, ahol télen 
fadöntés, félgyártmányok feldolgozásával, tavasszal ültetés, 
vetés, nyáron fűsarlózás, gyomfák gyűrűzésével stb.-vei 
foglalkoznak? Hogy azonban ott, hol ezen körülmények 
nem forognak fenn, a nemes vadnak okszerű tenyésztése 
és védelmének, a műveltség és kultúra terjedésével foko
zódnia kell, az sem szenved kétséget, csakhogy e tenyész
tés, e védelem, amint azt fenebb említém, ne szolgáljon 
se a mező, se az erdőgazdaság — a közvagyonosodás 
kárára. És ez utóbbi körülményt ezidőszerint nagyon is 
fontolóra kell vennünk, a midőn kicsi országunk gazda
sági válságban vergődik, a midőn minden mozzanatot 
figyelemmel kell kísérnünk, hogy a válságból minél kisebb 
áldozat árán kiszabadulhassunk.

Hogy a vadászat nemes sportja költséges és ebből

folyólag úri passió, ennélfogva azt ezen hozott áldozatok 
ellenértékéül egy alaposan revidiált törvénynyel védeni 
kell, az köztudomású. Revidiálni kell annyira, hogy ahhoz 
hozzá nem értő ember ne íérkőzhessék, mert a gyakorlat 
azt mutatja, hogy az ilyenek a vadászat költséges volta 
miatt hamar a tönk szélére jutnak és azután a leghirhed- 
tebb orvvadászokká válnak.

Neheztelőleg emlékszik meg cikkíró, hogy az állam a 
méhészetet és halászatot támogatásban részesíti, míg ellen
ben a vadászatnak „az állami támogatást és hatósági 
vezetést“ nem adja meg.

Feltéve, hogy az úgy lenne, a mint állítva lett, véle
ményem szerint az előbb említettek közül, de különösen 
a méhészet csak inkább igényli az állami támogatást, 
mint a vadászat, ami az előadottak szerint „úri kedvtelés 
és testedző vidám törődés“. A méhészet sok kisembernek 
biztosit tisztességes mellékjövedelmet és nemes szórakoz
tatást. A méhészet és halászat jövedelmező voltára a 
szegény népet reá tanítani és azután támogatni csak 
inkább képezheti az állam feladatát, mint a vadászat nemes 
sportjának gyakorlása? Ezt elvégzi maga a társadalom.

A helyes nemzetgazdasági elvek alapján az államnak 
a kisembert támogatni, az úri kedvtelés számba menő 
vadászatot, mint gazdaságunk egy figyelmen kívül nem 
hagyható tényezőjét, helyesen alkotott törvénynyel meg
védeni, nemzeti feladatát képezi.

Tovább menve, cikkíró azt mondja; „Természetesen 
az állam hivatott a vadászat közgazdasági jelentőségét 
első sorban értékelni, hangoztatni, azt a köztudatba be
vinni s a vadászat ügyét a központból szakszerűen vezetni. 
A mi most történik, az könyörtelen vadpusztítás és sat- 
nyítást.“

Hogy az állam, illetve a kormány a vadászat közgaz
dasági jelentőségét nagyon is méltányolja és azt a köz
pontból szakszerűen vezeti, azt a cikkíró a földmivelési 
miniszternek 1892. évi működéséről a törvényhozás elé 
terjesztett jelentésének 15. „Vadászat“ című szakaszából 
veheti ki. Ugyanis ebben a miniszter azt mondja: „E végből 
egy felől, de másrészt azt is szem előtt tartva, hogy a 
vadállomány fejlesztése a mező- és erdőgazdaság kárára 
túlságig ne fokoztassék, hanem mindkét érdek megfelelő
kielégítést találhasson ; .............hogy a vadászati törvény
egy közelebbi revíziójára a szükséges irányban tapaszta
latokat gyüjthessek; végül pedig, h o g y .............és egyéb
ügyeinek egyöntetűbb tárgyaltatása biztosíttassák: tárcám 
„Erdőfelügyelőségek“ ciménél egy vadászati felügyelői 
állást vettem fel a költségvetésemben, a melylyel az itt 
érintett célok megvalósítását és a hazai vadászati ügyek 
szakszerű fejlesztését reméltem biztosítani.“

A földmivelési kormány ez ideig 111 vadásztársulat 
alapszabályait hagyta jóvá ; oly alapszabályokat, a mikben 
az okszerű vadtenyésztés szempontjából kifogás alá esnek, 
ezen intézkedések pótlására utalja.

Az erdőőri szakiskolák vadászterületeinek kezelését és 
felügyeletét újból szabályozta akként, hogy az intézet
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növendékei a vadászati segédszolgálatban alaposabb ki
képzést nyernek.

A belügyminiszterrel egyetértőleg intézkedett a ragadozó 
és kártékony állatok mérgezés útján i elpusztításáról. — 
Tárgyalásokat folytatott a kereskedelmi miniszterrel a vad 
értékesítése és a kivitel előmozdítása ügyében. Vadászati 
statisztikai adatokat gyüjtet stb.

Az itt előadottak talán csak nem bizonyítanak Takách 
Gyula állításai mellett?!

Ama feltevésével szemben, hogy „Az államnak idá'g 
arra sem volt gondja, hogy a vadászatból önként adódó 
maga jövedelmét fokozza“ — többet nem említek, mint 
azt a körülményt, hogy az állam a vadászatot legnagyobb
részt nemzetiségi vidékeken lakó, minden szellemi élve
zetet nélkülöző, a szellemi és testi fáradságtól agyon
hajszolt, agyongyötört szakképzett — és nem jáger — 
erdőtisztek egyedüli szórakozását — elvette. Elvette, hogy 
azt bérbe adva, „maga jövedelmét fokozza

Cikkírónak tudnia kellene, hogy sok magyar ifjút a 
vadászat nemes sportjának gyakorolhatása vezette az 
erdészet szép, de rögös pályájára. Tudnia kellene, hogy 
ezeket a vadászat szenvedélye vitte az erdők legelrejtettebb 
zugaiba, ahol annak titkait tanulmányozva, azt kenyér
adójának, az államnak hasznára fordította. Tudnia kellene, 
hogy hány csalódott szakembernek nyújtott a vadászat 
vigasztalást, hányat tartott künn az erdők rengetegjében, 
vagy egy kis falucskában, távol minden kultúrától, nélkü
lözések között neveltetve a messze városban gyermekeit, 
hogy azután hébe-korban mindezért a vadászat nemes 
sportjában találjon vigaszt, lelki megnyugvást. Tudnia 
kellene, hogy a fenti intézkedés hozzájárul ahhoz, hogy 
most, a midőn Beksics és vele egyetértőleg a nemzet az 
erdők fenntartásának fontosságát a napirendre tette és e 
nagy nemzeti feladat megoldásában a művelt magyar 
erdész összes és fokozott tudására szükség lesz, e pályára, 
a mint az a legutóbbi földmívelési költségvetésnek az 
ország plénuma előtt történt tárgyalása alkalmával fel
hozva Ion — kevesbedik a jelentkezők száma.

Többek között azt állítja Takách, hogy az állam „nem 
tartja számon és nem istápolja a maga birtokain a vad
állományt; nem ellenőrzi vadászati bérlőit és üzelmeiket, 
nem ellenőrizteti a vadászjegyek és fegyverengedelmek 
megváltását, nem gátolja meg az azokkal véghezvitt ren
geteg visszaélést; nem szorítja az illető hatóságokat, 
rendőrközegeket a törvény megtartására, a mi által tetemes 
készpénzjövedelemtől elesik s engedi megkárosítani azokat, 
akik telepítő és jövedelmező vadállomány létesítésén fá
radoznak . . . .  állami etigedelemmel esztelen vad 
pusztítás folyik.“

Miután az itt előadottak oly súlyos vádak, a mikre 
tulajdonképen válaszolni nem is kellene, mert még a 
laikus sem fogja elhinni, hogy egy kulturállamban, a 
melyhez kicsi házamot is számítom — cikkíró úr állításai 
csak fel is tételezhetők! De miután a közvéleméuy elé 
dobott szavak inkább csak cikkírónak az állami vadászati

ügyekbeni tájékozatlanságát árulják el, ennélfogva azokat 
vissza kell utasítanom és az alább elmondandókkal meg- 
erőtleniteni; u i. cikkírónak tudnia kellene, hogy a föld
művelésügyi miniszter 1900. évi jelentésében a vadászatra 
nézve egy igen érdekes kimutatással gazdagította vadá
szati statisztikánkat. Ebből kivehető, hogy az országban 
a vadászat, Fiume városát is beletudva, 1899. évben 
1.265,946 K, a megelőző 10 évben 1.001,846 K-t jöve
delmezett és így a jövedelem 22’867o emelkedett; továbbá, 
hogy a kir. felügyelőségekkel a vadlelövési és értékesítési 
adatokat gyűjteti össze. Ha cikkíró a vadászat ügyét 
annyira szivén viselné, tudnia kellene, hogy a földművelés
ügyi miniszter 1898. év november havában egy utasítást 
dolgozott és adott ki, a mely az állam kezelése alá tar
tozó vadászati területek felügyeletét és kezelését tárgyalja.
Ez utasítás értelmében, minden egyes hatóság köteles a 
vadászati idény végével a vadállomány nagyságát, a múlt 
idény alatt terítékre hozott vad nagyságát és a jövő évi 
vadlelövési javaslatot bemutatni. Ezen utasítás magában 
foglalja 1. a vadak óvását és gondozását, 2. a ragadozó 
állatok irtását, 3. a vadászat gyakorlását, 4. a vadak érté
kesítését és végül 5. a lődijakat. Mellékletül hozzáadja a 
belügyminiszter 1895. évi 23542. sz. rendeletét, a mi a 
mérgezési eljárásról szól.

Hogy ez utasítás nem nélkülözi a szakértelmet, a ko
molyságot és a szigorúságot, azt cikkíró talán kétségbe 
nem fogja vonni ?

Hogy az állam „nem ellenőrzi vadászati bérlőit és üzel
meiket“. Erre nézve csak azt ajánlom cikkírónak, szíves
kedjék bármely kincstári vadászterület bérlője lenni, az 
eléje teendő szerződést aláírni és annak minden pontját 
betartani, akkor meg leszek győződve, hogy nem fogja a 
fentieket állítani.

Hogy az állam „engedi megkárosítani azokat, a kik 
telepítő és jövedelmező vadállomány létesítésén fáradoznak“. 
Már csak olyasmit nem hisz el senki sem cikkírónak, 
hogy az állam bűnpártoló legyen, de hogy valaki az ő 
úri kedvteléseit más, legtöbb esetben egyes szegény föld
művelők rovására akarja kielégíteni és ha ezek az illetékes 
helyen panaszt emelnek, az állam védőszárnyai, a törvény 
oltalma alá veszi, az csak nagyon természetes. Elvégre, 
aki annyira félti telepített vadját, kerítéssé be vadászterü
letét, a mai nap olcsó sodronykerítéssel. Mert ha a szarvas- 
marha és egyéb háziállataink okozta kártól törvénynyel 
védjük a föld tulajdonosát, miért nem lenne méltányos 
a vadkároktól megóvni az erdő és mezőgazdát?

E károk nem oly kicsinyek, amint azt Dunántúl láttam, 
hanem nagyon is érzékenyek és olyanok, hogy nem álla
nak arányban a csekély 1000 — 1200 koronás községen
ként! átalány kártérítési összeggel, a mit ott fizetnek.

Vagy csak nem kívánja cikkíró, hogy az ország minden 
részében, azok a siralmas állapotok legyenek, am kről 
Bartha „A kazárföldön“ cimű röpirata vadászati részében 
felemlít!

Tovább menve azt állítja: „A vadászbér nagysága nem
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csupán a vadállomány nagyságától (apró vad), hanem 
fóképen minőségétől (nagy vad) függ. A legjobb bért a 
kitűnő szarvas-állomány juttat a birtokosnak. A szarvas- 
telepítés tehát elsőrendű szükség.“ — Tömeg vadászati 
szempontból, rengetegekben, ahol az erdőbirtok más hasz
not nem ad a tulajdonosnak, mint a vadászbért, ott ezt 
az elvet elfogadom ; de intensiv erdőgazdaság folytatása 
mellett határozottan káros, mert az erdősítés, nevezetesen 
fokozatosan felújító vágás rendszerben kezelt erdőknél 
problematikus. De határozottan káros az ország azon 
részeiben, ahol az erdőgazdaság mezőgazdasági birtokkal 
van körülvéve. Szomorú képét láttam én ennek a Dunántúi 
egy nagy birtoknál. Arról a kárról, amit a fővad a szarvas 
és a dámvad csinál, fogalmam nem volt, szivem elszorult 
egy ősi magyar birtok pusztulásán. Ahol nemrégen gyö
nyörű tölgyek diszlettek, ott most levágott, elcsenevésze
sedett tölgysarjak várják a púsztulás és rombolás befejeztét, 
hogy helyöket értéktelenebb fanemek vagy a kopárság 
foglalja el, hogy az itt megtalálhaló egy-két fűszálat, a 
szarvas-idióták lecsipkedhessék.

Ez nem volt lélekemelő, hanem elszomorító látvány !
Ezért a szarvasok tenyésztésében csak bölcs mérsék

letet tartok ,,szükségesnek“, mert Magyarországnak nem 
csak vadra, hanem mezei és erdei termékekre is van 
szüksége!

A vad gazdaságunkban legyen olyan, mint a kis gaz
dánál a baromfitenyésztés, annak kiegészítő részét képezi, 
amely nélkül gazdaság nem is képzelhető, a tarlót járja, 
a jó szemet, sőt az ocsut is megeszi, ápoljuk és gondol- 
zuk, de sem vetésben, sem a kertben szívesen nem 
látjuk. Hasznot hoz, de nem fő jövedelmi forrásunk.

Díváid Béla.
X X X XX X X X X X X X X X XX X X X X X X X X X X X XX X X X r. X X X X X 

A z  a g a n c s k iá i l i t á s .  Az agancskiállitás tárgyai felett 
meghozta Ítéletét a biráló-bizottság ; ennek a bizottságnak 
báró Trauttenberg Frigyes elnöklete alatt gr. Esterházy 
Béla és báró lnkey József voltak tagjai. Eszerint: 
Szarvasagancsok nyílt területről, a) I-ső díjasok cso
portja: I-ső dijat nyert gr. Andrássy Géza által kiállított 
16-os szarvasagancs. Másodiknak helyeztetett: Majláth
László 16-osa, harmadiknak gróf Széchenyi Béla 20-as 
szarvasagancsa, b) Il-ik díjasok csoportja; I-ső dijat nyert: 
Frigyes fhg. által kiállított 22-es szarvasagancs. Másodiknak 
és harmadiknek helyeztetettek: Coburg Fölöp hg. 16-osa, 
illetve 14-es szarvasagancsa, c) III-ad díjasok csoportja. 
I-ső dijat nyert: gr. Festetich Tasziló által kiállított 14-es 
szarvasagancs. Másodiknak helyezve Frigyes főherceg 
18-asa; harmadiknak helyezve Coburg Fülöp hg. 16-os 
agancsa. Vadaskerti szarvasagancsok, a) I-ső díjasok 
csoportja. I-ső dijat nyert: gr. Draskovich Iván által kiál
lított 16-os szarvasagancs. Másodiknak helyezve: gr. 
Draskovich Iván 12-ese, harmadiknak: gr. Almásy Dénes 
20-asa. b) Il-ad díjasok csoportja; I-ső dijat nyert: gr. 
Almásy Denes által kiállított 14-es szarvasagancs. Máso
diknak helyezve : Dréher Antal 14-ese ; harmadiknak:

gr. Esterházy László 12-ese. c) III-ad díjasok csoportja. 
I-ső dijat nyert: gr. Almásy Dénes által kiállított 16-os 
szarvasagancs. Másodiknak helyezve: gr. Draskovich Iván 
14-ese, harmadiknak helyezve gr. Almásy Dénes 22-ese. 
Ozagancsok: a) I. díjasok csoportja ; I. dijat nyert: gr. 
Majláth László által kiállított őzagancs. Másodiknak he
lyezve: gr. Majláth László és harmadiknak helyezve:
Ory Aladár őzagancsa, b) II.-díjasok csoportja; I. dijat 
nyert: gr. Wenckheim Frigyes állal kiállított őz-agancs. 
Másodiknak helyezve: gr. Almásy Dénes és harmadiknak 
helyezve: gr. Wimpffen Simon őz-agancsa, c) III-ad 
díjasok csoportja. I. dijat nyert: gr. Festetich Tasziló őz
agancsa. Másodiknak helyezve: gr. Almásy Dénes és 
harmadiknak helyezve: gr. Csekonics Endre őz-agancsa. 
Zergekampók: a) I. díjasok csoportja. I. dijat nyert: báró 
Schönberg Donáld által kiállított zergekampó. Másodiknak 
helyezve: gr. Kinsky Zdenko és harmadiknak: Kendeffy 
Lajos zergekampója. b) II-od díjasok csoportja. I-ső dijat 
nyert: Spiess Roland százados által kiállított zergekampó. 
Másodiknak helyezve: Kendeffy Gábor és harmadiknak: 
lnkey Antal zergekampója.

KÜLÖNFÉLÉK.
E l je g y z é s .  Ferenczy Lajos m. kir. erdész e hó 10-én 

váltott jegyet Ungvártt Tomcsányi Márta kisasszony nyal, 
Tomcsányi Ödön vármegyei főpénztáros leányával.

* H a lá lo z á s o k .  Szepesházi Kálmán kollegánkat 
súlyos csapás érte — egyetlen fia, Imre, április végén, 
7 éves korában elhalálozott agyhártyalobban. — Farkas 
Ede, orsz. meteorologiai asszistens, múlt hó 24-én 
Ó-Gyallán elhunyt.

* A  ta v a s z i  e r d é s z e t i  á l la m v iz s g á k r ó l .  Az idei 
erdészeti államvizsgák április 21—27. napjain tartattak 
meg Sólcz Gyula orsz. főerdőmester és m. kir. miniszteri 
tanácsos elnöklete alatt. Vizsgáló-biztosok voltak: Illés 
Nándor nyug. magy. kir. főerdőtanácsos, Fekete Lajos 
selmeci akad. tanár magy. kir. főerdőtanácsos és Butid 
Károly az országos erdészeti egyesület titkára. — 
A bizottság által szabályszerűen kiválasztott Írásbeli 
kérdések közül az első a hazánkban honos 5 tölgy-faj 
telepítésére és megtartására, a második a bükk mű
szaki tulajdonságaira és azokpak az erdész által meg
tehető fokozására, a harmadik egy konkrét kisebb erdő 
vágásrendjének és első korszak vágástervének megállapí
tására vonatkozott. A vizsga letevésére 9-en kaptak 
engedélyt és valamennyi kielégítően alkalmasnak talál
tatott az erdőgazdaság önálló vezetésére.

! Á llam i pénzsegély kopár, vízmosásos te rü le 
tek beerdősitéseért. Fejérvármegyében kopár, víz
mosásos területeknek az 1901-ik év folyamán eszközölt 
beerdősítéséért alább felsorolt birtokosok részesültek a 
nagymélt. m. kir. földmivelésügyi miniszter ur részéről 
állami pénzsegélyben: Ácsa község volt úrbéresei 50
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koronát, Bicske község v. úrbéresei 70 koronát, Bodajk 
község v. úrbéresei 75 koronát, Isztimér község v. 
úrbéresei 330 koronát, Keresztes község v. úrbéresei 
100 koronát, Kúti község v. úrbéresei 590 koronát kap
tak; a kiosztott pénzsegélyek összege tehát 1215 korona, 
a berdősített terület nagysága pedig 39 kát. hold. — 
Veszprémvármegye zirci és enyingi járásaiban pedig a 
következő birtokosok kaptak állami pénzsegélyt; Balatonfő- 
Kajár község volt úrbéresgazdái 20 koronát, Bakony- 
Magyar-Szombathely község egyes közbirtokosai 150 
koronát és Varsány község v. úrbéres-zsellérei 40 koro
n á t ; a pénzsegély összege tehát 210 korona, a beerdő
sített terület 21 kát. hold. Mint a fentiekből is kitűnik, 
az állami pénzsegély kiosztása hathatós eszköznek bizo
nyul arra, hogy a szegényebb sorsú birtokosokat kopár, 
vízmosásos területeik beerdősítésére serkentse s mond
hatni, hogy a birtokosok ilyetén való buzdítása egyike 
földmivelésügyi kormányunk legszerencsésebb akcióinak. 
Sajnos azonban, hogy dacára a rendelkezésre álló cseme
ték sok millióinak, azok mennyisége még mindig kevés
nek bizonyul. S földmivelésügyi kormányunk törekszik 
ugyan új csemetekertek létesítése és a meglévők meg- 
nagyobbítása által ezen a bajon is segíteni, de szerény 
véleményem szerint ez az intézkedés nem elégséges a 
mutatkozó hiány pótlására. Nézetem szerint már a cseme
ték kiosztásánál kellene nagyobb szigorúsággal eljárni s 
nagy uradalmakat, melyek elég gazdagok arra, hogy 
csemeteszükségletüket saját erejükből fedezzék, egyáltalán 
nem kellene az ingyen csemeték jótéteményében része
síteni. Nem fordulna elő akkor az olyan eset, hogy pl. 
a f. év tavaszán Fejér- és Veszprémvármegye együtt
véve összesen csak 33.000 darab ingyen csemetét kapott 
kopár területek beerdősítésére. A pénzsegély kiutalványo
zása is gyorsabban történhetne. Mert kik kapják azt a 
pénzsegélyt? Többnyire szegény községek és volt úr 
béresek, akik arra ugyancsak rászorulnak. Tekintve már 
most azt, hogy a kopárok és vízmosásos területek be
erdősítésére — ha csak közepes sikert is akarunk el
érni — kiváló gonddal kell, hogy törekedjék, az erdő
sítés jól pedig csak fizetett napszámosokkal végezhető, 
könnyen belátható, hogy a pénzsegély kiosztásának 
hosszú időre való halogatása nem éppen használ e szép 
és kiválóan fontos ügynek. Mert utóvégre nem lehet 
kívánni attól a szegény napszámostól, hogy bérére egy 
teljes évig várjon, mint azt a mai gyakorlat mellett tennie 
kell, a birtokos pedig — hisz rendszerint szegény — 
nem előlegezheti a sokszor nagy összegeket kitevő 
munkabért. Nem látom be, miért nem lehe'ne a pénz
segélyt még az erdősítés teljesítése évében kiutalvá
nyozni, hisz a tavaszi erdősítések sikere legkésőbb 
szeptemberben okvetlenül megállapítható. Az őszi erdő
sítésekért pedig — azt hiszem ezek a tavasziaknak alig 
képezik 25 százalékát — már a tavaszi hónapokban 
lehetne a pénzsegélyt folyóvá tenni, mert elvégre az a 
birtokos önként vállalkozik kopár, vízmosásos terület

beerdősítésére, már csak saját érdekében is jól fogja azt 
teljesíteni, legritkább esetben pedig egyedül a pénzsegély 
reményében, melylyel a tényleges kiadásnak rendesen 
úgyis csak egy részét képes fedezni. Bis dat qui cito 
dat, ez a latin közmondás azt hiszem sehol sem bizo
nyulna be oly fényesen, mint éppen e téren !

Binder Béla.
* Brutális fatolvajok. Csak nemrégiben említettük, 

hogy Somogymegyében az erdészeti közegek szolgálat
közben mennyi veszélynek vannak kitéve, s most a dél
vidék egyik megyéjéből hasonló híreket közölnek velünk. 
Az eset következő: A szabadalmazott osztr.-magy. állam- 
vasút társ. szokolári pagonyában f. évi március 31-én 
a potoki erdőőrt, névszerint Fratoi Pált szolgálatban két 
erdei kihágó fejszével ölte meg orvvul. Az erdőőrre 2 
fejszecsapást mértek, melyek elseje a kis agy tájékán 
hatolt a fejbe, a másikkal pedig, egy kis rész kivételé
vel, teljesen elvágták a nyakat. Az erdőőr természetesen 
rögtön meghalt. A társulat erdészeti tisztviselői testületi
leg vettek részt meghalt erdőőrük temetésén és sírjára 
koszorút helyeztek el. Néhány nappal előtte meg a fehér
templomi vagyonközség Szeknla nevű najdasi erdőőrét 
pusztították el hasonló módon, szintén erdei kihágók. 
(Az illető erddőőr 3 napja volt még csak szolgálatban.) 
A csendőrség erélyes nyomozásának köszönhető, hogy 
mindkét eset tettesei megkerültek. Jellemző különben, 
hogy a szokolári gondnokságban 1892. óta, tehát rövid 
10 év óta Fratói a 7-ik erdőőr, aki ily módon pusztult 
el, s három esetben követtek el merényletet az ottani 
erdész élete ellen. A nyomozásokat igen megnehezíti 
azon körülmény, hogy dacára, hogy a faluban igen sokan 
tudják a tettes kilétét s hogy a szab. osztr.-magy. állam- 
vasút társ. jelentékeny dijakat ad azoknak, akik a csendőr
séget pozitív adatokkal nyomra vezetik, félve a bosszútól, 
ily adatokkal senki sem áll elő s igy bizony könnyen, s 
gyakran megesik, hogy a tettest nem is találják meg, 
vagy csak évek múlva. A német-bogsáni gondnokságban 
pedig ezelőtt 6 héttel találták meg egy 17 év előtt el
tűnt erdőőr fegyverét és vadásztáskáját (ez utóbbi még 
teljesen ép volt) az erdőn dolgozó munkások.

Mesterséges hűtőkeverékek. Ha 1 kgr. salétrom
savas légkőneget egy liter vízben feloldunk, a keverék 
rövid idő múlva lehűl — 16° Celsiusra s igy avval 10 
liter tejet képesek vagyunk 5—6 fokkal lehűteni.

Hasonlóan lehet hideget fejleszteni, ha 5 rész cloram- 
moniumót 5 rész salétrommal, 8 rész csodasóval, 16 
rész vizben feloldunk. A hűtőkeverékek egész tiszta jól 
lezárható üvegedénybe a tejbe sülyesztve azt rövid idő 
alatt tetemesen lehűtik.

A keverékek előállításánál a vizet mindig csak köz
vetlen használat előtt keverjük a többi anyaghoz. /.

jm m- ** ̂  ^ ^ ̂

Szerkesztői üzenet.
Öreg vadász. Levele anyaghalmaz miatt kimaradt. Jövő számunk

ban hozzuk.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárit.
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MAGYAR ER.DESZ
ERD ÉSZETI 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 1-én és 15-én.

KIADJA

SZÉKELY ÉS ILLÉS UNGVÁRTT,
KA Z IN CZY -U TCZ A 1. SZ.,

hova a hirdetések, az előfizetési és hirdetési 
díjak küldendők.

Néhány szó a nem állami erdőtiszti 
állások betöltéséről.

Lapozgatván az „Erdészeti Zsebnaptár “-bán, 
a magán uradalmak erdőtiszteinek névjegyzéké
nél feltűnt az, hogy úgy az erdőtörvény 17. §-a 
alá tartozó, valamint a magán uradalmakban több 
főbb erdőtiszti vagy hivatalfőnöki állás hosszabb 
idő óta betöltetlen. Honnan van ez? Azt mond
ják, kevés a szakképzett erdész, azokat lefoglalja 
az állam ; tehát nem jut nekik. Lehet, hogy most 
igaz ezen állításuk. De ahol most hivatalfőnöki 
vagy főbb tiszti állás betöltendő, kell, hogy alan
tasabb tisztek is legyenek (s tényleg ezek közűi 
sok kollegámra ráismertem); miért nincs hát 
akkor erdésznövendék?

A múlt század 90-es éveiben időszaki túlter
melés volt selmeczi erdészeti akadémiánkon; 
akkor kapva-kaptak a végzettek az állásokon; 
miért nem szerezték be akkor a kellő számú 
személyzetet? Vagy ha beszerezték, miért nincs 
most? Rossz a fizetés? Tíz év előtt az államnál 
is alig hogy némiképpen díjazva voltak a kezdők!

Máshol kell keresni a baj okát; — de orvos
lást is lehetne találni, legalább a mennyiben az 
erdőtörvény 17. §-a alá tartozó erdőbirtokosokról 
van szó.

Sok külföldi erdészeti középiskolát (talán még 
többen semmit vagy —- puskatöltögetést) végzett 
erdőtiszt van az erdőtörvény 17. §-a alá tartozó 
erdőbirtokoknál alkalmazva, amint azt Kolossy 
Imre az „Erdészeti Lapok“ 1901. évfolyam VII. 
füzetében kimutatta, kik a nevezett törvény 36. 
§-a 4-ik kikezdése kegyelméből meghagyattak 
akkori minőségükben; — s ezek dominálják a 
helyzetet.

A viszony ott kerül legélesebben napvilágra,

ahol a házi urak — külföldön laknak s onnan 
húzzák a jövedelmet. Ebben az esetben ezek a 
végzett és nem végzett tisztek (!) a birtokos 
csendes tanácsadói és titokzatos ellenőrei.

Időközben fel lett véve egynéhány selmeczi 
akadémiát végzett fiatalember — politikából; ezek 
a múlt decenniumban szívesen is jöttek, örülvén,

: hogy állást kaphattak s hozzá még határozottan 
nagyobb dotatióval, mint az államnál; talán volt 
bennük egy kis káröröm is: idővel előléptetés 
a jelen lévők rovására, kik ott maradnak, a 
hol most vannak.

Az üzemtervek elkészítése idejében meg lett 
állapítva a kezelő tiszti személyzet száma — a 
birtokos beleegyezésével és — akkor még ez 
ment, mert megkövetelték — akarva nem akarva 
a hivatal főnöke magyar szakképzett erdész lett.

Évek múlva a főnök eltávozik s ilyenkor kez
dődik a külföldi szakemberek működése, mely 
megteremtette a mai viszonyokat s mely abban 
kulminál: ha már én nem lehetek főnök vagy 
főbb tiszt, más se legyen az, — de a hatalmat 
kézbe kell kaparintani.

Egyik jelentés a másikat éri; a titokzatos ellen
őrök kezdik megdolgozni a birtokost: minek főbb 
tiszt, minek főnök, a munka elvégezhető a meg
lévő személyzettel, csak el kell osztani. A bir
tokos szívesen hallgat ezen argumentációra: nem 
lesz főnök, lesz több kivinni való pénz. Bele
egyezik. De az a rossz erdőtörvény! Ki kell ját
szani. Én (a vén praktikus puskavessző mellől) 
megtartom a manipulációt és — hogy a törvény
nek is eleget tegyünk — a selmeczbányai aka
démiát végzett tiszt vezesse az administrációt. 
Megvan! A szakképzett be lesz jelentve az ille
tékes hatóságokhoz mint — német Strohmann 
főnök.
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Ö főnök a munkában ; főnök a felelősségben 
kenyéradója és az állami felügyeleti közegekkel 
szemben s evvel ki van fizetve. A jogok a mani- 
pulánsé; annak jut az érdem és a jutalom, a 
pseudofőnöknek pedig a — járom.

Talán egyik-másik ellenveti: dobja le a jármot; 
ez a főnökkel szemben így mondandó: nyitva 
az út, mehetsz. Pedig ott dolgozott egynéhány 
évig s vélte, hogy szorgalmát s tevékenységét 
jutalmazni fogják! De különben is hová fordul
jon? Nem mindennap kaphatni állást!

Ezen állapotok előfordúlhatnak illusztrálva is 
Az erdőgazdaság mellett fennáll egy más üzem. 
is: bányászat, kohászat stb., melyek valamikor 
egy kalap alatt voltak. Az erdészet főnökének 
sok fáradságába került, míg elérte azt, hogy a 
maga bűneiért ki-ki a saját hátát tartsa oda s 
önállósította az erdészetet. Pedig a vágy az arany 
jó idők után, él mindenkiben, tehát a bányászat, 
kohászat s a többi -ászát főnökében is. S azt 
elérni itt az alkalom. A manipuláns erdőtiszt — 
érezvén gyöngeségét — segélyt keres s azt meg
találja a másik üzem — rendesen földije — fő
nökében, szakja (ha ugyan az) önállósága árán. 
így jön létre az a visszás állapot, hogy a tisztán 
erdészeti ügyeket egy kohász, bányász vagy más
féle -ász rendezi. Mit törődik a manipuláns az 
erdészet önállóságával? A jogokat ő már zsebre- 
vágta (duzzadnak is lassanként tőlük); a többit 
társfőnöke bezsebeli.

S ha a pseudo-főnök ez ellen felszólal, tudtúl 
adják, hogy ő kegyelemkenyeret eszik, — ő a 
szükséges rossz.

A dolog tehát így áll: a manipuláns vagy ma
gában, vagy a másik üzem főnökével egyetem
ben a fő ; ő (vagy ők) intézi az erdészet ügyeit, 
ő képviseli a magyar erdészetet mindenütt (több
nyire töltővessző qualifikációval).

A dolog közszájra kerül; az erdészet barátai 
látják az erdészet önállóságának hanyatlását, hall
ják a lélekharang tompa kongását s különös, 
csak — az erdőfelügyelő nem. A laikusok fel
fogják a helyzetet, sajnálják a pseudo-főnök 
sorsát, csak az erdőfelügyelő — gratulál neki 
előléptetéséhez. (Csupán csak irónia van ebben?) 
Az erdőfelügyelő mindent a legjobb rendben talál, 
semmi ellen sem emelhető kifogás s nem tűnik

fel, hogy szemléje alkalmával a manipuláns kalau
zolja, hogy üzemi kérdések megoldásánál a ma- 
nipulánssal s udvariasságból a bányász, kohász 
stb. főnökkel tárgyal; nem veszi észre, hogy 
üzemre vonatkozó szóbeli meghagyásait a mani- 
pulánssal közli, hogy ha a magyar erdészet kép- 
viseltetéséről van szó, a manipulánst értesíti ; 
szóval nem veszi észre, hogy ő maga ignorálja 
a nála bejelentett s szakképzett főnököt s csak 
akkor akad rá, ha felelősségre vonásról van szó.

Pedig hát ezen bajokon segíteni lehetne! Az 
erdőtörvény 17. §-a kimondja, hogy az üzem
terv kellékeihez tartozik az erdőkezelési (tiszti) 
személyzet létszámának a megalapítása, mi az 
erdőbirtokos közbeszólásával meg is volt téve. 
Az erdőtörvény azt is kimondja, hogy a hivata
lok főnökei szakképzett erdészek legyenek.

S tapasztaltam, hogy az erdőfelügyelők az 
üzemterv rendelkezéseinek szigorú betartását az 
erdőőröket illetőleg pedánsúl megkívánják s bün
tetéssel fenyegetnek, ha valamelyik erdőőr heve
nyében a magyar címeres táska helyett más 
tarisznyát akasztott a nyakába; miért tesznek 
kivételt az erdőtisztekkel? Ha megkívánják az 
erdőőrök minősítését, miért hánynak szemet az 
erdőtisztekére ?

S ha jónak bizonyúlt az erdészet önállósága 
éveken keresztül,- miért hagyják elveszni, anél
kül, hogy megkisérlenék megmentését s mi több, 
miért segítik elő annak hanyatlását avval, hogy 
semmit sem akarnak tudomásul venni; és pedig 
annál is inkább, ha ez üzemtervi rendelkezés?!

Ezen visszás viszonyok tartják vissza a szak
képzett erdészeket ilyen uradalmi szolgálatba 
való belépéstől! Mert ezen ferdeségek kiszivá
rognak a nyilvánosságba, s legtöbbnyire nem az 
áldozatok, hanem a laikusok utján.

Pedig az erdőfelügyelők részéről több nyílt
sággal való fellépés (no meg egy kis betartásával 
a törvénynek) megszüntethetné ezen visszás 
állapotokat; evvel lendítve volna az erdészeten: 
emelkedne tekintélye azon niveaura, a melyet 
megérdemel és — segítve volna sok sínylődő 
existencián.

— n  — n.
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Újabb erdei iparvasút Aradmegyóben.
Irta : M ir t  se  J á n o s .

Édes hazánk összes vármegyéi között Aradvármegye 
az első helyet foglalja az iparvasutak építkezése terén. 
Alig múlik el év anélkül, hogy ott újabb vasút ne kelet
keznék.

Eme közleményemben Aradmegyében az 1900. évben 
épített erdei iparvasutat óhajtom főbb vonásaiban ismer
tetni ; remélve, hogy későbben a kiépítés részletes le
írását s az egységi adatokat is fogom közölhetni.

A „Fehér-Kőrös“ szűk és erdőkoszorúzta bérces hegyek 
által körülvett kies, keskeny völgye Borossebes és Buttyin 
községek határánál kezd egyszerre kitágulni, kiszélesedni 
és dús termőerejü síksági szántók között folydogál világos- 
szürke szinü, szennyes, piszkos vize tovább, helyenkint 
homokzátonyokat képezve.

E völgykitágulásnál nyílik baloldalba egy hosszú és 
igen szűk mellékvölgy, melynek egyetlenegy pataka itten 
egyesül a főfolyóval. A mellékvölgy közép- és felső
részében fekszik Kisindia és Pajsán társközség, melyek 
határában terül el a völgyet elzárva, a kisindiai uradalmi 
erdőterület, mely a pankotai uradalomhoz — mint köz
ponthoz — tartozik és herczeg Sulkovszky J. Mária 
magántulajdonát képezi.

Az erdőbirtok vizválasztót képez hosszan elnyúló magas, 
szirtes, sziklás gerinceivel a lassan hömpölygő szőke 
Maros és a regényes völgyekkel biró Fehér-Kőrös között.

Az erdő 9398-48 kát. hold kiterjedésű, rendszeres gaz
dasági üzemterv szerint kezeltetik, szálerdő üzemben, 
100 éves fordulóval.

Az egy tömegben jelentékeny kiterjedésű erdőbirtok 
csak egy irányban, Kisindia-Pajsán község felé bir esés
sel, kihozatali iránynyal, mig másfelől, félkörben magas 
hegygerincek által határoltatik élesen, 4—900 mtr. tenger- 
szin feletti magassággal.

Az egész erdőterület 3 hosszú völgy által hasíttatik 
keresztül, melyekben csekély vizű patakok folydogálnak 
és mind a társközségek előtt egyesülnek egymással.

Mérsékelt éghajlattal bir. Késői fagyok ismeretlenek.
Egész kiterjedésében feltétlen erdőtalaj. Altalaj: trachyt, 

csillám- és agyagpala, quarc, diorit; feltalaj helyenkint 
televényes homokos agyag, máshol trachyt törmelékkel 
dúsan vegyítve.

Fanem tekintetében is változatos képet tár fel. Elő
fordul tiszta bükk- és tiszta tölgy-állab, valamint tiszta 
cser terület is ; továbbá tölgy bükkel, bükk gyertyánnal 
és cserrel keverve ; van ezeken kívül nyír, nyár, mezgés- 
és hamvas éger, meg mindenféle cserje. A tölgy (quer
cus sess.) 30°/o-kal, a bükk 66°/o-kkal, 3°/o-kal a cserfa, 
mig l°/o-kal a nyír és rezgőnyár van képviselve.

Dúsan, erőteljesen nő minden fanem. Ezen vázolt erdő
terület első fordaszaki vágás területe 3859-03 kát. hold, 
melyen túlkoros tölgy- és bükk-állabok vannak, el lett 
adva kihasználásra 1899-ik év december hó 6-án kötött

szerződés alapján a bécsi „Unió banknak“, mely ké
sőbb „Bécsi fakereskedelmi részvénytársaság“ nevet 
vett fel.

Az eladás holdak szerint történt és tisztán csak a be- 
erdősült terület lett számítva. Eladási ár kát. holdak sze
rint 140 korona. Az első félfordaszak 1890—1899. évig 
terjedt, területe: 2051*15 kát. hold, 35.525 m3 évi fa
hozammal, melyből: 7128-00 m3 tölgy- és 28.397 m3 
bükkmennyiség van.

A II. félfordaszak 1900—1909-ig terjed, területe 1807-88 
kát. hold, 1 2, fordaszaki fahozama: 407.173 m3, ebből 
esik tölgyre 69.395 m3, bükkre 337.331 m:$ és erdei 
fenyőre 447 m3.

Az erdő legalsó határvonala az A. Cs. E. V. boros- 
sebesi vasúti állomástól 20 kim.-re van. A fordaszaki 
terület egyes pontjai 24—27 kim.-re is esnek. Ezen 
távolságból 10 kim. igen jó állapotban levő törvényhatósági 
útvonalon fekszik, mig a felső részben út nincsen és csak 
a patak medre használtatik arra. Ezen felső részben út
vonalat csakis óriási költséggel lehetne csinálni és fen- 
tartani.

A fuvarerő is igen kevés, a mellett nagyon drága. 
4 ürméter tűzifának a borossebesi állomásra való szállí
tásáért 16 koronát kérnek és olcsóbban nem lehet szál- 
tani. Ily fuvarbér mellett az erdőbirtokos még reá is 
fizetne a saját fájára a mostani árak mellett: 2—4 ko
ronát. Ezen állítás igazolva van az által is, hogy ezen 
erdőbirtok a tulajdonosra eddig csak holt tőkét képezett, 
nem lehetvén kihasználni az anyagot szállítási nehéz
ségek miatt.

Ezen nyomós okok indították vevő részvénytársaságot 
arra, — miután a tárgyalások folyamán is teljesen be
igazoltatott az, hogy a vásárolt fatömeg csakis iparvasut- 
tal szállítható ki, — hogy előzetes műszaki felmérés 
után készült nyomjelzés mellett: Pajsán, Kisindia, But
tyin községek határain át Borossebesig építendő erdei 
iparvasút kiépítésére engedélyt kérjen az 1879-ik évi 
XXXI-ik törvénycikk 178. és következő §§-ai alapján.

Az erdőtörvény eme szakasza csak általánosan szól a 
szárazon való szállításokra; nincs határozottan meg
mondva, hogy mit köteles tűrni és mi ellen mondhat 
vétót a földtulajdonos; nem tesz semmi különbséget a 
szállítási módok között. Ennélfogva egészen helyes azon 
álláspontra való helyezkedés, az erdőtörvény 178. §. azon 
értelmezése, hogy az szól nemcsak a tengelyen, illetve 
fuvaron való szállításra, hanem az iparvágányra is. Néze
tem szerint erdőtörvényünk ezen pontra vonatkozólag 
hiányos és ezen hiányt ily módon javunkra értelmezhet
jük. Ezen helyes elv elfogadása és követése mellet 
lett Aradmegyében több uradalomnál is engedélyezve fa
termék szállítására erdei iparvasút építése.

Az engedélyezett iparvágány iránya a A. Cs. E. V. 
borossebesi vasúti állomásból kiágazva Buttyin, Kisindia, 
Pajsán községek határain át az uradalmi erdőterületre 
halad.
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Engedményes a vármegyei letétpénztárba, az erdei 
termékek szállítása közben az idegen területek birtoko
sainak okozható károk és károsítások megfizetésének 
biztosítása végett, 4000 korona pénzösszeget tett le. Az 
iparvasutra vonatkozó engedély 1900. évtől kezdődőleg 
15 évre szól. A vásárolt erdőterület egy egész fordaszaki, 
20 évi vágás terület, de ebből 1899. év végével az első 
félfordaszak letelt, a hátralevő II. félfordaszak alatt pedig 
nem valószínű, nem biztos, hogy a terület kihasználható 
lesz, az uradalom az üzlet lebonyolíthatása végett még 
5 évet engedélyezett vevő cégnek és igy kellett 15 évre 
szóló engedélyt kérni.

Az iparvágány kiépítésénél szükséges területre a tör
vény kisajátítási jogot nem adván, az illető birtokosok 
Buttyin községben oly magas árakat követeltek az 
igénybe veendő területek után, hogy az kát. holdankint 
3452—5800 korona értéknek felel meg. Tekintve azt, 
hogy a nyomjelzés mindenütt az egész vonalon a terü
letek útfelőli külső végén halad el, tehát nem metszi, 
nem darabolja szét a területet, túlcsigázott követelés 
volt és ebből kifolyólag, mig aWenckheim uradalommal, 
Kisindia, Pajsán községekkel szépen, könnyen sikerült a 
békés megegyezés, addig Buttyin nagyközséggel az ügy 
bírói útra tereltetett. Vásárló cég a Wenckheim urada
lomtól a 15 évi időtartamra a borossebesi vasúti állomás 
tőszomszédságában fekvő, szép és jó minőségű szántó
jából magán megegyezés folytán 600 mtr. hosszú és 200 
mtr. széles területet vett bérbe. Kisindia és Pajsán köz
ségeknek pedig a tárgyalás folyamán történt megegyezés 
folytán a szántók után holdanként 36 koronát, kaszáló, 
legelő stb. holdjáért 32 korona évi haszonbért fizet. Az 
építés folyama alatt a kivágandó fűz- és égerfák, vala
mint a gyümölcsfák értékei bizalmi férfiak becslése 
alapján lesznek megfizetve. A fűz- és égerfák dara- 
bonkint becsültettek meg, a gyümölcsfák kártérítésénél 
pedig számításba vétetett az utolsó három évi termés és 
ennek átlaga vétetett alapul. Ezen kiszámított 10 évi 
termés összes pénzértéke vevő cég által a 10 évre előre 
egy összegben fizettetett le.

Vásárló cég különben is minden értékmegtérítést a 
megegyezésnél 10 évre előre egy összegben volt köteles 
fizetni. Az utolsó 5 évre eső érték hasonlóan előre egy 
összegben lesz fizetve.

A borossebesi vasúti állomás mellett, a Wenckheim 
uradalomtól haszonbérbe vett terület szolgál a cégnek 
rakodó- és építkezési területül. Ide van kiépítve egy 
rendes nyomtávú csonka vágány, hogy úgy a M. A. V., 
mint az A. Cs. E. V. waggonjai bejárhassanak és zavar
talanul megrakodhassanak. Itten van lefektetve az ipar
vasút vágánya is két helyen, itten láthatók az irodák, 
lakások, gépház-, fűtő-, lakatos-műhely stb. épületek is.

Az iparvasút vágánya a 6. szelvénynél a rakodóterü
letet elhagyva, a Borossebes-Buttyin községek között 
elnyúló törvényhatósági út testére lép és annak szélén 
halad tovább, mig a 36—37. szelvény között a Fehér-

E R D É S 2

Kőrös áthidalása után Buttyin községet határoló köz
területen megyen át az úttesttel párhuzamosan és attól 
60 cm. távolban. A 46—47-ik szelvény között átmetszi 
Govásdiára vezető utat. Buttyin nagyközség keleti részét 
egy erős hajlással megkerülve, tehát előbbi irányától 
jóval eltérve, átvágja a Gurahonc-felé vezető, úgyneve
zett „erdélyi országút“-at, kerülő irányát tovább folytatva 
csakhamar eléri Kisindia-Buttyin községi utat a 71—72. 
szelvénynél. Innen kezdve az idegen szántók külső szé
lein halad az úttal mindig párhuzamosan. Itten egy 
variansvonal van a tervbe iktatva. Ezen varians 7—8-ik 
szelvényénél a vasút vonala elhagyva Buttyin határát, 
átlép Kisindia község területére, hol jórészt idegen, majd 
meg községi területeken halad a községet megkerülve. 
Egyes helyeken 60—200 cm.-es bevágásokban és hasonló 
méretű feltöltéseken halad el a pálya.

A varians 33. szelvényénél eléri az uradalmi erdőben 
eredő Valea-Prund nevű patakot, amely azonban ezen 
ponttól lefelé elveszti ezen eredeti nevét és a „Kisindiai 
patak“ név alatt csörgedezik tovább, mig végre a Fehér- 
Kőrös hömpölygő, piszkos habja magába zárja.

Innen a pálya folyton az említett patak mentén halad 
felfelé, mig az ezen részben alkalmazott II. varians 4-ik 
szelvényénél eléri Pajsán községet. Az iparvágány itten 
is a falu külső részén halad el. Ezen szakaszban van az 
egész pályánál a legnehezebb, legköltségesebb, legvesze
delmesebb és rongálódásnak leginkább kitett része; itten 
volt legnagyobb szükség nemcsak alapos mérnöki isme
retre, hanem mély belátásnak, nagy körültekintésnek, 
erős gyakorlati érzéknek és széles ismeretkörnek. Ezen 
majdnem legyőzhetetlen akadályt, ezen igen nehéz pálya
részt igen fényesen volt képes megoldani nagy ismerete 
és erős mérnöki érzékével Laczay István, a. cs. e. v. 
mérnök, ki az egész nagy munkát végezte.

Ez a költséges rész 8 kim. hosszban nyúlik el. Ismerve 
az összes aradmegyei iparvágányokat, határozottan állít
hatom, hogy ehez hasonlóan nehéz szakasz sehol nincs. 
A hol enyhébb, hol élesebb körívvel biró folyton kanyargó 
pálya alapos vizsgálat nélkül túl erősnek, túl massivnak, 
költséges és inkább állandó — nem erdei iparvágány 
vasúti építkezésnek látszik. De az akadályokat másként 
legyőzni nem lehetett. A töltések P00—4’50 mtr. ter
jednek. A pálya ezen 8 kim. hosszú része a vizfelőli 
oldalon végig szárazon rakott kőburkolattal van bevonva; 
lábázati kőrakás 40 cm.-rel ugrik ki a 60 cm. mély alapo
zás fölött. Ezenkívül védelmi ívek, kőszekrényes partvéd 
és sarkantyúk, meg halászgátak vannak beépítve. Ve
hemens rongáló természettel bir ezen kis Valea-Prund 
patak. Amily csendes, igénytelen, kevés vizű rendes 
körülmények között, éppen olyan ijesztően rémes és 
veszedelmes esőzések alkalmával; ilyenkor az egész szűk 
völgy sárgásbarna víztömeg által van ellepve, mely roha
násában nagy kőtömböket görget lefelé, tör, zúz, bont, 
ront mindent, amit csak elér. Rémes zúgás tölti be a 
levegőt ekkor. Építés alkalmával két ízben sodorta el az
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ár a töltést kőburkolatával együtt 600—800 méter 
hosszban.

Pajsán község határában a Il-ik varians vonal a 10-ik 
szelvénynél beágazik az eredeti szelvénybe. A vasút
vonal a 196—197-ik szelvény között lép az uradalmi 
erdőterületre és halad tovább, mig a későbben kiépítendő 
240. szelvényben véget ér.

Híd és áteresz nagyon sok van e pályán folyó, patak, 
vízér, malomcsatorna áthidalása végett. Ezek azonban 
kisebb méretűek. Legnagyobb híd a Fehér-Kőrösön át 
van építve. Ennek hossza 53 méter, következő szelvé
nyekkel 1 á 10-80 mtr.+  3.10-60 mtr. +  10'40 mtr., 
továbbá a Nádor-csatornán át egy 8 mtr.-es és Pajsán 
községben egy 16 mtr.-es híd van; a többiek méretei 
0-6 — 4"00 méter között váltakoznak. Összesen 48 át
hidalás, átföldelés van az egész vonalon. Az összes 
hidak tölgyfából és tölgypallók felhasználásával vannak 
készítve.

Útátjárók mindenütt készítendők, ahol a pálya közle
kedési útat, nagyobb gyalogjárót metsz át vagy udvarok, 
avagy gazdasági mívelési területek előtt halad el és a 
töltés miatt nem lehet azokhoz jutni. Ilyen átjáró az 
egész vonalon 40 van különféle mérettel, melyek 3—8 
mtr. távolnak megfelelő szélességgel bírnak. Az átjáróknál 
a sínek közé tölgyfapalló teendő le (vezető palló), melynek 
mindkét vége 1 — 1 méterrel meghosszabbítandó az át
járó keresztszelvényében látható hosszúsági méretnél. A 
pálya és az átjáró tengely vonala legalább 60° alatt kell, 
hogy messék egymást.

Út- és patak-korrekciók mindazon pontokon létesíten
dők, ahol szókra a pályatest kiépítése vagy a patak 
és út szabályozása alkalmával arra szükség lesz. A kor
rekcióknál főleg arra kell ügyelni, hogy a közlekedés 
legalább is oly mérvben legyen eszközölhető, mint az a 
pálya építése előtt volt.

Az A. Cs. E. V. borossebesi állomása mellett, azzal 
összekötve, van az iparvágány legnagyobb állomása. Az I. 
számú variansvonal 28—30. szelvénye között van a 
pálya egyetlen kitérője elhelyezve, mig a vonal felső 
részében, az uradalmi erdőterületen van a felrakó állo
más összes épületeivel, kertjeivel elhelyezve.

Tűztávlat gyanánt az egész vonal mentén 30 méter 
vétetett. Ezen távolságon belül építő cég köteles az ösz- 
szes szalma-, nád-, kukoriczaszár- és zsindelyfedeleket 
leszedetni és cserépfedéllel helyettesíteni. Ezen kötele
zettséget kérvényező cég az üzem megkezdése előtt 
teljesítette is lelkiismeretesen.

Az iparvágány csakis a kérelmező cég által termelendő 
fa- és kő anyagának az elszállítására engedélyeztetett 15 
évi időtartamra a következő építési- és üzleti feltételek 
betartása mellett.

Az építési feltételek első pontja szerint az engedélye
zett erdei iparvasút 0*76 m. nyomközzel, 9‘3 klg. súlyú 
acélsínekkel külső hevederekkel építendő. A talpfák 
hossza L30 m. és keresztszelvényi mérete 12/i6 cm. ;

fanem tölgy. A talpfák 20 cm. vastag kavics-rétegbe 
vannak ágyalva 2*50 mtr korona szélességű alépít
ménynyel, oly formán, hogy 2'00 mtr magasságig a lejt
1 : 1 arányú legyen, ennél magasabb töltésnél pedig
2 : 3 lejttel építendő.

A második pontban ki van mondva, hogy a maximális 
emelkedés 30°/u és a legnagyobb sugár 50 méter 
legyen.

A harmadik pontban meg van határozva, hogy a talp
fák oly sűrűn fektetendők le, hogy a sínekben a leg
nagyobb keréknyomás alatt fellépő legnagyobb igénybe 
vétel cm.-kint 1200 klgrammot meg ne haladjon.

A negyedikben el van rendelve, hogy az átjárók előtt 
megfelelő távolban lassú menetjelzők, a közutak átmet
szésénél pedig a figyelmeztető-táblák kitevése. A Fehér- 
Kőrösön átépített nagy hídnál is ki van téve a „Tilos a 
hídon átjárni“ felirású tilalmi tábla.

Nagyon helyes egy másik pontja, mely elrendeli, hogy 
a felépítményi anyagok, valamint az alkalmazandó moz
donyok és kocsik tisztán hazai gyártmányok le
gyenek.

A többi pontokban intézkedés van téve, hogy az útát
járók följárói 5° o emelkedésnél nagyobb nem szabad 
hogy legyen; továbbá meghatározza, hogy hol, mily 
magasságú feltöltésnél alkalmazandók a korlátfák a köz
utak mentén, gondoskodás van téve a hidak terveiről is.

Üzleti feltételek a következők :
A cég saját kezelésében tarthatja üzemben a vasútat.
Csak hatóságilag megvizsgált és műtanrendőri próbát 

kiállott mozdonyt szabad használni.
A mozdony vezetésére csak szakvizsgázott mozdony

vezető-gépész alkalmazandó.
A vonatok csak nappal közlekedhetnek.
A teherkocsik úgy fölfelé, mint lefelé csak mozdony 

által továbbítandók. A mozdony minden irányú menet
nél mindig a vonat élén kell, hogy legyen.

A vonat legnagyobb sebessége óránkint 15 klmt.-ben 
állapíttatik meg.

Toltvonatoknál az engedélyezett sebesség felére csök
kentendő. Kanyarulatoknál, valamint az összes átjáróknál, 
út-átmetszéseknél jelző mozdonyfütty adandó és a se
besség mérséklendő, hogy szükség esetén azonnal meg
lehessen állni minden veszély nélkül.

Meg van határozva ezen pont alatt az is, hogy a vo
nat kisérőszemélyzete alaposan, szabályszerűen és szigo
rúan kioktatandó a teendőire ; egyúttal köteles a ható
ságnál bejelenteni azon közegét, ki úgy a hatósággal, 
mint a közönséggel szemben felelős az üzem bizton
ságáért. Köteles az üzlet lebonyolítása végett az A. Cs. 
E. V.* igazgatóságával szerződést kötni.

Köteles tűrni mozgósítás esetén a szabványos nyom- 
közü vágány igénybe vételét, minden kárpótlásra való 
igény nélkül.

* Arad-Csanádi Egyesült Vasútak,
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A személy- és vagyonbiztonság tekintetében fennálló 
törvények és rendeletek ezen vasútra is teljesen érvény
ben állanak.

A pályát csakis a vasúti- és hajózási főfelügyelőségi 
megbízott jelenlétében megtartott műtanrendőri bejárás 
kedvező eredménye után szabad használatba venni. Kö
teles egy kidolgozott menettervet is benyújtani.

A távirda- és telephonoszlopok áthelyezése, — ezek
nek felújítása, — valamint a saját használatra felállí
tandó magán telephon felállítása végett köteles a czég 
az illető igazgatósághoz fordúlni kérvényével.

Az ideiglenes menetrend következőleg volt berendezve: 
A vonat reggel 6 órakor élindúlt az üres kocsikkal, — 
melyeket előző este megrakva hozott volt le az állo
másba — az erdőre. Onnan egy félórai pihenés után a 
már kész felrakott kocsikat leviszi a kis-indiai kitérőig. 
A mozdony innen azonnal felmegy megint az erdei ra
kodóra és onnan, miután a kocsik felrakattak, leindúl és 
Kisindián megáll, hogy az előbb levitt tele kocsikat is 
felvegye. így egyesítve halad le a borossebesi állomásra. 
Délután 2 órakor indúl újból fel és az erdőről 5 órakor 
dübörög vissza. Egy kocsira 4 ürméter hasábfa raka- 
tik fel.

Az erdőnek azon árkos, bokros, hepe-hupás területén, a 
melyen 3—4 évvel előbb még a szabadon hajtott marha 
járása is igen nehéz volt, ottan ma már a civilizáció 
csalhatatlan jeleit látja az ember. Ottan dübörög a 
prüszkölő, pöfögő füstfelhőt ontó gőzmozdony, — ott ma 
az elnyúlt acél sintesten kívül egy zsibongó, zugó éle
tet láthatni, melyet a sok munkás, felügyelők, hivatal
nokok stb. idéznek elő ; de ottan láthatók a szép törzsű, 
oda hordott jó termőföldbe, soros hálózatba ültetett kü
lönféle fajú gyümölcsfák is ; egyszerű, csinos lakházak, 
irodahelyiségek, melléképületek tekintenek szét fehér olda
lukkal a kies völgyben ; szépen planirozva, rendezve van 
az egész völgyrészlet.

Szives fogadtatásra talál az idegen is ottan. S ha a 
magas, meredek hegyoldalba vágott jó pince zárt keblét 
felnyitjuk, akkor a szolgálatban elfáradt, szomjas, tikkadt 
egyén csillapító, hűsítő szert nyer a garmadába rakott 
különféle fajú borokat és sört tartalmazó palaczkokból, 
melyek oly csábítóan integetnek a belépőre.

Mindezen óriási változás csak rövid 3 4 évbe került, 
de aztán annál nagyobb pénzösszegbe !

Helyreigazítás.
A Magyar Erdész 8. számában „Hibás s:ók“ cim alatt 

többek közt ez áll : „Allah. Egyes szakférfiak nem 
akarják elfogadni az „áll“ igéből helyesen képzett „állo
mány“ szót. Fekete Lajos az „áll“ ige elvetésével állí
tólag „tősereg, tőcsapat, tőcsoport“-ot ajánlotta.“

Ezeket én sohasem ajánlottam. Nem is tartom helyes
nek olyat cáfolni, amit valaki csak „állítólag“ ajánlott. 
Meg kellett volna nevezni a forrást. így ide állítni e

szavakat nem szabad. Én abban a meggyőződésben, 
hogy az „állab“ szó kérdését helyesen csak akkor lehet 
megoldani, ha az élőfa helyett egy alkalmasabb sza
vunk lesz, egy olyan, a mely a még tövön álló fá t 
jelenti, ajánlottam az érd. műszótár-bizottságban a „tőfa“ 
szót. Ott megvitattatott és elvettetett, meghalt, el van 
lemetve. Nem helyes azt már többet bolygatni. Az állab 
helyett el van fogadva az „állomány.“ Örüljünk neki és 
ne csépeljünk szalmát. A jó magyar „sereg, csapat, 
csoport“ szavakat igen is ajánlom átvinni az erdőre is, 
a maga helyén. Erre is rákerül a sor a műszótár-bizott
ságban. Azonban soha sem jutott eszembe, hogy a 
csapat, vagy éppen tőcsapat szót az állab szó helyett 
ajánljam. Ez félreértésen alapul. Éppúgy téves az, mintha 
én növedék helyett fatermést ajánlanék. Ugyan honnan 
tetszik ezt venni ? A fatermés szó már nagyon régi, meg 
van már az az 1863-ban megjelent „Erdészeti Műszó
tárban“ is. Ugyan miért fogják most rám?

Kinyilatkoztatom, hogy én csak az Erdészeti Műszótár- 
Bizottság útján ajánlok szavakat, mert avval megvagyok 
bízva és igy csak a bizottság jegyzőkönyvében jelenhet
nek meg általam ajánlott szavak.

Selmecbánya, 1902. május 19. Fekete Lajos.

Néhány szó egyenruhánk kérdéséhez.
A M. E. múlt évi 19. számának vezércikkében Imecs 

Béla egyebek közt az állami erdőtisztek egyenruhájának 
kérdésével is foglalkozott s igen találó kritikát mondott 
róla.

Bár az erdőtörvény 45. §-a az egyenruhának szolgá
latban való viselését kötelezővé teszi, mégis ezt az 
egyenruhát sem szolgálatban, sem azonkívül — jóformán 
— senki sem viseli. Azért nem viseli, mert célszerűtlen, 
mert nem is szép és drága, ha pedig már rövid hasz
nálat után megkopik, dísztelen és nem méltó viselőjéhez, 
holott a polgári ruhához hajló uniformis minden tekin
tetben inkább megfelelne.

Célszerűtlen a mostani egyenruha azért, mert a gom
bok és fénylő zsinórzat, különösen pedig szabása a szol
gálati ruhának alkalmatlanná teszik; hát még a kényes 
szövet, mely mihamar megfakul s bákanyálas tó partján 
derengő sárga-barna-zöld határozatlan színével ékteleníti 
el az erdész széles (?) vállait.

Célszerűtlen az attillának, különösen a köpenynek 
szabása, mert lehet abban marsirozni makadámos úton, 
feszíteni a templomban, de árkon, bokron, bogáncson, 
tövisen át vágást kitűzni, űzni a nemes vadat, vezetni 
az erdei tűzoltást — kormányozható léghajó nélkül — 
aligha.

Célszerűtlen az attillának, valamint a dísznadrágnak 
gazdag aranyozása, mert az legföljebb pozsonyi és csak
hamar kirí a szabadalmazott gyujtótartó sárga zsinórja.

Szerencsétlen alkotás a díszkalpag, minek legjobb 
bizonyítéka az, hogy senki sem hordja, a kinek van,
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ereklyéi között őrzi.; az az agyonlapított szolgálati sipka 
pedig talán illenék a lehajtott gallérú szalonkabáthoz, de 
a felálló galléros zubbonyhoz vagy attillához bizony 
semmiképen sem áll jól ; nem kell reá egyéb, mint 
néhány pléh szám vagy betű és koponyára nyomva kész 
a portás, hordár, avagy az expressvonat buffet-kocsijá- 
nak dísz-kiszolgáló személyzete.

Ezen — a jó ízlés és a célszerűség ellen elkövetett 
hibák következménye a ruha nem — viselésén kivűl az, 
hogy azon kevés állami erdőtiszt, aki még viseli, a maga 
belátása és ízlése szerint iparkodik segíteni a hiányokon 
és olyan módosításokat csinál rajta, hogy idestova saját 
szaktársa sem ismeri meg.

Exempli gratia: csak attillát ötfélét láttam, mindannyit 
állami erdőtiszten :

1. Az előírásos hosszú attillát, rövid, sűrűn álló zsi- 
nórzattal, de ilyet csak igen keveset.

2. Ugyancsak hosszú attillát, de a mellen levő hét 
hosszú zsinórral.

3. Rendes honvéd gyalogtiszti rövid attillát a mellen 
levő hét hosszú zsinórral.

4. Ugyanilyet hét különbözőn rövid zsinórral.
5. Ugyanilyet tiz egyformán rövid zsinórral.
Az első kétféle attillán nem volt zseb, a három utóbbi 

oldalzsebbel is el volt látva.
Szerény véleményem szerint az ilyesmi az egyenruha 

viselését tisztára nevetségessé teszi s rossz viccfaragás 
nélkül mondhatnék egyenruhánkat inkább külön ruhának !

De egyéb, nyomosabb következményei is vannak e 
rossz egyenruházkodásunknak. így a szegény erdészjelölt 
vagy erdész bizony alapos zavarba jő, amikor a díszes 
kalpagba. hosszú attikába, zsinóros nadrágba, aranysar
kantyús lakkcsizmába öltözött erdőtanácsossal augusztus 
18-án templomba kell mennie parádéra.

„Te ! Miféle nagy úr ez a fényes dalia?“ suttognak 
hátul. „Talán perzsa követ vagy tűzoltó főparancsnok.“

„Dehogy ! Ez erdőfelügyelő.“
„Hát az a cibilféle alak ott mellette ? Talán az inasa!“
„Ejjaj ! Egy tisztviselőtársa annak. Ez erdész!“
Vagy másféle eset.
Odakerül a vasúti kocsiban lévő főerdészhez a főhad- 

nagy. Látja a három csillagot (mert az erős tölgy levele 
csalja a világot és csillagot mutat) az aranyzsinóros 
zubbonyon és nagyon alássan bemutatja magát a kapi
tány úrnak. De csakhamar kiderül a tévedés, amikor 
aztán — ha nem is hallatszik a hadfi bajusza alól, de 
aligha ki nem látszik a szeméből a Kreuz ! Himmel ! 
Donnerwetter ! Civilbagázs ! stb. indulatszók serege.

Mondhatjuk ugyan, hogy az ő baja az, ha minket 
meg nem ismer, de mindnyájan tudjuk, hogy ez mind
kettőnknek a baja, mert akaratlanul bár, de mégis kel
lemetlenséget okozunk egymásnak.

A katonaihoz hasonló uniformisunk nekünk most nem 
való. Ha pedig ilyet akarunk, akkor legyen ez úgy a 
hadseregben, mint a polgári életben tisztelt ! Akkor le

gyünk fegyvertársai is a katonának és értessük is meg 
ezt egymással. És legyen köteles minden tisztviselő 
minden egyes ruhadarabot megszerezni, a mire a nyil
vános életben való szereplésekor szüksége lehet és ha 
egyszer törvény erejével parancsoljuk ezt, akkor nézzünk 
is utána, hogy így legyen. Vagy ha nem vagyunk képe
sek, vagy ha nem látjuk szükségesnek, hogy katonai 
fegyelmet tartsunk egyenruházkodásunkban, úgy térjünk 
át a polgári szabású egyenruhához !

Ámbár nem látom be, hogy az egyenruha viselése oly 
okvetetlenül és feltétlenül hozzátartozna az erdőgazdál
kodás lényegéhez, hogy erről törvényszerüleg kellene 
gondoskodni, és dacára egyenruhánk meg nem felelő 
voltának is: még sem mondom, hogy — le az egyen
ruhával ! Sőt ellenkezőleg, elismerem, hogy különösen az 
állami kezelésbe vett erdők tisztjeinek nagyon is kívána
tos az egyenruhaviselés, mert — nem szabad feledni, 
hogy — ezek túlnyomólag olyan kevésbé intelligens 
birtokosok erdeit kezelik, akiknek külsőleg is imponál
nunk kell. — Sőt egyes vidékeken, teszem azt a határ- 
őrvidéken, a nép ma is csak azt tiszteli, aki uniformis
ban jár.

Szerény véleményem szerint sokkal célszerűbb és al- 
kalmatosabb lenne a következő, polgári szabású egyen
ruha.

így legyen a :
1. Kabát: két soros szakko, molnárszürke trikóból 

vagy olyan színű kammgarnból, aminő a műszaki csa
patoké, de mindenféle zöld szegélyezés nélkül, lehaj
tott gallérral.

2. Nadrág: pantalló, ugyanolyan szövetből, lovagló vagy 
gamáshoz való nadrág struxból, zöld szegés nélkül.

3. Mellény : a műszaki csapatok hajtókájához hasonló
színű legsötétebb zöld.

4. Kalap : legsötétebb zöld színű, megszabott formájú 
téli és nyári vadászkalap.

5. Felső kabát: sötétkék színű, két soros szakko, 
olyan hosszú, mint az alsó kabát. Őszre-tavaszra prém
gallér nélkül, posztó béléssel, télire fekete prémgallérral 
és szőrmebéléssel. Gallér: lehajtott.

6. A rangot a lehajtott gallérra varrott szokásos tölgy
levél és makk jelezze.

7. Fémgombok helyett a most használatban lévő 
bőrgombokat alkalmazzuk.

8. Az oldalfegyvert elhagyhatjuk, mivel az olyan, 
mint a minő a mostani kard, úgy a támadásra, mint a 
védekezésre, teljesen alkalmatlan, főkép erdei szolgálat
tétel közben, békés szolgálat idején való viselése pedig 
céltalan.

Hogy pedig ezen egyenruhánk ne adjon ismét újabb 
félreismerésünkre alkalmat: saját érdekünkben ügyeljünk 
fel arra mindnyájan, de különösen az erdőfelügyelőség, 
hogy ezt az egyenruhát törvényesen képzett szakem
beren kívül senki se viselje s kíméletlenül rántsa le arról, 
aki ezt jogosúlatlanul hordja.
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És hogy ezen változtatást megtehessünk, fölkérem 
összes szaktársaimat, az egész erdészeti szakot, nyilat
kozzék az iránt, hogy jónak látja-e és mennyiben látja 
jónak igénytelen javaslatomat vagy mikép kívánja a 
módosítást, avagy talán nem is kíván ezen változtatni. 
Ha az én javaslatom elfogadható lenne és ebben mind
nyájan megegyeznénk, úgy fölkérjük majd egyesületi vá
lasztmányunkat, hogy megállapodásunk értelmében, 
egyenruhánk módosítására nézve illetékes helyen előter
jesztést tegyen és közös kívánságunknak érvényt szerezni
iparkodjék. ^v J Carpinus.

Időjóslás az erdőben.
Ne vegye a türelmes olvasó ismétlésnek, hogy ha 

megint e becses lapok egyik vezető cikkére térek vissza 
(M. E. I. évf. 2. sz.), de abban oly sok szép van meg
írva, hogy önkénytelenül is abból merítem némely szerény 
közleményem alapgondolatait.

E cikk többek között azt mondja: „Tárjuk fel az erdő 
rejtett kincseit a tudnivágyóknak . . . Kedves nékünk 
minden, ami az erdőben . . .  Az erdő az örök élet 
hazája, megnyugvást és boldogságot mér és ad. Járjuk 
hát együtt az erdőt; egyik ezt, másik azt pillantja meg“ 
stb. stb.

Miután az erdőt járva az aneroidot magunkkal nem 
hordhatjuk és az időjárás változása, jó- vagy rosszabbra 
fordulása — akár gazdasági, akár hygenikus okokból 
reánk nézve érdekkel bir — jelen közleményem tárgyául 
ama jelenségek és tünemények leírását tűztem ki, a mik 
az örök élet hazájában arra legtöbb esetben figyelmessé 
tesznek.

Ilyenek első sorban a penész-gombák.
Az erdő talajának ez igénytelen részei, a mik mellett 

sokszor elhaladva, azokat figyelemre se méltatjuk, pedig 
ők végzik az átalakulás processzusát, a szerves anyagok 
elrothadását; ha ezek az utak mellett a göröngyökön 
fehérleni kezdenek, tartós jó időre következtethetünk, 
mig ellenben ha eltűnnek, esőre számíthatunk.

E jelenség okát keresve, azt a következőkben találtam ; 
u. i. a penész-fajok (Ascophora Muceda) sporangiumai 
páratelt időben tele szívják magukat nedvességgel, az 
oszlás-szaporodás processzusa megy véghez; a spora-tok 
megrepedezik és a levegőbe száll el és csak a pálcikák 
maradnak vissza, a mik színtelenek és igy nem láthatók ; 
mig ellenben száraz időben az oszlás előföltétele, a ned
vesség nem lévén jelen, a spora-tokok sporidesiuma nem 
oszlik — kiszárad, szőrszerű telepet képez, ami fehérük 
— láthatóvá lesz.

Egy második jelenség az állatvilágból.
A leesett hó olvadását legbiztosabban jelzi a hó tetején, 

az emberi és állati lábnyomokban megjelenő Haltica 
Erucea — a földi bolha.

A mint a légnyomás emelkedőben van, e puha fürge 
állatka, — amit az ember a hó színének megváltozásán is

9. szám.

észlelhet — a hó-takaró alatt lévő lombfedő alól kibújik, 
ugrándozásával teszi figyelmessé a szemlélőt a hólepel 
múlandóságára.

Nyáron a hirtelen időváltozást órákkal e őre jelzik a
fecskék.

Ha a fecskék az erdő szélén lévő rétek és kaszálók, 
vagy mocsaras helyek felett közvetlenül — a növényzetet 
majdnem szárnyukkal csapkodva elsurrannak — zivatart, 
esős időt jelentenek.

Ennek oka meg abban rejlik, hogy a légyfélék és egyéb 
rovarok, a mik sokszor szabad szemmel nem láthatók és 
a fecskék táplálékát képezik, a depresszió okából, a 
rossz időtől való félelmekben a föld színe felett közvetlen 
tenyésző növények levelei alatt keresnek menedéket és 
eközben fogja el azokat a fecske. A fecskék azért igye 
keznek megsokszorosodott fürgeséggel a rovarokat elfogni, 
mert ha azok egyszer elbújtak, sokáig elő nem jönnek és 
igy ügy maguknak, mint fiaiknak hosszú ideig éhezniök

i
kellene.

Tartós esős időre számíthatunk, ha a Szalamandra 
(Salamandra Maemlata) az utak szélén nehézkes járásával 
rejtekéből előbuvik.

A varjak (Cornus cornia) szokottnál hangosabb káro- 
gása, az egyes kimagasló fákoni csoportosulása a zivatar 
vagy esős idő bekövetkeztét jelzik.

Garamrév, 1902. május hava. Díváid Béla.
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IRODALMI SZE/ALE.
A legel te tés  kérdése. Irta : Berendy Béla m. kir. 

erdőmester. Megrendelhető ifj. Nágel Ottó könyvkeres
kedőnél Budapest, Muzeum-körút 2. szám. Ára 1 kor. 
20 fill. Utalványon 1 kor. 30 fill. beküldése után a ki
adó keresztkötésben portómentesen adja postára.

Európa államaiban a legeltetés rationális alapokra 
fektetve sehol sincsen, pedig agrikultur országokban ennél 
fontosabb kérdés, mely a népek jólétével szorosan össze
függ, alig képzelhető. Hazánkban ezen a téren még na
gyon hátra maradtunk s előreláthatólag hosszú évtizedek 
kellenek hozzá, hogy legelőink minden vonalon rendsze
res okszerű kezelést nyerjenek.

Erdészeink közül a legeltetés kérdését sokan tanulmá
nyozzák s ebből kifolyólag már több értékes könyvecs
kével gyarapodott zsenge szakirodalmunk. Legújabban 
Berendy Béla erdőmester — kinek „A legeltetés és 
havas-gazdálkodás kérdése“ című munkáját lapunk 
előző számaiban egész terjedelmében közöltük, — múl 
évi kül- és belföldi tanulmányútjának tapasztalatait egy 
második füzetben rendezte sajtó alá, mely 52 oldalra 
terjed s számos képpel van illusztrálva. Ezt akarjuk az 
alábbiakban röviden ismertetni.

Szerző a legeltetés kérdésének szerencsés megoldását 
csak úgy reméli, ha annak mikénti használata törve- 

| nyes úton szabályoztatok. Rátér aztán fennálló erdő
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törvényünkre, kijelentvén, hogy a felett nincs szándéka 
vitatkozni, vájjon üdvös-e az az országra, hisz azzal 
minden intelligens ember tisztában van, de köztudomású 
hogy az az úrbéri s a magyar büntető törvénynyel nin
csen oly vonatkozásban, mint a mely az erdőbirtokos 
szempontjából kívánatos lenne.

Az üzemtervi kezelés alá jövő területeknek adatait 
kevés kivétellel a birtokrendezési iratok és az adókatasz
ter szolgáltatták s ez Berendy szerint nemcsak nem 
célszerű, de nem is méltányos s azt három felhozott 
példával igyekszik be is bizonyítani s kimondja, miszerint 
szükséges, hogy „a jogilag és gazdasági rendszerében 
is szabad föld rendeltetése, hogy forgó tőke legyen 
az okszerű gazdálkodásban “

„Tény igaz, hogy a jelenlegi földmívelési kormány
zatunk szakított a régebbi merev állásponttal s hálával 
tartozik e részben is igen sok, különösen kis gazdákból 
álló birtokos Darányi miniszter úrnak, ki e tekintetben 
is fényes tanújelét adta annak, hogy közállapotainkat 
mily gyorsan és jól ismerte fel. Különösen a közös erdő
birtokoknál léptetett életbe sok üdvös intézkedést“. . .

A legelők képzése című fejezetben azt mondja „ . . .  az 
erdőt ott akarom jogosan és igazságosan fentartani, ahol 
az ország érdeke kivánja s fentartani akként, mint a 
helyes erdőgazdasági elvek azt követelik. Az ideális meg
oldás az lenne, hogy mindenhol, ott a hol az erdőnek 
fentartása, faszükségleti, közgazdasági, közegészségi és 
egyéb közérdekből szükséges, tekintet nélkül a talaj 
minőségére és a birtok jellegére, ott feltétlenül erdő 
legyen.

. . . Mivel pedig általában véve a felett kell határozni, 
hogy valamely terület erdő, legelő, rét vagy szántó le
gyen-e, ennek gyakorlati megoldását úgy képzelem, hogy 
a helyi bizottságot erdészek, mezőgazdák, kultúrmérnökök 
és a helyi gazdasági és egyéb viszonyokkal ismerős 
és a közéletben is tevékeny és számot tevő tekintélyes 
egyének alkossák . . .  A bizottság véleményét első sor
ban a közigazgatási bizottság s másodsorban a földmív. 
miniszter legyen hívatva elbírálni, sőt bizonyos körülmé
nyek között a birtokosoknak minden irányban való meg
nyugtatása végett talán még annak is módját lehetne 
esetleg adni, hogy az érdekelt birtokos a m. k. közigaz
gatási bírósághoz, mint legfelsőbb fórumhoz felebbez- 
hessen . . .“

A legelő-erdőkről megjegyzi B., hogy azokat úgy 
erdő- mint mezőgazdasági szempontból rossznak tartja. 
Elismeréssel adózik a szép nyelvezettel, szorgalommal 
és tagadhatatlanul kiváló erdészeti szakismeretekkel meg
írt két irodalmi munkánkról, de a mint írja „az óhajtott 
eredmény nem következhet be, mert ha teljes — sűrű 
— zárlat mellett felújított s a legeltetésre már átenged
hető területen a fákat fokozatosan nehány év alatt bizo
nyos időközökben 0-8—0‘6 zárlatig ritkítjuk, az erőteljes 
növekvésben levő fák koronái a nyílt állás behatása kö
vetkeztében oly módon fejlődnek és terjeszkednek, hogy
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a zárlat csaknem sűrű — zárt— marad elannyira, hogy 
a föld beárnyalását tekintve az erdészetileg 0 4 —07 zár
lat, mely általában véve a legelő-erdők zárlatát képezi, 
a fűnövésre va’ó behatás lekintetében alig különbözik 
egymástól.- Minthogy pedig bizonyítást nem igényel, hogy 
árnyékban a fűtermés igen gyenge vagy egyáltalában 
nincs és mert tiltul ritkásan kelt néhány szál fűvet a 
szarvasmarha csak fáradsággal legeli le, tehát ezek a 
ritkds erdők a legelő céljaira okszerűen nem szol
gálhatnak. Legelőször a fák tövében, később már na
gyobb területen a haszontalan gyom, a tüske, a hanga, 
a moha vagy az áfonya veri fel magát. A tilalmi idő
szak alatt képződött televény a változott viszonyok kö
vetkeztében vajmi hamar eltűnik, a lehulló lombot cse
kély zárlat mellett, különösen tölgyesekben, a szél 
elhordja vagy pedig a víz az árkokba, a patakokba so
dorja. A koronának gyorsan fejlődött ágait már a gyenge 
szél is letöri. A lehullott galy 3—4 évig is eltart s ez 
alatt alig fejlődik fű s a marha azt sem legelheti, mert 
az össze-vissza heverő gulya száját folyton sérti.

A 05  — 04  zárlatú öreg bükkösökben vagy fenyvesek
ben a lomba tűhullás a fűtermést kizárja; ha helyen
ként van is valami kevés fűtermés, abban nincs táperő, 
mert fejlődésében a nap sugarait nélkülözte.

A nagy költséggel és időveszteséggel létesített állapot
nak hasznát nem veszik a birtokosok, mi célból volt 
tehát a pihentetés 25—30 éven át. Az óriási korona 
arányában kifejlődött vastag gyökérzetet igen rövid idő 
elteltével alig takarja termőréteg, azt a marha letapossa. 
Fűtermés csak itt-ott foltonként mutatkozik, ahol fák alig 
vannak vagy egyáltalában hiányoznak. De kell-e nagyobb 
bizonyíték, mint a tényleges évezredes gyakorlat. A bir
tokos kiritkította az erdőt, hogy legelőt kapjon. Bizonyos 
ideig részben elérte célját. Vájjon miért irtotta tovább a 
már ritkás erdőt? Mert nem termett fűvet. Ebben köve
tett el hibát, mert a legelő-alakítást nem végezte oksze
rűen és tudatosan, hanem indokolatlanul ritkított." . . .

„Igen érdekesen nyilatkozik Dr. M. Wilckens „Die 
Alpenwirtschaft" című művében ott, ahol a havasok 
közelébeni erdők ritkítását elítéli, mondván: „Man hat
dann die Wälder gelichtet um mehr Weide zu bekom
men und endlich hat man ein Mittelding geschaffen 
zwischen Weide u. Wald ; ein Areal auf dem wenig 
Bäume u. wenig Gras zu finden ist.“ Ezt az állapotot, 
mely a mi legelőerdőnknek eltagadhatatlan képmása 
„verwahrloste Waldfläche1'-nek nevezi.“ Berendy aztán 
tovább érvel a legelő-erdők ellen s franciaországi pél
dákkal igyekszik állításait bebizonyítani.

** *
A ligetes erdőkről szóló fejezet egy új legelő-alaknak 

kimerítő leírásával foglalkozik s aztán idézi F. Briot 
,,Etudes snr L’Econome Alpesire“ című epochalis 
munkáját, melynek szerzője azt mondja : „A legelőn

: elhelyezett facsoportoknak legtermészetesebben a legelő
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kevésbé termékeny részeit és a gerinceket kell elfoglal
nak. Csak kivételesen és pedig a túlnagy területek 
megszakítása, valamint a szél erejének megtörése végett 
lehet azokat gyeptermelésre is alkalmas területekre ki
terjeszteni. A jókarban tartott és gondozott ligetes- 
legelő üdve és jóléte lenne a legtöbb hegyvidéknek.

Ez az ideális alak, melyet terjeszteni és általánosítani 
kell mindenhol ott, a hol a kopasz legelő elszegényedik 
és megromlik. A ligetes-legelő hivatása rendszerint a fű
termelés, a fatermelés csak alárendelt vagy mellékes.

Ismertető jele, mely egyszersmind meghatározására 
is szolgál, az, hogy a fás képletek és a legeltetett 
területek egymástól határozottan elkülönített terüle
teket képeznek . . .

Továbbá igen érdekes és tanulságos fejtegetések után 
kiszámítja Berendy, hogy az okszerű ligetes-legelő be
hozatalával hazánkban évenként legalább 30 millió korona 
jövedelmet hozna az a tőke, amelyet nem használunk s 
amely jövedelem pótolhatatlanul örökre elvész az állam
nak azzal a kiszámíthatatlan horderejű tőkével együtt, 
mely a nép egyéni jólétében rejlik . . .

így például Csikmegye területének közel 21 °/o-át ké
pezi a legelő, a hol a veszteség 180.000 k. hold legelő
nél közel 1 millió korona, ennek a vármegyének 40%-a 
erdő, miből éljen ott a nép? . . .

A záró fejezetben röviden, de velősen kifejezi B., 
hogy a legelökezelésnek organizációja az egyedüli 
orvosszer.

„A nyugat államai száz év előtt bizonyára azon a 
fokán állottak a gazdasági fejlettségnek, a hol mi Isten 
tudja mikor lehetünk és mégis ily viszonyok között a 
rendszertelen legeltetés következtében millió és millió 
hektár legelő ment tönkre. Hát mi is megvárjuk ezt? 
mert ha igy haladunk, okvetlenül bekövetkezik. Az ország 
elkopárosodott területe, mely leginkább a legeltetésnek a 
következménye, 300.000 hold . . .“

„Fülembe csengenek a nyugat kulturállamaiban tudo
mányos emberektől hallott azok a biztató szavak: „ha a 
legeltetés kérdését önök jól megoldják, nemcsak hazájok 
lesz boldog, de nemzetközi szolgálatot tesznek, mert 
Európa fog önökhöz zarándokolni, hogy tanuljon; az út
törők csakis önök lehetnek, mert a viszonyok legkedve
zőbbek . . . ."

„Szándékom őszinte, egyéni véleményt nyilvánítottam 
független gondolkozás alakjában. Tegye meg más is, 
hadd tisztuljanak az eszmék, nincs senkinek szabadalma 
arra, hogy nyakára üljön az országnak s a maga részére 
vallja a szent kinyilatkoztatások kizárólagos jogát.“

** *
E rövid ismertetésből is kivehető, hogy a sok tanulsá

gost tartalmazó s érdekesen kiállított 17 csinos képpel

felszerelt kis füzet szerzője sok új eszmét vet fel a 
megvitatás terére s az intéző köreink figyelmét is okvet
len magára fogja vonni. Mi Berendynek őszintén gratu
lálunk s kívánjuk, hogy közhasznú kis munkája minél 
szélesebb körökben terjedjen. Imecs Béla

a e .» .  mr » e .  ■> * í * s m t »  o .  a* a .  v  «s-

Kopárterületek beerdősítéséről.
(Folytatás és vége.)

Belgiumi módszer.
Belgium nagy homok-pusztáján a „Campine"-ban 

dr. Naets a csenevész erdei fenyő állabokat kiírttja, a 
talajt 80 cm. mélyen megforgatja és a felületet thomas- 
liszttel (1000 kg.) megtrágyázza, tavasszal lupinákat vet, 
melyek ősszel alászántatnak. A következő évben ismét 
lupinák lesznek vetve és alászántva. Ezután thomas- 
liszt trágyázás és gabona elvetése következik. A 4-ik 
évben harmadszor thomasliszt nélkül lesznek lupinák 
vetve és alászántva. Az 5-ik évben ülteti az erdeifenyőt.

Az előzetes trágyázási eljárással foszforsavat és légenyt 
halmoz föl, mely az erdei fenyő fejlődésére fölötte ked
vező.

Némileg eltér Verstappen eljárása, ki az előzetes trá
gyázáshoz hektáronként 1200 kgr. thomaslisztet és 150 
kgr. kénsavas ammoniakot, tavaszszal pedig 250—300 
kgr. chilei használ és gabona helyett krumplit ültet.

c) Azon kopároknál, melyeknek alapkőzete homokkő, 
előnyös a lúcfenyő vagy erdei fenyő csemetéket egy 
négyzetméter terjedelmű megmunkált tányérokban lévő 
35 négyzetcentiméteres gödrökbe ültetni. Az ültetést kö
vető év eltelte után minden tányérra, mintegy 4 héttel 
a lúcfenyő-csemeték fakadása előtt, 8—12 gramm am- 
moniak-superfosfat jön, a mi a viszonyokhoz mérten
2— 3 évig ismételendő.

3. Mészkőkopárok beerdősítése.
A mezőgazdák által fölhagyott 25" lejtet túl nem ha

ladó köves szántóföldek és legelőterületek befásítására a 
legalkalmasabb fanemnek a lúcfenyő bizonyult. Ülteté
sénél a következő szabályok tartandók szem előtt. — A 
tavaszi ültetést megelőző ősszel 10 —10 m távolságban
3— 4 barázda szántandó ; télben a föld szétmálik és jó 
föld tölteléket szolgáltat a lehetőleg még ősszel készített 
köves ültető gödrökbe. A lyukak ortó-kapával legalább 
25—30 cm. szélesre és 25 cm. mélyen készíttetnek, ki
emelve a földet és azt a lyukak szélére helyezve. A 
megjelölt méretekre nagy súly helyezendő, mert Bühler 
a talajvíz vizsgálata alkalmával kimutatta — a mi a 
gyakorlatban is beigazolást nyert — hogy mészkőtalajon 
a lucfenyő, ha annak alsó gyökérzete 25 cm. mély ré
tegbe sülyesztetik, 8 hetes szárazságnak is ellent áll.

A csemetéket legelőnyösebb a helyszínén nevelni, a 
a fősúlyt arra fektetve, hogy gyökérzetük dús és erős 
legyen; a számos és mélyen fekvő oldalágakkal ellátott 
törzs legföljebb 35 cm. magasságot érjen el. Mindezen
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kellékek 3 évi iskoláztatással elérhetők, a hátrányos ma
gassági fejlődésnek a 2-ik, illetve a 3-ik évben alkalma
zott csúcsmetszéssel eleje vehető.

A sikert leginkább befolyásolja magának az ültetésnek 
mikénti foganatosítása. Matthes a következő eljárást 
ajánlja : Az ültetés a téli nedvesség kiaknázása céljából, 
lehetőleg már március havában végzendő, a minek ke
resztülvitelét elősegíti az ültető lyukaknak ősszel való 
előkészítése. A lucfenyő-csemete a vizcsuporból ülte
tendő. A mintegy 25 cm. mély lyukban a gyökérzet al
katának megfelelő alacsonyabb, vagy magasabb dom
bocska készül, melyre a sziv-gyökér végén lévő gyökér
koszorú lesz helyezve s földdel betakarva. Ha a gyö
kér-koszorú hiányzik a szivgyökér csúcsa szúrandó a 
dombocskába. A főgyökéren lévő többi oldalgyökerek a 
hajszálgyökerekkel egyetemben magasra emeltetnek és 
csúcsaikkal a csemete koronája felé hajlítva a főgyö
kérhez, illetve a törzshöz fektettetnek és a balkézzel 
lefogatnak. Ha az említett gyökér-koszorú már földdel 
be van fedve és erősen leszorítva, akkor a balkéz ujjait 
sorjában fölemeljük és a gyökereket elejtjük, rétegen
ként földdel befedve. A földnek erős leszorítása a főki- 
vánalom. Ha a gyökerek rétegenként lefektetvék és igy 
központosán és erősen föld között feküsznek, tehát hé
zagok és elcsavarás nélkül, akkor a letaposás követke
zik (himbálva nem lökve) és a gyephant vagy nedves 
moha elhelyezése, de a fedésnek nem szabad a cse
mete törzséhez igen közel esnie. Nagyon fontos a tölte
lék föld helyes alkalmazása. Az ültetés az előbbi szabá
lyok szigorú betartása mellett is veszélyeztetve van, ha 
a csemete száraz földbe jön, bár azzal a munkások 
örömest dolgoznak. Ha nagy forróságnál, vagy nyugati 
szél mellett a barázda felületén az ismert porföld kép
ződik, akkor fölhasználása előtt az alsóbb rétegek ned
vesebb földjével összekeverendő, sőt este vízzel meglo
csolva, másnap reggel átkapálandó. E szabályok betar
tása mellett a forróság elveszíti jelentőségét és a fáradságos 
ültetés sikere biztosítva van, melyet még azzal is emel
hetünk, hogy a lúcfenyő-csemeték közé átmenetileg védő 
fanemeket: erdei fenyőt esetleg vörösfenyőt is ele
gyítünk.

Mig a laposabb mészkőkopárok befásítására a lúcfenyő 
tekinthető a legalkalmasabb fanemnek, a meredekcbb, 
különösen a déli és délnyugati hegyoldalakra más fane
meket kell választani. 25—40° lejttel biró oldalakon 
némi sikerrel alkalmazható az erdei fenyő, még pedig 1 
éves gumó nélküli, vagy idősebb, mésztalajon nevelt cse- j 
metek gumóval. 40 '-on túl az erdei fenyő hamar kirit
kul s nagyon megsínyli a Hylurgus piniperda károsítá
sait. Itt már inkább megfelel a hamvas éger, mely 
70° 80° lejtű oldalokon is szép kultúrákat és sarjerdő- 
ket alkot, mely közé később nemesebb fanemek, mint 
kőris és juhar elegyíthetők.

Mitske G.

Füstkárosítások. Wislicenus dr. tanár a szászországi 
erdészeti egyesület 1901. évi közgyűlésén füstkárosítá
sokról tartott előadást, melyet a „Centralblatt für das 
gesammte Forstwesen“ nyomán alábbiakban kivonatosan 
közlünk.

Vizsgálódásainál baryum hydrattal átitatott fagyapot 
darabokat (Ost, hannoveri tanár készüléke) használt, 
melyekből 325 példányt — rendesen — hármasával — 
küldött szét az összes erdőgondnokságoknak. Ezen fagya
pot darabok az erdőtest közepén, minden oldalról szél
járta helyen egyszerre lettek elhelyezve és a szél hatá
sának 1, illetve 2 és 3 hónapig kitéve.

Wislicenus az egyes ipartelepeket „füstveszélyességi“ 
osztályokba sorozta.

A kátrányködöt tartalmazó füstfajok legjelentéktelenebb 
akut füstkárokat okoznak; tehát ezeknek képviselőivé 
tekinthetők. A fafüst majdnem teljesen ártalmatlan alkat
részeket tartalmaz; ennél fogva 0 osztályba sorolható.

A krónikusan káros füstfajok typusát a közönséges 
kőszénfüstben találjuk, mely térfogatának átlag 0*05°/o-ában 
SO^-t tartalmaz.

Ezektől eltérők a kénessavat rendkívüli mennyiségben 
tartalmazó füstfajok (sav-, suliit cellulose-, ultramarin- 
gyárak, kohók), továbbá iparvállalatok különleges füst
savakkal, melyek közül a legveszélyesebbek a fluortar- 
talmu gázok. Ezeket találjuk a superphcsfat-, néhány 
üveg- és zománc-gyáraknál és a téglakörkemencéknél.

Az akut és a krónikus károsítások élesen megkülön- 
böztetendők egymástól.

Az akut károsítások semmiféle növényzetet sem kiméi
nek meg, majd hirtelen tönkre tesznek mindent, majd 
csak helyenkénti viszonylagosan könnyen behegedő sérü
léseket okoznak, a szél minden irányában fellépnek s 
különleges gázokra vezetendők vissza ; a milyenek a 
rendkívülien tömött kénessav és kivált a savtartalmú 
ködöt képező füstsavak, mint pl. kénsav, sósav és fluor
sav. Ezek hatása elütő a gázalaku mérgekétől.

Egészen más a krónikus károsítások jellege: ezek 
többnyire az uralkodó növényzetre való folytonos hatás 
mellett lassan lépnek fel.

A gázalaku mérgek a növényzetet gázcsere alkalmá
val támadják meg, zavarják az áthasonítási míveletet, 
miközben egész más s lassanként mutatkozó betegségi 
tünetek — és akkor is csak a legérzékenyebb növény
fajoknál — lépnek fel; már kevésbé a Pinus-fajoknál s 
alig a lombfáknál.

Akut sérülések gyakori ismétlése lassanként elhalást 
okozhat; ezeket Wislicenus ál-kronikus károsításoknak 
nevezte el. Az igazi krónikus károsítások, mint hígí
tott kénsav folytonos hatásának következményei, vegyi 
elemzés által mindenkor kimutathatók.

Wislicenus a különböző füstfajokra veszélyességi osz
tályokat állított fel.
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A, Kátrányködöt tartalmazó 
füst.

Jelleg : Mészkemencék. 
Hatás : csekély terjede

lemre.

Ide soroltatik valamennyi 
helység veszélytelen füstét 

fejlesztő ipartelepekkel. 
Hatás legföljebb 1 kmre.

A, Rendkívüli sok SO.-t tar
talmazó füst. Kőszénfüst 
közvetlen közelből és a 
K4 alá sorolt ipartelepek.

K, Nagyobb helységek ipar
telepekkel. Közönséges kő
szénfüst és egyes kisebb 

ipartelepek is.
Hatás ritkán 1 kmen túl 

a leginkább uralkodó szél 
irányában.

A3 Kevés kénsavat tartalmazó 
füst: Mozdonyfüst.

k3 Kiválóan összpontosí
tott ipartelepek, folytonos 

erős füstfejlesztéssel. 
Hatás több kmre.

a 4 Asványsavakban dús ködöt, 
légenysavakat, sok kén
savat, sósavat, chlort, de 
kivált fluorsavakat (Si F4 
HF, H<_> Si F .) tartalmazó 
füst. Üveg-, superfosfát- 
gyárak és téglakörkemen

cék gázai.

k 4 Rendkívüli sok SO_,-t tar
talmazó füst: Kohók, üveg
gyárak sulfat üzemmel, sul

iit cellulose gyárak.

A legtöbb füst mindkét jellegű károsításokat okoz; 
kivételt képeznek a mozdonyfüst, mely csak az A;j és a 
téglakörkemencék füstje, mely csakis a KU osztályba 
sorolható.

5—10 kmnyi távolságra (a füst forrásától az erdőig) 
csak a K* osztályba sorolt ipartelepek füstje jöhet tekin
tetbe s ezeknél is csak a leginkább uralkodó szél
irányban.

Wislicenus terjedelmes tanulmányát a következőkben 
foglalja össze:

1. A megfigyelésekből biztosan megállapítható, hogy 
kis- és közepes helységek, ha házi célokra sok kőszenet 
is égetnek és az erdőt minden oldalról körül is veszik, 
károsításokat nem okoznak s csak kormot szállítanak. 
Ezen helységek még akkor is legföljebb az I. krónikus 
veszélyességi osztályba volnának sorolhatók, ha bennük 
a kisebb veszélyességi osztályba sorozott füstfejlesztő 
ipartelepek volnának.

1—2 kmnyi távolság már teljesen biztosítja a lúcost. 
Úgy látszik, hogy általában ezen távolság elegendő a 
kőszénfüstre nézve is.

2. A kiterjedt iparú nagy városoknál is csakis luc
fenyőn lehet lassú folyamatu károsításokat felismerni az 
uralkodó szél irányában.

Ezek a K2 osztályba tartoznak.
3. A téglakörkemencék közvetlen közelükben pusztító 

akut károsításokat okoznak. Úgy látszik, hogy a fluor-,

só- és kénsav a rombolók. Érdekes, hogy hegységben 
a téglakörkemencék károsításokat okoznak, síkságon pedig 
általában nem (a talajnem befolyása!)

4. A mozdonyfüst, mely majdnem semmiféle kénes
savat, hanem csak kénsavat és rendkívüli sok vízgőzt 
tartalmaz, határolt körű akut károsításokat okoz.

Wislicenus a krónikus károsításokat jelentősebbeknek 
nyilvánítja s előadása végén kiemeli, hogy a füstfajokat 
és a károsítások alakjait még sokkal élesebben kell meg
különböztetnünk és megbecsülnünk, nehogy Ítéletünk 
pessimistikus legyen. ^  r

Erdei gyümölcsök gyűjtése, feldolgozása és 
ér tékes í tése  által az erdő jövedelme, mint tudjuk, tete
mesen fokozható. Németország e tekintetben is több kö
vetésre buzdító példát mutathat már fel. Pld. a wester- 
wald-i gyümölcsértékesítő szövetketet az 1900. év nyarán 
és őszén 20,000 liter eper-bort, 6000 liter szeder-bort, 
5 l/2 métermázsa szeder-ízt és 1000 liter málna szörpöt 
hozott forgalomba, miáltal nemcsak a birtokosoknak, ha
nem egyben a népnek is eddig nem élvezett, számot
tevő jövedelmet juttatott, a mennyiben a gyűjtőknek 1 
kg. eperért 26 f-t, málnáért 24 f-t és szederért 11 f-t 
fizettek. — A kereslet ezen termékek után olyan nagy 
volt, hogy a szövetkezet csak kis részben tudta kielégí
teni. Legjobb vevőknek bizonyultak a gyógyintézetek — 
különösen a Kneipp-félék, — a melyek 1000 literszámra 
tettek megrendeléseket. Ezt vegyük előjegyzésbe mi is, 
— ha ugyan nem lesz késő, miután a németek ilyen 
termékekkel már a kivitelt is nagyban űzik. (Aus dem 
Walde.) — ly•
± ± ± :H d d d d d d < é - J d :y d < :k jc ± k  d d d d z k k k k i d d d z k k k k k

VADÁSZAT.
Vadász-élmények.

A barsi szép hegyek lombos erdőiben terveztünk hajtó
vadászatot egy közelmúlt decemberi napon. Puskás volt 
bőven, hajtóban s talán még vadban sem lett volna 
hiány, de éppen mikor útrakészen álltunk, egy vén 
koldus aszony sántikált közénk és sorra szedve a nyert 
alamizsnát, olyan formán búcsúzott, hogy „az Úr Isten 
áldja meg a Tekintetes Urakat sok jó szerencsével.“ 
Nesze neked vadászkompánia; vén asszony és sok jó 
szerencse! Egy is elég volna, hát még mind a kettő! Mi 
lesz ebből, gondoltam magamban és végig fürkésztem a 
pajtásokat, hogy vájjon kinek üt szeget a fejébe ez a 
rossz ómen. De biz azok se láttak, se hallottak, vala
mennyi mászott a kocsikra s gondolatban talán már ott 
járt mind, a hol ma még szabad tanyáját uralva büszkén 
száguld a nemes vad és holnap csak egy-egy pirosló 
vérfolt jelzi a testétől megfosztott pára szomorú sírhelyét.

Elindultunk tehát gyanútlanul; végre is babona az 
egész. A vén asszony is volt valamikor csinos me
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nyecske, a „jó szerencse“ még a pokolban is jó sze
rencse marad!

Az első hajtás várakozáson felül sikerült; lőttünk két 
őzet és egy vén róka-mamát! Ezzel persze meg volt 
alapítva a társaság jó hangulata s csak úgy düledeztünk 
a jobbnál-jobb élcektől. Legtöbbet hecceltük a bánya
felügyelőt, egy bécsi német sógort, kinek apró, köpcös 
termetén úgy állt a vadászkosztüm, mint — megkövetem 
— tehénen a gatya, vagy ha úgy tetszik, hát alsónadrág. 
Különösen a bergsteiger és a kamasli; ezt a kettőt sohsem 
felejtem el! Az elsőt úgy fűzte az öreg, mintha a kap
csokat magyarul kellett volna olvasnia: 1, 4, 5. 2 és 
a zsinór végét húzta a földön ; a kamasli meg, egyiknek 
az eleje hátul, a másik hamisan gombolva; szóval va
lóságos költői rendben. Na, hiszen volt is mit hall
gatnia !

Különösen midőn kisült, hogy a rókalövésben ő is 
segédkezett két ártatlan lövéssel. Ráfogtuk, hogy még so
hasem lőtt rókát, tehát az ünnepélyes felavatás alól nincs 
mentség és megállapodtunk abban, hogy ebéd közben 
lesz az az ünnepély!

Még két hajtásunk volt délig, de egy pár nyulon kívül 
más nem esett és csupán az az érdekes jelenség adta 
elő magát, hogy két egymás közelében volt hajtó egy 
fiatal őzikét élve fogott el, midőn az közöttük át akart 
törni. Szegény kis állat úgy remegett s oly aggódó ije
delemmel nézett ránk, midőn végig simogattuk, hogy az 
ember szive igazán megesett rajta. Szinte fájt a gondolat, 
hogy képesek vagyunk ily remekszép, kedves állatot ha
lomra gyilkolni. Elvittük szegénykét a patak melletti sű
rűbe és eleresztettük, hogy még éljen; mert hisz oly 
keveset élt s oly rövid úgyis az élete. Aztán pedig le
telepedtünk egy szép tisztáson a lobogó tűz körül és 
ettünk-ittunk amúgy vadászosan, közben-közben emléke
zetbe hozva a bergsteigert és kamaslit, melyekre végül 
egyhangúlag kimondtuk a törvényt, hogy a felavatás előtt 
le kell őket vetni, mert szokás szerint a külföldi vadász 
csak úgy kaphat érvényes magyar diplomát, ha az ava
táskor nincs rajta semmiféle más nemzeti instrumentum; 
már pedig a kamasli is az, meg a bergsteiger is ! És a 
német sógor hűségesen belenyugodott minden követel
ményünkbe. Alá terítettünk egy nagy pokrócot és ő hű
ségesen vetkőzött ugyanolyan rendszeretettel, miként öl
tözve volt; elébb megoldotta a bergsteigert, majd a ka
maslit kezdte gombolni a — másik lábán és így tovább, 
miközben előkerült a csinosan megfaragott mogyorófa- 
pálca is. Végre elkészült az új toalett s a sógor vastag 
zöld harisnyájában végig nyújtózkodott a szegény róka
mamán, melyben ha még maradt egy kis pára, most ki 
lett préselve az utolsó cseppje is, — megkezdődött az 
ünnepély! Nagy komolyan körülálltuk az áldozatot és a 
legöregebb vadász elmondván dikcióját, porolni kezdte a 
róka takaróját, mialatt az erdőőrök három lövést tettek a 
levegőbe, majd egy hatalmas „éljen“-nel és koccintással 
meg volt az avatás.
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Ebédután pedig hajtattunk tovább változó szerencsével. 
Mindenkinek volt már valami zsákmánya, csak a német 
sógor panaszkodott folyton, hogy ma nincsen szeren
cséje ; bizonyosan rosszak a töltényei, meg hogy vastag 
a kabát és nem jól hord az az új puska! Na ez elég 
hiba egy rakáson, de csak türelem, még van idő a sze
rencséhez, — vigasztaltuk őt közös jóakarattal. E közben 
eljutottunk a községi erdőbe, mely mint szomszédos te
rület szintén bérletünkhöz tartozott. Minthogy az idő már 
kissé előrehaladt, a még hátralevő, terjedelmes hajtást 
úgy terveztem, hogy a puskások egyrésze — velük a 
bányafelügyelő is — elálltak a község feletti gerinczen, 
mi pedig néhányan a hajtókkal közeledtünk feléjök. Alig 
jeleztem az indulást, midőn a hajtásban látom a községi 
sertés-kondát, mely téli legelőre járt az erdőbe. Mindjárt 
feltűnt nekem két fekete süldő, olyanok, akárcsak az 
erdő szülöttei lettek volna. Hamar készen voltam a huncut 
tervvel s megkérdeztem la kanászt, hogy mit ér az a 
kéi süldő? „Hát Uram megér húsz pengőt a párja, mert 
hát jó fajták azok, 30 icce zsirt is adnak esztendőre, ha 
hízóba kerülnek." Na jól van barátom, hagyja itt a többit 
legelni, majd ez a hajtó vigyáz addig rájok, ezt a kettőt 
meg hajtsa sebesen arra a gerinc felé, a lénia irányá
ban ; ott van egy német nagyságos úr, az keres éppen 
ilyen disznókat s ha megtetszenek neki, egyikért is ad 
húsz pengőt. Csak terelje őket hamar, mert az az úr 
már siet hazafelé! És az én kanászom egy kis nógatás 
után csakugyan szót fogadott s terelte a fekete süldőket 
éppen a bányafelügyelő állása irányában (persze én di
rigáltam); eleinte nehezen ment a dolog, mert a süldők 
visszafelé iparkodtak társaikhoz, de a hajtok segítségével 
aztán sikerült őket megindítani és csakhamar röfögve 
futottak előre, mintha haza mentek volna. Hogy egy 
kicsit meg is ijesszem őket, rádupláztam egy körülöttem 
lármázó szajkóra, mely ugyan tovább repült, de a hatás 
meg volt, mert e fekete malacok egész nekivadultak 
és a legnagyobb sűrűségen keresztül törtettek előttünk. 
Már-már azt hittem, hogy nem fog sikerülni a tervem, 
mert a malacok nagyon közel jártak a német sógor ki
jelölt állásához és még semmi nesz, semmi eredmény. 
Arra is gondoltam, hogy talán megijed tőlük és nem 
mert rájok lőni, midőn egyszerre gyors egymásutánban 
két hatalmas lövés dördült el s nyomban rá éktelen vi
sítás hallatszott. Én önkénytelenül nevetésbe törtem ki, 
mig a kanász nagy ijedelemmel éppen magyarázni akarta, 
hogy bizonyoson az ő süldőit lőtték meg, de megzavarta 
őt az ismétlődő lövések döreje, melyek után a malac
sírás is megszűnt. Szegény kanász kétségbeesetten rohant 
a bányafelügyelő elé, ki nagy gyönyörűséggel, büszkén 
szemlélte zsákmányát (!), melyért ugyan ráadás gyanánt 
én fizettem meg a tiz forintot, de a német sógor sem 
vitte el szárazon, mert a diplomájába a malac is bele
került és hogy e mellett volt mit hallgatnia, azt aligha 
szükséges bizonyítanom. X. —
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R e k o rd  ő z c s e rk é s z e te n .  Ritkán hallani oly nagy 
vadászzsákmányról, mint aminő gróf Festetics Taszító 
somogyvármegyei vadászterületén lett elérve április hó 
utolsó napjaiban. Ferencz Ferdinánd trónörökös főherceg 
Berzenczén gróf Festetics Taszilónak három napon át 
volt vendége, mely idő alatt őzbakokra cserkészett báró 
Riunmerskirch Károly századossal. A néhány rövid nap 
alatt 114 darab őzbak került terítékre, amelyből a fő
herceg egymaga 90 darabot, közte számos kiváló pél
dányt ejtett el.
C § 3  e g o  C§D  C& > r§ D  C § 3  c£> C§D  C§D  C§D  C& > e g o  c g )  cgx§3 C§D  C& > C§D  cg) C§D  C § 3  c£p C 0 3  C& > C§D  C § 3

KÜLÖNFÉLÉK.
*  K i tü n te té s .  A király Füstös Kálmán erdőtaná

csosnak, saját kérésére történt állandó nyugalomba he
lyezése alkalmából, az erdészeti közszolgálat terén telje
sített sok évi hű és hasznos szolgálata elismeréséül a 
Ferencz József-rend lovagkeresztjét adományozta.

* K in e v e z é s .  A m. kir. földmívelésügyi miniszter a 
magyarországi kincstári erdőket kezelő erdőtisztek lét
számában Bekény Aladár főerdészt erdőmesterré nevezte 
ki s a bustyaházai erdőhivatal vezetésével bizta meg.

* A  T h o m a s - s a la k  és a k a in i t  m e g k e m é n y e d é s e
gyakori jelenség, ha a poralakban kapott műtrágyát a 
gazda nem használja fel azonnal, a mikor megrendeli. 
A Thomas-salak és a kainit ezen megkeményedése né
melyeknek gondot okozhat, a mennyiben azt a gyanút 
keltheti, hogy az ilyen megkeményedett műtrágyában a 
phosphorsav- és illetőleg a káli-tartalom megapadt. Ezért 
a „Der deutsche Landwirth“ nyomán közöljük, hogy phos
phorsav- és káli-tartalom tekintetében a megkeményedés 
változást nem okoz, csak annyi az egész baj, hogy a 
műtrágyát föl kell aprózni jó finomra, mert különben nem 
válik be. —(y.

*  N a p s z ú rá s  a  n ö v é n y e k n é l.  A napszúrás az em
bereknél eléggé ismert tünemény, mely sokszor halált 
okoz, de a növényeknél is előfordul. Sokszor megtörténik, 
hogy fiatal barackfák a déli nap perzselő súgarainak 
kitéve, egy pár óra alatt elhervadnak és nem képesek 
többé magukhoz térni. Más esetekben a fának csak egyes 
ágai kapják meg a napszúrást és csak ezek az ágak 
száradnak le, míg az egész fa életben marad. Vannak 
olyan növények is, melyek képesek magukat a napsú- 
garak ily káros behatásától megvédeni. Ilyen többek közt 
a sóska, melynek virágai és levelei a forró déli órában 
lekonyulnak a föld felé, úgy hogy a növény mintegy déli 
álmát alussza. Berthelot, a híres francia vegyész, 1900-ban 
egy szőlőtőt figyelt meg, melyet napszúrás ért. A napsú- 
garak hatása a tőkére nem volt olyan erős, hogy tel
jesen elpúsztult vagy ágait elvesztette volna, de a sző- 
lőfürtük fejlődésükben visszamaradtak. Egyrésze a bo
gyóknak teljesen elfonnyadt, más része pedig satnya és 
kicsi maradt. A szőlőszemnek héja vastag, érdes és ha- 
sadozott volt; a leginkább megviselt szemek egészen
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megfeketedtek, más, némileg megérett szemnek a héján 
barna foltok mutatkoztak. Berthelot megvizsgálta a nap- 
súgár által megviselt szőlőszemeket és azt tapasztalta, 
hogy a kevésbé megviselt szemekben aránylag elegendő 
cukor volt, a jobban megviseltek azonban leginkább csak 
savakat tartalmaztak. Kitűnik ebből, hogy nemcsak a 
szőlőhegyek árnyas oldalán terem savanyu szőlő, hanem 
ugyanez lehet a_hatása a nagyon is forró napsúgaraknak 
is, melyektől a szőlő szintén megsavanyodik.

* A  n y í r fa  m in t  v i l lá m h á r í tó .  Egy amerikai folyóirat 
föl.'edezte, hogy a rézbőrüek vihar idején a nyírfák alá 
menekülnek. A dolognak van valami alepja, mert a kü
lönböző fanemek a villámcsapás veszedelmét illetőleg 
nagy eltéréseket mutatnak. Mialatt pl. egy bükkfát egyszer 
ér a villám, a tűlevelű fáknál ugyanez a veszély 16-szor, 
a fáknál pedig pláne 54-szer oly nagy. Ez egyrészt a fa 
villamos vezetőképességétől, másrészt pedig a gyökerek 
formájától és attól függ, hogy milyen a talaj, amelyben 
az illető fanem legjobban tenyészik. Az idézett amerikai 
lap azt állítja, hogy Tenesseben eddig még egy fűzfába 
se csapott bele a villám, de kérdés, hogy mennyi fűzfa 
van ott egyáltalán a többi fanemekhez képest és hogy a 
közönséges fűzfáról van-e szó vagy pedig egy olyan fűz
fanemről, mely csak Amerikában tenyészik.

A  h id e g  és az a lk o h o l  a köztudat szerint ellen
lábasok, mert az alkohol a testet fölmelegíti és bizonyos 
időre a hidegség kellemetlen érzetét jól eső melegség 
érzetével váltja fel. Ezért téli időben a szabadban fogla- 
latoskodók körében annyira szükséges dolognak ismerik 
az alkohol élvezetét (vagy mondjuk: használatát), hogy 
aki annak nem hódol, az legalább is — sajnálni való 
filister. Pedig a „Medicinische Woche“ szerint ez a nézet 
helytelen alapon nyugvó önámítás, amit kételkedés nélkül 
be is kell látnunk, ha az „elnyelt“ alkohol hatását és 
sorsát vizsgáljuk. Az alkohol a szívműködést (tehát a vér
keringést) élénkíti és ezzel kapcsolatban a véredények, 
különösen a bőrben, a hol a hideg összeszoritva tartotta, 
az alkohol-adag nagysága szerint, többé-kevésbé kitá
gulnak. A kitágult edényeken a bőr érző idegeit valósággal 
körülömli a vér és ez által tényleg melegség érzetét 
kelti; csakhogy ez a meleg a vér melege ám, ami a 
testtől elvonatik, mert a kitágult edényekben fokozódott 
vérfelület a hővezetésre sokkal nagyobb tért nyit, mint a 
minő az alkohol élvezete előtt volt. És tényleg számtalan 
megfigyelés igazolja, hogy a test hőmérséke az alkohol 
ivás után csökken. Túlságos alkohol élvezete után elaludt 
embereknél ez a hőcsökkenés néha feltűnő arányokat 
ölt. Az alkohol hatása tehát a test felmelegítése tekinte
tében érzéki csalódáson alapszik, a mit az alkoholnak 
valamely későbbi hatása sem igazolhat, mert a gyomor
ban az alkohol tudvalevőleg csakhamar felbomlik vízre 
és szénsavra s mint ilyen már ugyancsak nem melegít. 
— Ide jutott, lám a jó gugyi, a zamatos borovicska, meg 
a tüzes seprő összes alkoholikus rokonaival együtt? . . 
A téli vadászatok költészetét megtépte ismét a tudomány.
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Az örömrepesve várt bütykös nem okoz már többé jól 
eső meleget, mert hiszen tudjuk és bizonyára érezni is 
fogjuk, hogy ez is csak önámítás. (T.)

* Angol türelem. Nemcsak a délafrikai harcmezőn 
nyilatkozik meg, hol Anglia már hosszú évek során át 
fogyasztja puskaporos hordóit a vergődő búr népre, hanem 
Albion fiai a vadászat terén is kimutatják határtalan tü
relmüket. Egy úrvadásznak nagy fáradtság utján sikerült 
házi macskát az apportirozás művészetére betanítani s 
most azzal vadászgat foglyokra. Kételkedve fogadnók e 
hirt, ha nem angol szaklap közölné, mely szerint az 
ottani szakkörök is meggyőződést szereztek afelől, hogy 
a macska bámulatos kitartással és ügyesen végzi nehéz 
feladatát. Tessék megpróbálni!

* Tyuk-tenyésztés. Hreblay Emil állattenyésztési 
felügyelő ily című, minden gazdának nélkülözhetetlen 
munkája II. bővített kiadásban megjelent. Pontos útmu
tatást ad a tenyésztésre, takarmányozásra és értékesítésre; 
részletesen tárgyalja a természetes és mesterséges kel
tetést. Ára 3 korona, a szerzőnél 2 korona előleges be
küldésével megrendelhető. (Budapest, VII., Csömöri út 15 sz.)

* Nemzetközi halászati kiállítás Bécsben.  Ezen 
kiállítás szervezéséről f. é. 1—2. füzetünkben már hirt 
adtunk. Most küldötte szét a rendező-bizottság a kiál
lítás katalógusát és programmját. A bevezetésben a hal
tenyésztés fontosságát és a kiállítás célját fejtegetve 
közük a 16 tiszteletbeli elnök, a bizottság 46 tiszteletbeli 
és 43 rendes tagjának névsorát. A kiállítás 16 osztályból 
fog állani. Egy aquárium élő halak kiállításának költsé
gei körülbelül a következők lesznek: jelentkezési díj 4 K., 
egy aquárium bérlete 20 K.; szállítási és fogyasztási 
adók kezelése 100 kgként 1.46 K. összesen 25.46 K., 
számításon kivül hagyva a Bécsig fölmerülő szállítási és 
egyéb kiadásokat. Fedett helyiségben egy négyzetméter 
szabadon álló hely bérlete 15 K.; egy négyzetméter 
falfelület bérlete 3 K. stb. Már ezekből is kitűnik, hogy 
a bérletek megállapított egységárai túlmagasak s csak 
a vidéki, kisebb haltenyésztők elriasztására alkalmasak, 
mert alig akad haltenyésztő, ki csupán egy aquáriumot 
akar kiállítani, bizonyára tenyészetének teljes befejezett 
csoportját óhajtja bemutatni, a mihez legalább öt aquári- 
umra van szüksége s akkor a legalacsonyabban számított 
kikerülhetetlen költség 150 K.-t tenne ki. Reméljük azonban 
— a mit a kiállítás sikere is megkíván — hogy a ren
dező-bizottság a résztvevő szegényebb haltenyésztőket 
s különösen az egyesületeket árkedvezményekben fogja 
részesíteni.

P is z t r á n g e te té s  b é k a lá r v á k k a l  tudomásunk sze
rint nincsen gyakorlatban; azért megemlítjük, hogy 
Ausztria egyik haltenyésztőjében megpróbálták és a 
kísérlet állítólag jól bevált. 75 darab pisztráng naponta 
20 liter békalárvát is elfogyasztott, ami arra vall, hogy 
a pisztrángok ezt a táplálékot igen szívesen veszik.

(Die Naiur.)

LEVÉLSZEKRÉNY.
Kedves Szerkesztő barátom!

Csodálkozol ugy-e, hogy ismét kirukkolok egy nyomda- 
festékre való levéllel? . . . Magam is érzem, hogy olyan 
dolgot cselekszem, a mi talán már nem is nekem való, 
de miután meg van állapítva, hogy „öreg ember nem 
vén ember“ és a múltkori levelem után te is ilyen értelmű 
célzásokkal buzdítgattál: olyanforma érzelmek kezdenek 
bennem bizseregni, mint a milyenek az ínyenc mackót 
uralhatják, a mikor belekóstol a szín-mézbe.

Szeretnék szakítani a morozus, hallgatag múlttal és 
közétek állva, a nyilvánosság előtt is dolgozni szakunk 
érdekeiért, mert látom, hogy a múlt ködös borúja oszlik 
s napfény kezd áradni közéletünkre; napfény, mely után 
az én ködhöz szokott öregedő lelkem is vágyva-vágyik.

Ez a vágy adja ismét kezembe a tollat, de a mikor 
írni kezdek, fájdalmasan érzem, hogy csak a tavasz langy- 
melege pezsgeti erőmet; odabent azonban változatlanul 
foly tovább az őszi hervadás és bármennyire buzdítsam 
magam a vénség letagadásával, mégis csak uralomra 
kerül az s ide utal a „Levélszekrény“ bizalmasabb, 
kisebb igényű keretébe, a hol a reszkető toll ingadozó 
járása s a vénülő elme lassú, szakadozott megnyilatko
zása is találhat a te jóvoltodból egy kis helyet.*

Ebben az általam is eléggé (de hasztalanul) fájlalt 
körülményben találjon mentséget őszülő fejem, ha ala
posabb kidolgozást érdemlő fontos dolgokról hosszabb 
cikk helyett csak egy hézagos levélben elmélkedem.

Az „Erdészeti Lapok“ április havi füzetét lapozgatva, 
az egyesületi közlemények között megkapta figyelmemet 
a titkár egyik előterjesztése, a melyben a közgyűlésre 
kitűzendő tárgyak alaposabb megvitatása érdekében min
den előadandó tárgyra két előadót kívánna felkérni és az 
előadók fejtegetéseinek vezérelveit a közgyűlés előtt 
közzé akarná tétetni, azzal a célzattal, hogy a közgyűlésen 
megjelenő szakemberek is bizonyos előkészültséggel ve
hessenek részt a vitában.

Képzelheted, milyen örömmel olvastam ezt az indítványt! 
. . . Két hónappal ezelőtt irt levelemben még az irigység 
hangjával emlegettem a szászországi kollegákat, a kik 
közgyűléseiken előkészített, élénk, tanulságos vitákkal 
gazdagítják a résztvevők ismereteit és nem annyira a 
közgyűlés hivatalos feladatainak lepergetésében, mint sokkal 
inkább a fontosabb közérdekű kérdések beható megvita
tásában látják a közgyűlések legfőbb célját. Az irigység 
hangján emlékeztem meg róluk, mert habár sohasem 
tudtam elképzelni egyetlenegy elfogadható okot sem,

* Bocsáss meg, de ellentmondók, mert ellentmond neked ez 
a levél is. A fejeden fehérlő téli szin életéveid elég tekintélyes szá
mával együtt sem vitt még olyan messze, hogy tollad és elméd 
vénülésére hivatkozhass. Lásd: most is önmagadat cáfolod meg. 
Tégy tehát eleget kérésemnek s örvendeztess meg legalább néha- 
néha hosszabb közleményekkel is. Szerkesztő,
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a mi a magyar erdészeti közgyűléseknek tudományos 
szempontból vett meddőségét igazolhatta volna, mégis 
évről-évre azt kellett látnom, hogy mi az igazságot termő 
tárgyilagos viták lehetőségét valósággal kerüljük, mintha 
vagy az eszmék szabad megnyilatkozásától fáznánk, vagy 
attól félnénk, hogy a nyilvánosság előtt is értékesnek 
bizonyuló szóbeli eszmecserékre képtelenek vagyunk.

Elfelejtettük, hogy hajdan friss életerő pezsgett bennünk 
is és az idők folyásával a közgyűlések tartalmi értékének 
gyarapítását elhanyagolva, oda jutottunk, hogy különösen 
a Budapesten tartott közgyűlésekre szaktársaink javarésze 
jóformán csak azért látogatott el, hogy ott a régi jó 
kollegákkal találkozzék, vagy ügyes-bajos dolgait elintézze.

És sokan mégis a megbántódás hangján emlegették 
pld. az országos gazdasági egyesület közgyűléseit, azért, 
hogy közéletünk jelesei oda szorgalmasan ellátogattak, 
mig a mi közgyűléseinken az udvariasságból vendég
szereplőkön kívül más érdeklődő vendéget alig tisztel
hettünk.

A zsörtölődök nem gondolták meg, hogy a kívülről 
mutatkozó közönyt tulajdonképen a mi belső életünk 
meddősége táplálja.

Próbáljuk csak meg: teremtsünk közgyűléseinkre más 
életet! . . . A hivatalos programmot, a mely idegenekre 
vonzóerővel önként érthetőleg nem bírhat, fűszerezzük 
közérdekű kérdések megvitatásával és hogy a vita élénk, 
tanulságos legyen, adjuk meg az eszmecsere lehetőségét 
azzal az eljárással, a mit egyesületünk titkára indítvá
nyozott s meg lesz feltétlenül az egyesületünkhöz méltó 
közérdeklődés is nyomban.

Ehhez semmi kétség nem férhet, mert sarkigazság, 
hogy az érdekes iránt érdeklődünk.

Öreg ember vagyok s mégis felpezsdül bennem a lel
kesedés, ha elgondolom az egyesületi titkár ideája szerint 
rendezendő közgyűléseink lefolyását.

Figyelő arcok, átgondolt, tartalmas előadások, tanul
ságos viták, nemes versenyt fakasztó munkásság s a 
hasznos alkotásokért égő lelkesedés . . .

Milyen élet, milyen tevékenység, milyen eredménydús, 
— kifelé is széles körben élénk érdeklődést tápláló köz- 
gyűlésezés lesz akkor! . . .

Lehet, hogy én meg sem érem az idea megtestesü
lését, mert hiszen idő kell ahhoz is, hogy a frissülő lég
kör frissebb életet fakasszon, — de mivel a tevékenység 
mezeje nyílik, szélesből s hála Istennek van lelkes, tett
erős ifjúságunk: erősen hiszem, hogy egyesületi titkárunknak 
az igazgató-választmány által elfogadott indítványa rövid 
időre úgy a szak művelődésében, mint az erdészet iránti 
vonzalom és tisztelet rohamos gyarapodásában már gazdag 
eredményeket biztosit.

De mit gondolsz kedves barátom : nem lenne helyén
való oda hatni, hogy az Országos Erdészeti Egyesület 
székházában rendezni szokott felolvasások is olyan
formán történjenek, a mint az egyesület titkára a köz
gyűléseken tervezett előadásokra nézve indítványozta? . . .

Én örömmel látnám az eszmecserére való térnyitást 
ott is, még pedig egyrészt azért, mivel az évente csak 
egyszer tartott közgyűléseken a közérdekű kérdéseket 
mind felölelni lehetetlen, másrészt azért, mivel akárhány 
tárgy megkívánná, hogy szűkebb körű vitákban az ország 
szakközönsége előtt való megvitatásra előkészítsük és 
végre szakembereink kellő edzése is szükségessé teszi, 
hogy a fontosabb kérdések alapos megvitatásához nélkü- 
lözhetlen kellékek megszerzésére minél több alkalom 
legyen.*

Ezek az okok külön-külön is figyelmet érdemelnek, 
összességükben pedig olyan nyomósak, hogy mellőzésük 
— felfogásom szerint — szakunk érdekeinek mellőzésé 

jelentené.
Tedd meg tehát ezzel a levelemmel is a közlés szí

vességét, ** hátha az a kétségtelenül nagy horderejű indít
vány, a melyet egyesületünk igazgató-választmánya az 
idei közgyűlést illetőleg elfogadott, érvényre jut az egye
sület székházában rövid idő óta (legnagyobb örömömre) 
gyakorlatba vett időközi előadásokra nézve is és ezzel az 
én hézagos elmélkedésem is közelebb vihetne az egye
sületi titkár indítványából kiépített lelkesítő eszme meg
testesüléséhez.

Nem lehetne szebb emlékem, mint ebbeli vágyam 
sikere.

Lelkesítsd a kollegákat, hogy használják fel már az 
idei közgyűlésen kínálkozó első alkalmat is tudásuk, lel
kesedésük egész erejével s bizonyítsák be, hegy — ha 
alkalom nyílik — mi is tudjuk gazdagítani közgyűléseinket, 
épp úgy, mint időközi nyilvános előadásainkat olyan eszme
cserékkel, a melyek befelé a tudás és az életrevalóság 
fejlesztésével gazdagítanak, kifelé pedig felkeltik a köz- 
érdeklődést s szakunknak megszérzik végre azt a tekin
télyt, a melyet közgazdasági jelentőségéhez méltóan be 
kell töltenie.

Hass oda, hogy olvasóid a tárgyalás alá veendő ügyek, 
kérdések beható megvitatására erősítsék magukat lelki- 
ismeretes előkészülettel s hozzanak magukkal higgadt 
vérmérsékletet és tárgyilagos őszinteséget, mert e leg
igazibb lelkesedés is csak ezen eszközök segélyével vihet 
az előbbiekben megjelölt célhoz.

Ugy-e megteszed ? . . .***
Vadászüdvvel köszönt igaz híved Öreg Vadász.

* És még talán az is, hogy egyesületünkből ne kerüljenek ki 
meg nem vitatott eszmék vagy állítások olyan alakban, mintha 
azokat magunk között már kiérleltük volna. Szerkesztő.

** Kész örömmel, mert mi is abban a nézetben vagyunk, hogy az 
egyesületi titkár indítványának ilyen értelmű megvalósítása nélkül a 
magyar erdészet fejlesztésére irányuló törekvéseink teljes sikert nem 
érhetnek el. Szerkesztő.

*** Ilyen lelkes buzdítás után, úgy hisszük, meg van téve a levél 
közreadásával, mert úgy ismerjük olvasóinkat, hogy a nyilvánvalólag 
hasznos, célszerű eszmékért lelkesedésük készen áll s örömmel állítják 
sorompóba szorgalmas munkásságukat is; abban pedig nincsen
semmi kétségünk, hogy a levélben kifejezett törekvés szószólókban 
hiányt szenvedni nem fog. Szerkesztő.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvártt.
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M A G YA R ! •: R D E S Z
ERD ÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

SZERKESZTI

IMECSFALV1 IiMECS 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 1-én és 15-én.

KIADJA

SZÉKELY ÉS ILLÉS UNGVÁKTT,
K A ZIN C ZY -U TC ZA  1. SZ.,

hova a hirdetések, az előfizetési és hirdetési 
díjak küldendők.

Erdészetünk a m agyar társadalom ban.

Ezen kérdés felvetésének érdeme e lapok szer
kesztőjét illeti; amit mi óhajtva emlegettünk, ami 
után sóvárogva ábrándoztunk, annak ő nyíltan 
kifejezést adott.

A címkérdés volt e cikkelyben megjelölve mint 
olyan, mely első sorban vár rendezésre. És ez 
kétségtelenül mindnyájunkra igen fontos. Amig 
joga lesz egyes erdőbirtokosnak bárkit, de gyak
ran inasából vedlett jágerját erdőtisztté kinevezni 
s annak a leghangzatosabb címeket osztogatni, 
addig a mi társadalmi állásunk mindig alárendelt, 
félreismert marad.

Sajnos, hogy erdőbirtokosaink számottevő része 
— tisztelet a kivételeknek — az erdőgazdaságot 
még ma is csak a vadászati élvezetek kielégíté
sére szolgáló tanyául tekinti s nem tulajdonít 
annak olyan fontosságot, mint a milyen azt a 
nemzet háztartásában méltán megilleti.

Különösen áll ez a feltevés ott, ahol az erdő- 
gazdaság legfőbb intézője nem erdész s az erdé
szet csak mint alárendelt gazdasági ág szerepel 
s csak arra használtatik, hogy más gazdasági 
ágakat támogasson, azok jövedelmét előnyöseb
ben tüntesse fel. Itt azután szünet nélkül azt 
halljuk: az erdészet keveset jövedelmez! De a 
mint az erdőgazdaságot elkülönítjük, éppen az 
ellenkezőt tapasztaljuk.

Ez egyik oka annak, hogy az erdőgazdaság 
nem mindenütt érvényesülhet s következményei
ben eredményezi, hogy: az erdőgazdaság nem 
erdészek, hanem vadászok, sokszor nem is 
vadászok által kezeltetik. Már pedig a vadász 
nem lehet erdész; de az erdész igenis lehet jó 
vadász, mint azt számtalan példa igazolja.

így állván a dolog, ha egyesek különbséget

tenni nem tudnak vagy nem akarnak, törvénybe 
kell azt iktatni s annak megtartása felett szigo
rúan őrködni.

Az egyenruházat kérdése is rendezésre szőrül 
s ha ez pályánk nélkülözhetlen kelléke, szabá- 
lyoztassék egységesen. Legyen az egyenlő színű 
és szabású az egész vonalon ; használtassák a 
tiszti minőség jelzésére ugyanaz a jelvény (a 
kardbojt és magyar korona nélkül).

Ez tisztázná a helyzetet s mindenkor tudnók 
azt, hogy az itt-ott utunkba jövő kollegánkat hová 
sorozzuk.

Ezidőszerint az egyenruha csaknem annyiféle, 
ahány a birtokos s ez a körülmény minket is 
megtéveszt, hát még a nagyközönséget!

Akárhányszor ignoráljuk az erdőtisztet, aki 
egyszerű vadászkabátot visel s érintkezést kere
sünk egy másik erdésznek tartott egyénnel s 
akkor kisül, hogy ez tulajdonképpen csak büchsen- 
spanner!

Hogy ez az állapot társadalmi állásunk eme
lésére, megszilárdítására nem alkalmas, az két
ségtelen.

Ezzel azonban még távolról sincsen kimerítve 
minden kérdés, mely még megfejtésre és ren
dezésre vár. Ilyen pl. szolgálati jogviszonyaink  
szabályozása, a nyugdíjügy rendezése.

Mig a birtokos erdőtisztjét bármikor s minden 
komoly ok nélkül, tisztán pillanatnyi szeszély 
hatása vagy illetéktelen egyének beavatkozása 
folytán minden kártalanítás nélkül elbocsájthatja 
s az állásától megfosztott csak hosszú polgári 
per útján érvényesítheti úgy ahogy jogait, addig 
társadalmi állásunk megerősödni nem fog s ma
radunk egyszerűen: jágerek!

Fontos és elodázhatlan a nyugdíjügy rende
zése is, mert ez, mint látjuk, egyesületi úton
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sikerhez nem vezet. Nem pedig azért, mert a 
„Gazdasággal és Erdészettel“ foglalkozók nyugdíj- 
intézete nem részesült a birtokosok részéről azon 
támogatásban, melyre az azt megalapító lelkes 
férfiak annak idején méltán számíthattak.

Vannak ugyan egyes fenkölt gondolkozású 
birtokosok, akik nyugdíjalapot létesítettek vagy 
folyó jövedelmükből adnak munkaképtelenné vált 
tisztviselőiknek évi járadékot; de ez a legtöbb 
esetben oly csekély, hogy az illetőket csak a 
nagyobb nyomortól menti meg, de előbbi társa
dalmi állásuknak megfelelő, bár szerény meg
élhetést, a legtöbb esetben nem biztosít. Kérdem: 
hogy letudjuk-e küzdeni a szégyenpírt, mely 
arcunkat elborítani készül, ha egy vidéki lapban 
olvassuk: „X. város hivatalszolgáját 40 évi szol
gálat után 950 kor. évi nyugbérrel nyugalomba 
helyezte. “

Ha tekintetbe vesszük az erdészetnek úgy 
magán-, mint nemzetgazdasági fontosságát; 
ha figyelemmel vagyunk arra, hogy az erdész 
olyan vagyont kezel, melyet szigorúan leltárba 
foglalni és zár alá helyezni nem lehet s igy bizo
nyos korlátok közt bizalmi állást tölt b e :

ha továbbá tekintetbe vesszük a magánuradal
maknál azok természetéből folyó, szűk határok 
közé szorított előléptetési viszonyokat; s végűi 
azon körülményt: hogy még korpótlék is csak 
kevés helyen van rendszeresítve, lehetetlennek 
tartjuk azt, hogy a birtokosok saját jól felfogott 
érdekükből kifolyólag ne méltányolják ennek a 
társadalmi osztálynak abbeli törekvését, hogy: 
saját maga és családja existenciáját biztosítani és 
a nyomortól megóvni óhajtja. Hiszen eddig dol
goztunk csendesen, nesztelenül, egyedül szakunk 
iránti lelkesedésből merítve erőt és kitartást az 
élet küzdelmeire.

Ezen sérelmeink orvoslását és szerény óhaj
tásunk teljesülését csak a kormánytól várhatjuk 
s bizalommal tekintünk földmívelésügyi kormá
nyunk felé, bízva jóindulatában, mely áldásthozó 
gondoskodását a legalsóbb munkásosztályra is 
kiterjesztette. S nem merjük feltételezni, hogy 
az ez irányban megindítandó akciója éppen az 
érdekelt erdőbirtokosok részéről találjon ellen
kezésre.

Ha ezen óhajtásaink megvalósulnak; ha

nem leszünk többé kivetve az élet tengerére, 
mint a gazdátlamil hányt-vetett sajka; ha 
lesz mentő horgonyunk, melybe szükségben 
belekapaszkodhatunk; ha lesz biztos révünk, 
melyben életünk roncsolt csónakját nyuga
lomba helyezhetjük: akkor lesz társadalmi 
állásunk is!  Ehhez még hozzáfűzöm, hogy ha 
erdőbirtokosaink kevesebb, de a kor színven alán 
álló erdőtisztet fognak alkalmazni s nemcsak 
hangzatos címeket, de a megélhetést biztosító 
javadalmazást is fognak életbe léptetni, akkor el 
fog némúlni az erdészeti akadémiánk kevés 
számú hallgatója feletti panasz is!

Addig azonban jól megfontolandó a szülők 
részéről, hogy érdemes-e gyermekeiket olyan 
pályára neveltetni, mely csak szerény megélhe
tésre s a munkaképtelenség idejében — a leg
több esetben — csak nélkülözésre nyújt kilá- 
tást. Figyelő.

Szakszavaink.
Amióta az írás rögös pályáján is próbáltam egyet 

lépni, két nehéz kontrát kellett megérnem. Egy igazság
talant és egy becsületest. Az előbbit P. Gy.-től kaptam, 
a másikkal Illés Nándor tisztelt meg.

Néma megadással fogadom és lelki megnyugvással 
veszem tudomásul az utóbbit. Új oklevelünket a maga 
valódiságában csakugyan sohasem láttam, hanem az 
E. L.-ban közölt fotografikus másolat után ítélek. E ké
pen pedig semmi szépet nem találok, sőt az „Oklevél“-t 
— mert kirí az alapból — még kevésbbé találom szép
nek. Mégis, mivel a fényképes másolatok gyakran más 
benyomást tesznek ránk, mint azok eredetije, kezdem 
elhinni, hogy mégsem olyan fekete az ördög, mint aminő
nek festik. Tamás vagyok nagyon. Bármily nagy tisz
telője vagyok is Illés Nándornak, új oklevelünkről nyert 
eddigi véleményemet még sem változtathatom meg. 
Csak — ha szemem előtt állván, csakugyan a szépnek 
benyomását keltené bennem, csak akkor tudnám őszin
tén beismerni, hogy az E. L.-ban közölt reprodukciója 
nem hű másolata az eredetinek.

Az első kontra pedig igen zokon esik.
Ne vegye rossz néven Porubszky Gyula, m. kir. erdő

mester, hogy őt sejtem a kontrásnak. És ne vegye rossz 
néven, hogy e sejtelmemet és a véleményt, amit közle
ménye bennem keltett, őszintén ki is mondom, annál 
kevésbbé vegye rossz néven, mert tudtommal nem szol
gáltam rá, hogy engem kérdő- és felkiáltójelekkel ékes 
kíméletlenségekkel igazítson helyre.

Megmondta azt nekem más is — minden udvarias
kodás nélkül — hogy nincs igazam, amikor az erdői-1
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magyartalannak mondom és ezért eszemágában sincs, 
hogy nehezteljek, mert ez csupán a cerimoniát ke
rülte . . .

. . . Nem is azt hangoztattam én, hogy az erdői nem 
magyaros, sőt inkább elismertem, hogy a néptől ered, 
a magyartól (tehát magyaros is), hanem azt, hogy nem 

j ó  SZÓ, hogy nem jól képzett szó és ezt Porubszkyn kívül 
senki sem tagadta, senki meg nem cáfolta, Porubszky 
legkevésbbé. Azt sem cáfolta meg senki, hogy az erdő 
ér, ered, hangugratás után eredő-bői lett, azt pedig min
denki látja, hogy az erdői a legutolsóból, a hangugratás 
által megrövidítettből származik az / igeképző hozzá- 
függesztése által. Ezen / igeképző névszóból (főnévből), 
tulajdonságnévből és néhány igéből képez igéket, de 
melléknévi igenévből soha. Mondjon erre jó példát 
Porubszky olyan hirtelen, mint ahogyan én tettem ! . . . 
Lesz rá ideje . . .  Az erdő époly tárgynevi értelemben 
használt melléknévi igenév, mint íz a sok más szó, 
amit a múltkor a (M. E. II. évf. 3-ik szám) felsoroltam 
és fel nem soroltam. Lehetetlen tehát belőle / képzővel 
ismét jó igét képezni, hacsak nem hibásan.

Az erdői igenis rosszul képzett szó 1 Az áterdől — 
sajnos — méginkább az. Mig azonban azt a nép ajka 
szentesítette, addig ezzel ugyanezt nem tette, ennek tehát 
semmi jogosultsága nincs az élethez. Tisztán semmi.

A caedo-ról nem beszélek. Földest citáltam, a diák
nyelvet rég tanultam, a hiba megesett. Ha pedig vala
mely erdős oromnak, bérctetőnek köröskörül való letáro
lásáról, az ormi erdőnek köröskörül való levágásáról beszél
nénk németül, nem lenne-e szükségünk az umhauen-re, 
nem jelentené-e ez a német szó a körülvágást? És végül, 
hogy: néhai zárlatunkat (ami alatt senki sem értette a 
faterebélyek érintkezésének fokát, hanem a törzsekkel való 
benőttséget) a német csakugyan Bestockungqal fejezi 
ki, bizonyítja szakszótárunk szerkesztő-bizottságának mos
tani döntése.

Ilyképen világosabbá tevén Porubszky által megrótt 
tévedésem vastagságát, legyen szabad a szakszótárunk 
szerkesztő-bizottsága által elfogadásra ajánlott és el
fogadott újabb szavak közül egyikhez-másikhoz hozzá- 
szólanom.

A rész nem tágabb fogalom a részletnél. A rész az 
egésznek örök időktől fogva már meglevő alkotó eleme, 
mig a részlet az egésznek fölrészeléséből származó töre
dék. A rész tehát csak annyiban különbözik a részlettől, 
hogy annak nagysága meghatározatlan, mig azé meg
szabott, vagy: hogy azok a részek még kapcsolatosak 
egymással, mig utóbbiak, a részletek már elkülönítvék 
egymástól. Az erdő mindig állott, mindig is áll különféle 
részekből, de részletekből csak akkor fog állani, ha föl
részeltük. Kétségtelen tehát, hogy osztag helyett csakis 
részletet mondhatunk helyesen.

Az önvetényülés helyett elfogadott önvetődés-ben 
fölösleges az ön. Ha nem is teszszük ezt a vetődés elé, 
mást mégsem lehet lesz érteni a vetődés alatt, mint azt,

hogy a mag magától, önmagától vetődött el. Helyesbít
sük az önvetődést vetődésre.

Ha a népszokás, a nép szavajárása törvényesíti sza
vainkat, ha szavaink alkotásában a nép szavajárását 
utánozzuk, gondoljunk csak arra is: elfogadja-e a nép 
koros, télikoros, elaggott erdő kifejezéseket, avagy inkább 
koros, öreg és vén erdőt fog mondani. A vén öregebb 
az öregnél. A biblia meg — Jókai mellettem szól, a túli
koros pedig egészen helytelen alkotás. Ki mondja azt, 
hogy túlszép, túlrossz, túlmagas, túlkicsi ? Magyar paraszt 
senki. Hanem mindenki azt monja, hogy : túlságos
szép, túlságos rossz, túlságos magas, túlságos kicsi, 
avagy a túlságos helyett: fölötte, szerfölött, roppant, igen, 
nagyon, stb. Ezt az állításomat pedig támogatni fogja a 
„Magyar Nyelvőr“, amely a hetvenes évek végén vagy 
a nyolcvanas évek elején, fényesen kimutatta a téli ilyes 
használatának helytelenségét. A téli csak mint hely
határozó szó helyes: Tiszán innen, Tiszán túl, vagy: 
Túl a Tiszán, de máskép nem! Fordítsuk tehát az alt, 
überständig, abständig szavakat a magyarnak esze- 
járása szerint: koros, öreg és vén szavakkal.

Nem volna jobb a Loshieb-et egyszerű elvágás-nak 
fordítani? Hisz, ha elvágjuk a fát, a kötelet, az össze
nőtt testrészeket, akkor már elkülönítjük azokat az eddig 
együtt volt részeket egymástól, tehát ismét fölösleges a 
különítő szócska közbeszurása. Egyik állományt el
vágom a másiktól. Ezt egészen jól mondom, meg is 
érti mindenki, de igy: az egyik állomány és a másik 
állomány között elkülönítő vágást alkalmazok, ke- 
vésbbé beszélek egyszerűen. Ne mondjunk-e elvágást 
az elkülönítő vágás helyett ?

A szerkesztő-bizottságnak azt a határozatát, hogy az 
áterdölés-1 megtartja, ámbár meggyőződött, hogy ez a 
szó a Durchforstung (ritkítás, gyérítés) fogalmát nem 
fejezi ki és azért tartja meg, mert a hozzáfűződő fogal
mat a (ritkítást, gyérítést) is jól megjelöli — tisztára nem 
értem. („Az áterdölés, erdőlés és gyérítés kifejezések 
körül hosszabb vita fejlődik ki, amelyből kitűnik, hogy 
az erdölés a nép száján lényegesen mást jelent, mint 
erdőápolási műveletet s ezért a Durchforstung fogalmá
nak megjelölésére nem alkalmas. Viszont kívánatosnak 
tartaná a bizottság, hogy ez a kitűnő szó a magyar 
erdészeti műnyelvben se hiányozzék teljesen. Ezért, 
valamint azon okból, hogy az át =  durch hozzáfűzését a 
bizottság még nem tartja elegendőnek arra, hogy az át- 
erdőlés szóra a rossz képzés és a germanizmus bélyege 
ráüttessék, megtartandónak határozza az áterdölés 
szót, amely ilyképen nemcsak egy jó magyar kifejezés
nek nyit útat a műnyelvbe, hanem a hozzáfűzött fogal
mat is jól megjelöli. E mellett azonban a bizottság a 
gyérítés szót ugyanez értelemben szintén megtartandó
nak véli. Megparancsolja, hogy az áterdölés jelentse 
azt, amit nem jelent, és nem bánja, ha gyérítés azt 
jelenti, ami az értelme ! . . . Bár sohasem Íródott
volna meg a határozat ! , . , Az erdőlés örökké
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meg fog maradni abban az értelemben, amit je- 
ent, az erdőhasználat értelmében e határozat nél
kül is, mert már megrögzött a nép száján és mert 
már mi is jónak találjuk — mondjuk. De az dterdölés 
nem rögzött meg a nép nyelvén, mi sem találjuk jónak, 
sőt rossznak, nem is jelenti azt a fogalmat, amivel eddig 
felruháztuk, a gyérítést, de valami mást jelent, át nél
kül fahasználatot, erdőhasználatot, — gondolja a bizottság, 
hogy határozata életképessé teszi e szót, e műszót? . . . 
Bár sohse határoztak volna felőle semmit.

Az ály, ély csak igéből képez tárgynevet (osztály, 
szegély, szenvedély, aszály, akadály). De tökélynek a 
gyöke nem ige, tehát tökély, tökélyes szögmérő nem 
helyes kifejezés a tökéletes, pontos szögmérő helyett.

Fankovics.
! í>*o 'o *o *o *o *’

Hibás szók.
Porubszky Gyula a M. E. folyó évi 8. számában több 

közhasználatban lévő, hibásan képzett szót közöl, melye
ket helyes kifejezésekkel pótol.

A kis gyűjtemény becses adatokat tartalmaz, de míg 
élvezettel szívtam magamba a hibásan képzett szók he
lyett ajánlott helyes kifejezéseket, föltűnt, hogy sok kö
zöttük a teljesen idegen avagy idegen szóból alkotott.

Elég idegen intézmény nyomja vállainkat, legyen leg
alább nyelvünk tiszta, ment minden idegenszerűségtől. 
Erre törekedni, azt tűzzel-vassal keresztülvinni pedig a mi 
hazafiui kötelességünk is, ha a t. Ház és a hirlap-irodalom 
művelői a nemzetközi szókat nyelvünkből kiküszöbölni 
nem akarják.

De nincs is szükségünk idegen morzsákra, hisz gaz
dagok vagyunk, szókincsünk minden egyes része drága 
kő, csengő-bongó zene, egy-egy szó fogalmát, tartalmát 
pedig sok nemzet nyelve csupán körmönfont körmonda
tokkal közelítheti meg.

Még akkor is, ha a „Nyelvőr“ vagy a Tudományos 
Akadémia szerint hibásan képzett a szó, de nem sérti a 
magyar fület, inkább azt használjuk, mint a megfelelő 
idegen kifejezést. Legyünk nyelvben, tettben, testben, 
lélekben egyaránt magyarok!

Ettől áthatva a Porubszky által ajánlott, állítólag helyes 
kifejezések fölhasználásával leirom a következő esetet, 
mely biz’ megeshetett.

Vakáció. Követ száguld felém a telegráfból, telegram- 
mot hoz, melyet a geometria és kémia professora 
telegrafoz: „Orgánumaim és energiám már nem bírá
sak. Meguntam az egymásra licitáló paraboloid, rom- 
bosz, romboid és parallelogrammokat, különösen pedig 
gyökeret fejteni. Ideálom most nem más (majd azt 
írtam, mint sunka és malacrívás) mint intenzív humusz, 
kapszli, kompasz, bussola és extensiv erdőgondoző- 
ságod perspektívája. Dróton jelentem hát, hogy hoz 
a lokomotív." Szervusz.

Megérkezett. Utána pakkal pakkvivő. Már miért nem

tróger, ez minálunk legalább típus: hordozója a kis- és 
nagybőgőnek.

Hogy ez a Marconi-féle távirat sürgöny vagy mi? pakk
jaival és pakkvivőivel egyetemben nem magyaros, az bi
zonyos. A ki nem hiszi, kérdezze meg Madarász ősz 
honatyánkat.
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A szőlőkaró termeléshez.
E kérdés az általánosan tapasztalható érdeklődés folytán 

különösen megérdemli, hogy vele bővebben foglalkozzunk 
s azt lehetőleg minden oldalról megvilágítsuk.

Ily célzattai közlöm a saját hatásköröm alatt szerzett 
gyakorlati adatokat, melyek azonban kizárólag csakis a 
hasított árúkra vonatkoznak.

Az e tárgyban már megjelent közleményekhez csatla
kozva, magam is azon nézeten vagyok, hogy szőlőkarót 
termelni csakis akkor indokolt, midőn a faanyagok
nak előnyösebb értékesítési módja nem áll rendelke
zésünkre; sőt, a felhasználandó anyagot tűzifa gyanánt 
köbméterenként 30—50 fillérrel olcsóbban lehetne csak 
értékesíteni, mégis inkább így volna tanácsosabb, mint 
szőlőkaró gyanánt ugyanannyival drágábban, mert ez 
utóbbi üzletág sok fát pazarol és sok kezelési munkát 
igényel, különösen ha távolabbi érdekeltséggel bir s ez 
oknál fogva vasúton közvetíti terményeit, mint pl. ez 
nálam is történik.

Talán még legszerencsésebben a bányafa termeléssel 
lehet kapcsolatba hozni a szőlőkaró készítést olyan formán, 
hogy az értékesebb bányafáknak nem alkalmas törzseket 
és törzsrészeket karónak hasogattatjuk fel, természetesen 
a kereslethez szabott hosszúsági méretekben, mely vidékek 
szerint 150— 200 cm. között váltakozik. A karók vastag
sága tekintetében már sokkal tágabb határok között lehet 
mozogni, mert míg a legkisebb használati méret az egy 
négyzethüvelyknyi átmetszet, a legnagyobb a karvastag
ságig emelkedik. Ennek megválasztására főkép az bír 
leglényegesebb befolyással, hogy a szőlőkaró helyben 
értékesíttetik-e vagy pedig vasúton lesz továbbítva. Mert 
míg az első esetben a vastagsági méreteket a helyi ke
reslethez arányítva, esetleg a túlzásig is emelhetjük, — 
ha t. i. az eladási ár ezzel együtt szintén fokozható — 
addig a vasúti szállításnál lehetőleg a megengedett leg
vékonyabb méretek nyújtanak a termelőnek legkedvezőbb 
előnyöket.

Innen van az, hogy ha az egyes termelők által közölt 
adatokat összehasonlítjuk, oly feltűnő különbözetek és lát
szólagos ellentmondások keletkeznek, melyek felett az 
érdeklődő méltán álmélkodhatik. így pl. e lapok egyik 
számában hason cím alatt azt láttuk, hogy a cikkíró 1000 
darab 2 méteres szőlőkarót esetleg 7 tömörköbméter, 
illetve 10 ürméter fából állít elő! Igaz, hogy ezek nála 
is maximális adatok, melyekkel szépen arányba hozta az 

; eladási árakat, de ez. a mívelet csakis akkor vihető ke-
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resztül, ha a szőlőkaró helyi raktárakból értékesíttetik. 
Mert ha a faanyagnak a vasúti szállításnál mértékadó 
teher-súlyát vesszük számításba, akkor a végeredmény 
úgy a szállításra, mint a vevőre nézve kellemetlen csaló
dásra vezetne.

Ugyanis ilyen maximális mértékben készült szőlőkaró
nak ezre legalább 40 métermázsát nyom s így egy kocsi
rakományban legfeljebb 2500 darab volna szállítható. Már 
most, midőn én a vasutig métermázsánként 80 fillér fuvar
díjat fizetek és pl. Nógrádból—Tolnába egy waggon vasúti 
fuvarja 50 koronába kerül, akkor az én vevőimnek egy 
ezer karója a szőlőbe állítva legalább 100 koronába ke
rülne. (Azt hiszem, így nem sok megrendelést kapnék!) 
Ebből azonban az a tanulság, hogy az ember számot 
vessen a körülményekkel, mert az elhibázott üzleti kombi- 
nátió mindig megbosszulja magát.

Én leginkább 5 és 6 láb hosszú szőlőkarókat termelek 
és pedig tölgyfából; ezeknek vastagsága 3—4 cm. között 
váltakozik. Ezer darabhoz szükséges 2'30—3‘30 itt5 fa
anyag és szintén egy ezernek a súlya 12— 16 méter
mázsát nyom. E karókat 25 darabonként sodronynyal 
kötöztetem össze alul és felül, hogy a rakodásnál szét ne 
hulljon és hogy a meggörbülés ellen is védve legyen.

Ezer darab 5 láb hosszú szőlőkaró előállításáért fizetek 
10 koronát és az eladásból tisztán az anyagértékre marad 
12 korona, mig a 6 láb hosszú után 18 korona.

Megjegyzem, hogy a tölgy dorong tűzifát legkedvezőbb 
körülmények között ürméterenként P40 kor. tőár mellett 
bírom értékesíteni, sőt más kedvezőtlenebb fekvésű ré
szekben egyáltalán nem is tudom eladni.

Ilyen külömbözők a viszonyok vidékek szerint, azért 
nagyon kívánatos volna, hogy az általános tájékoztatás 
érdekében az ország minden részéből közöltetnének az e 
tárgyra vonatkozó adatok. Nógrádi

Evezők bükkfából.
Hontvármegye Kemence községében honos ezen iparág, 

hol évente mintegy 600—700 darab evező készül. A 
bükknek mindennemű értékesítése érdekel bennünket. 
Ezen értékesítési módról még nem hallottam és röviden 
ismertetni kívánom.

Az anyagot az esztergomi érsekség kemencei erdejéből 
veszik. Az úgynevezett „műhely“ az erdőben van és a 
feldolgozást szakaszok végzik. Egy szakasz nyolc munkás
ból és két erősebb gyerekből áll. Két munkás fát dönt, 
kettő a hasítást és durva faragást végzi, négy kidolgozza 
az evezőket, a két gyerek pedig a fa és hulladék össze
hordásával és rakásolásával foglalkozik. Egy munkás 
naponta két, két és fél evezőt készíthet. Az evezőkészí
tésre csak oly jól hasadó, sima, egyenes növésű, ágtalan 
bükktörzsek használhatók fel, melyek legalább 30 cm. 
mellmagassági átmérővel bírnak. Jól sikerülnek és elő
szeretettel készítik a vastagabb, kissé odvas fákból, melyek 
jól hasadva igen könnyen faraghatok.

Az evező áll a lapátból és a karból.
A lapát szélessége 15 — 18 cm.; hossza 64—130 cm.
A kar hossza T26—3’4 méter, úgy, hogy az egész 

evezőhossz 1*9—4'7 méter között változik.
A munkabér a kész evező hosszmétere után 31 fillér, 

eladási ára pedig hosszméter után 64—76 fillér.
A raktározásnál az evezők a megrepedés és fülledés 

ellen zárt és fedett, de mégis kissé szellőjárta helyen a 
lapát élére állítva és megtámasztva lassan száríttatnak. 
Fapiaca: Budapest, Komárom, Esztergom.

Az adatokat egy ipolysági fakereskedő cég raktárában 
szereztem be, mely jelenleg nagyobb evezőkészlettel 
rendelkezik. Polgáráy Béla.

■ ±±

A kivándorlás elleni kongresszus első érte
kezletéről.

A felvidéki kivándorlási kongresszus, melyet a Gazd. 
Egyesületek Országos Szövetsége megbízásából az Orsz. 
Magyar Gazdasági Egyesület a Borsodvármegyei Gazd. 
Egyesület közreműködésével rendezett Miskolcon, folyó 
év május hó 31-én és junius 1-ső napjain Miklós Ödön, 
nyug. államtitkár elnöklete alatt tartatott meg, nagyszámú 
résztvevők érdeklődése mellett; az alábbi címek, illetve 
magára az erdészetre vonatkozólag itt feltüntetett hatá
rozati javaslat előterjesztésével :

Őstermelési szakosztály.
1- ső oszt. Mezőgazdaság: Elnök : Pillér Kálmán, 

g. e. elnök (Eperjes); tárgy: Az állattenyésztés fejlesz
tése, kapcsolatban a havasi legelők jobb kihasználásá
val. Tejgazdaságok létesítése. Baromfi-tenyésztés és tojás
értékesítő szövetkezetek. Talajművelés. Gyümölcster
melés.

2- ik oszt. Erdészet: Elnök; gróf Hadik János, orsz. 
képviselő; tárgy; A legelő-erdők és a legeltetés céljaira 
okszerűen felhasználható erdőterületek kérdése. Véderdők 
új kijelölése, kopár területek befásítása.

Előadó; Báró Ghillány Imre sárosmegyei földbirtokos 
szerint a kisbirtokosra a felvidéken az állattenyésztés 
fontosabb közgazdasági ágnak tekintendő az erdőgazda
ságnál és ép ezért javasolja, hogy :

a) Az erdei törzskönyvnek újbóli összeállítását és ez 
alkalommal az 1879: XXXI. t.-czikk 2. és 4. §-a és az 
1898: XII. t.-czikk 1-ső §-ának a), b), c) és d) pontja 
alá tartozó erdők újbóli minősítését, oly célzattal, hogy 
amennyiben talajuk az elkopárosodás veszélyének kitéve 
nincsen, azokban a legeltetés „legelőerdő" létesítése által 
vagy más módon lehetővé tétessék és ezáltal a legel
tetés céljára szolgáló terület szaporíttassék.

b) Ezen újbóli osztályozásnál nem csupán a katasz
teri felvétel szolgáljon alapul, de figyelembe veendő 
mindenkor a tagositási jegyzőkönyv is; mindazon 
legelők, amelyek a tagosítás alkalmával ily rendel-
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tetéssel lettek az úrbéresek részére kihasítva, de a 
kataszteri felvételnél tévesen erdőknek minősítettek és 
ezen minősítés alapján állami kezelés alá kerültek, ha 
csak talajuk az elkopárosodás veszélyének kitéve nincs, 
az állami kezelés alól kivétessenek.

c) Megállapítandó a földmívelési minisztérium által 
esetleg törvényhatósági úton azon minimális terület, 
amelyen jövedelmező erdőkezelés űzhető és az ezen 
kiterjedésen alóli erdők — hacsak nem véderdők — 
az állami kezelés alól kiveendök, ha pedig véderdők 
vagy feltétlen erdötalajjal bírnak, úgy azok kezelési 
költségeit az állam viselje.

d) Figyelembe veendő a törzskönyvi kijavítás alkal
mával az, hogy sok helyen az úrbéresek legelője egy 
kopárrá lett szakadékos vízmosásos terület, ellenben 
erdöilletöségiik lankás, legelőnek alkalmas terület. 
Szükséges tehát, hogy ezen területek használati módjukra 
nézve kicseréltessenek.

e) Különösen fontosnak tartja a kongresszus a kopárok 
kérdését, amelyek ma már egész völgyek közlekedési 
útjait és a legjobb minőségű szántóit és rétjeit állandóan 
veszélyeztetik és elértéktelenítik. Ezek befásítása és 
megkötése tehát sü/gősen keresztülviendő, de sikere
sen és a kisgazdára elviselhető módon ezen kérdést csak 
úgy véli a kongresszus megoldhatónak, ha ezen terüle
tek, amennyiben kisbirtokos magántulajdonát képe
zik, az illető község vagy állam részére kisajátít
tatnak.

„Kopár“ elnevezés alatt azonban a kongresszus csu
pán a teljesen gyeptakaró nélküli görgetes omlótermé- 
szetü szakadékos területeket érti és ezt azért hang
súlyozza, hogy ezek megállapításánál újból oly területek 
ne vonassanak el az állattenyésztéstől, amelyek dacára 
annak, hogy meredek fekvésüek, állandó biztos talajjal 
bírnak és így elkopárosodás veszélyének nincsenek kitéve.

Ezenkívül számos előkelő, köztekintélynek örvendő 
elnökök alatt külön osztályokban képviselve volt a bá 
nyászat, szőlészet, iparágak fejlesztési osztálya, fogyasz 
tási és értékesítési szövetkezetek, a turistika, birtok- 
politika stb. stb., szóval minden, ami a kivándorlás kér
désénél mint fontos tényező számításba jöhet.

Azt lehet mondani, hogy valamennyi osztály szak
férfiak által volt képviselve, csupán az erdészet nem» 
Magyarország köztársadalma még akkor sem vesz tudo
mást rólunk, mikor országos fontosságú tárgyalásoknál 
szakvéleményeinkre feltétlenül szüksége volna. Minden
kinek feltűnt, hogy sem az Orsz. Erdészeti Egyesület, 
sem a földmívelésügyi minisztérium erdészeti osztálya az 
értekezleten képviselve nem volt.

Miért ? . . .
Hony sóit qui mai . . . .

TÁRCA.
Az erdővédelem eredete és fejlődése.

— A „Magyar Erdész“ eredeti tárcája. —

Irta: W id d er G yu la .

Ha átlapozzuk a történelem lapjait, arra a megyő.ő- 
désre jutunk, hogy akár a politikai, akár a társadalmi, 
akár a gazdasági életben felmerülő bajok kútforrását 
mindig az emberek hírvágyában, haszonlesésében és kap
zsiságában kell keresnünk és lehet megtalálnunk. Teljes
séggel kétségtelen, hogy az erdőségek minél nagyobb 
mérvű kihasználására irányuló törekvések is csakis fent 
okokra vezethetők vissza. Annál nagyobb elismerés illeti 
azokat a férfiakat, kik önzetlenül és bizonyára nagy 
küzdelmek árán keltek védelmére az áldozatul kiszemelt 
erdőknek. Mert hogy az érdekeik megrövidülése miatt 
elkeseredett erdőírtók, jobban mondva kiírtók bizonyára 
körömszakadtáig védelmezték a maguk álláspontját, és 
hogy nehezen törődtek bele abba, hogy az erdőt kímélni 
legyenek kötelesek, azt bizonyosnak vehetjük

Már a XIV. századból ránk maradt irományokból is kon
statálható, hogy az értelmes, gondolkodó elemek igye
keztek útját szegni a mind nagyobb mérveket öltő erdő- 
pusztitásoknak, melyek következményei ijesztő mér
tékben kezdtek mutatkozni. E következmények világosí
tották fel tulajdonképen elődeinket arról, hogy milyen ve
szedelmek keletkeznek a mértéktelen erdőírtások nyomán 
s ez a tapasztalat indította a nyugoti Europa legtöbb álla
mát arra, hogy gátat vessen az erdei rablógazdaságnak.

Nagy id'5 telt bele, mig ezek a kezdeményező rende
letek egybegyűjtve lassan-lassan törvényekké alakultak, 
erdőtörvényekké, melyeket mai modern erdőtörvényeink 
alapjául tekinthetünk.

Legelsőnek az összes nyugot-europai államok között 
Poroszország intézkedett erdeinek fentartása érdekében; 
megfelelő törvényei keletkezésének ideje azonban okmá- 
nyilag ki nem mutatható. Második a sorban Franciaor
szág volt, hol XIV. Lajos király helyezte legelőször irtási 

! tilalom alá az erdők legnagyobb részét, a magánerdőket 
pedig a koronaerdők felügyelőségének oltalma alá. Később 
az egyes német államok követték a francia példát, egy
másután átvévén és meghonosítván maguknál a francia 
intézkedéseket.

Az 1669-iki bölcs törvényt azonban egy századdal ké
sőbb, 1791-ben megszüntette Franciaország akkori kor
mánya, illetőleg a „nemzetgyűlés“, mely nemcsak törülte 
az erdővédelmi törvényt, hanem még azt is kijelentette,

; hogy minden magánerdő birtokosa azt teheti erdejével, 
ami neki tetszik. Egyidejűleg eladták a nagy terjedelmű 
korona-erdőségeket is.

Azokat a pusztításokat, melyeket a szabadjára eresztett 
önzés és birvágy e kijelentés illetve határozat után Fran
ciaországban elkövetett, csak részben is ismertetni lehe- 

j tetlen egy tárca keretében.
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Rettentő következményeit részben még ma is viseli az 
ország, melynek még . a légköri hőfoka is megváltozott a 
mértéktelen és korlátlan erdőírtások miatt, a melyek 
folytán beállt szárazság terméketlenné tette a szántó
földeket. Letaroltatván erdeik, kopáron meredeztek égnek 
a hegyek sziklatömbjei (akár csak a mi Karsztunk), 
melyekről zabolátlan vadsággal zúgtak alá a hegyi pata
kok, rohanás közben magukkal rántva és sodorva part
jaikat. Egyik-másik folyó egészen uj medret vájt ma
gának, egész falvakat döntve romokba fel nem tartóz
tatható rohantában.

Nem lévén már meg a hegyeken a szeleket feltartóz
tató, erejüket mérséklő erdőség, teljes erővel zűdűlt végig 
hegyen-völgyön a hideg északi szél, mely hamarosan és 
gyökeresen végzett a viruló szőlőkkel. Nem is szüreteltek 
a franciák legtöbb bortermő vidéken évtizedeken át.

íme, csak nehány kevés példája az erdőpúsztitás rémes 
következményeinek. Százával lehetne felsorolni azokat a 
különféle foglalkozási, ipari, szóval kereseti ágakat, melyek 
bár közvetve lévén érdekelve, mégis mind keservesen 
adták meg az árát a „kiütött“ szabadságnak.

Mert hiszen szép és üdvös a szabadság, hanem élni 
kell tudni vele.

Csak Napoleon erős keze és szigora volt képes véget 
vetni a garázdálkodásoknak. Ő érvényesítette újból az 
állami erdők felügyelőségének fenhatóságát a magán er
dőbirtok fölött, törvényesen elrendelvén, hogy semmi 
néven nevezendő irtásnak megtörténnie nem szabad 
mindaddig, mig erre hatósági engedély nem adatott. Az 
állami erdőségek eladását pedig egyáltalán megtiltotta.

Hogy a császár bukása után beállt zavaros időkben 
mégis csak történtek mértéktelen erdőírtások, azt termé
szetesnek találja mindenki, aki csak valamelyes ember- 
ismerettel bir. Jákob pátriárkán kezdve és Madách esz
kimóján végezve mindig meg volt és örökké meg lesz 
az emberben a birvágy, a kapzsiság ösztöne, mely nem 
válogat s a mit elérhet, azt igyekszik is megszerezni.

Végleges, ma is érvényes erdővédelmi törvényeket 
Franciaországban 1327 tavaszán hoztak csak; el kell 
ismernünk azonban, hogy a kezdeményezés mégis csak 
innét indúlt ki s innét terjedt kelet felé.

De nemcsak az erdővédelmi rendelkezések terjedtek 
nyugatról keletre. A pusztítás dühe is onnét ragadt át 
a keleti szomszédországokra és az egyes német államok 
lehetőleg még a franciákon is igyekeztek túltenni az er
dőségek kérlelhetlen kiirtásában, sőt még akkor is foly
tatták a rablógazdálkodást, a mikor a francia szomszé
dok már rég észre tértek. Legelői járt a rósz példával 
maga Poroszország, mely a Napóleoni győzelmes had
járatok által földig alázva, azonkívül pedig még vagyonilag 
is a tönk szélére juttatva, nemcsak feloldotta a magán
erdőkre vonatkozó irtási tilamakat, hanem még az állami 
erdőket is elkótyavetyélte, csak hogy pénzhez juthasson.

Csak 1875-ben hoztak Poroszországban uj erdővédelmi 
törvényt, tehát négy évvel korábban mint mi, huszon

három évvel későbben mint Bajorország és negyvennyolc 
évvel későbben, mint Franciaország.

Svéd- és Norvégország még mindig nem gondos
kodott megfelelő erdővédelemről, ami pedig ott is csak 
úgy megfogja magát boszulni, mint bárhol egyebütt. Ez 
idő szerint innét visznek ki legtöbb fát a világ minden 
tájára. Állami tulajdont az összes erdőállománynak csak 
alig húsz százaléka képez, a többi magánosok birtokában 
van. Ezek pusztításainak akarják most elejét venni tör
vényhozási úton.

Oroszország, térbeiig is legnagyobb állama Európának, 
erdőségek dolgában szintén legelső helyen áll. Csakhogy 
erdőrengetegeinek legnagyobb része alig hozzáférhető 
még ; ami hozzáférhető volt, azzal siettek elbánni ott is.

Nagy Péter cár, aki belátta, hogy vétek az erdőket 
minden áron pusztítani és akinek különben hajóépítési 
célokra kellettek az erdők fái, erdőkimélő rendeleteket 
adott ki, szűk korlátok közé szorítván a magánerdők 
irtását, de Katalin cárnő visszavonta e rendeleteket, me
lyek szerinte jogtalan beavatkozást képeztek hű alattvalói
nak magánvagyoni jogaiba. 1888 óta Oroszországnak is 
vannak szigorúan kezelt erdővédelmi törvényei. — Igaz 
ugyan, hogy a mi 1879-ben hozott idevágó törvényeink 
rendelkezéseit az oroszok akkortájt szintén átvették, csak
hogy végrehajtásukat éppen nem ellenőrizték eléggé ko
molyan.

A mi erdővédelmi és egyáltalán erdészeti viszonyaink 
az 1879-iki törvény életbelépte és a Darányi miniszter 
1898-ban keresztülvitt reorganizációja folytán olyan szín
vonalon állnak, hogy vetekedhetünk a legmodernebb 
szervezettel bíró bármely európai állammal is. Országos 
erdészeti ügyeink vezetése avatott kezekre van bízva, 
melyek rendelkezéseit minden tekintetben kifogástalan 
erdészeti tisztikarunk hajtja végre.

Megnyugvással láthatja ma már minden barátja az 
erdőnek, (melyet csak az nem kereshet, aki nem ismeri), 
hogy világszerte terjed és mindenütt meghonosíttatik az 
erdővédelem és minden civilizált állam megbecsüli és 
tehát meg is védi az erdőt, mint istenadta áldást.

Csak Amerika, a szertelenségek hazája nem ébredt 
még e kötelességének tudatára. Ők még ráérnek. Őket 
még nem szorítja a kényszer. Évezredekkel későbben 
kezdték ki erdeiket mint Európa s mig tart bennük, addig 
vágják is. Évtizedek alatt akarják behozni az évezredes 
mulasztást. Már pedig, ha úgy folytatják, mint eddig és 
még mai napig is cselekszik, akkor megeshet, hogy ha
marább végére érnek, mint tán maguk is hinnék.

Pedig volna min okulniok ; van példa bőven.
mm m m m m  m-m mm mm' mm mm mm$ mm m-m mm m<m m m mm mm mm mm m m

IRODALMI SZEMLE.
— Moha-irtás műtrágyával. A moha irtása első 

sorban a mezőgazdát érdekli ugyan, de mivel mi erdészek 
is jöhetünk abba a helyzetbe, hogy az elhatalmasodott 
moh-féléket ki kellene irtani olyan helyről, a hol fogasolni
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nem lehet: azért közöljük, hogy dr. Oldenburg Bonnban 
a mohát sikeresen irtotta kainittal és kálisóval. Egy réten, 
a melyet a mohfélék erősen elleptek, 5 m. széles pász- 
tákat váltogatva megtrágyázott kainittal, erős kálisóval és 
és phosphorban gazdag Thomas-salakkal. A két előbbivel 
trágyázott pásztákon a moha elsárgult, kiveszett, míg a 
fű vidoran tovább zöldült. A Thomas-salakkal trágyázott 
pásztán a moha nem pusztult el, de a fű-növés annyira 
élénkült, hogy a moha káros hatása alig volt észrevehető. 
A kálisónak itt említett jó hatását egy meredek fekvésű 
hegyi kaszálón magam is láttam s azért a dr. Oldenburg 
tapasztalatát figyelmükbe ajánlom mindazoknak, a kik 
moha-irtásra vállalkozni vagy tanácsot adni akarnak.

(Fricks Rundschau). .—  /y

— A szarvasok, őzek és nyulak károsításai ellen
ismét egy új szer van forgalomba hozva, mely rendkívüli 
olcsósága és — állítólag — igen jó hatása miatt figyelmet 
érdemel. Az új szer főalkatrésze a kén és calcium, olyan 
vegyítésben, hogy a levegőn kénhydrogént fejleszt, a 
minek penetrans szaga a vadat a megvédendő ültetvény
től távol tartja. Felkenése — vízzel való fölhigítás után, 
ecsettel történik, de erősebben hígítva, fecskendezésre is 
alkalmas. A felkenés (illetőleg fecskendezés) után a levegő 
szénsavának behatása alatt a folyadék felülete csakhamar 
megkeményedik, gypsszé alakul át, a mi az alatta levő, 
át nem alakult védő anyagot úgy a felbomlás, mint a 
gyors lemosatás és a kénhydrogén hirtelen elpárolgása 
ellen megóvja. A gyps lassanként lepattog ugyan, de ez 
csak a hatást állandósítja, mert valahányszor egy-egy 
gypsdarabka lepattan, mindannyiszor megújul a kén
hydrogén szaga és ily módon ez hosszú időre kinyújtva, 
fokonként érvényesíti elriasztó hatását. A hatás állítólag
5—6 hónapra terjed. Ezzel szemben a praeparatumnak 
100 kg.-ónként 2 márkára szabott ára határozottan olcsó. 
Mi ugyan nem hiszünk egészen a gyps-rétegnek 5—6 
hónapra terjedő konzerváló hatásában, de mivel a szer 
olcsó és esetleg valóban jó lehet: megismertettük, az 
érdeklődőkre bízva a kipróbálást. Még csak azt említjük 
meg, hogy a védőszer a csemetékre nézve teljesen ártal
matlannak van jelezve s a griesheim-i (Frankfurt mellett) 
vegyigyár találmánya.

(Aus dem Walde). — S.
— A tőzegről. A tőzeget mindenfelé. kevésre 

becsülik, még a tudomány is elhanyagolja, mert az az 
általános magyarázat, hogy a tőzeg a különböző növé
nyeknek felbomlása által keletkezik, melynél bizonyos 
hőmérséklet és víznek jelenléte szükséges, nem pontos, 
nem helyes meghatározás. Felbomlásról tulajdonképen 
ritka esetben van szó. A legtöbb tőzegfélénél a növény 
leveles szövezete jól látható, sőt a sejtképződés is érin
tetlen. A tőzegben évezredeket eltöltött gyapjúsás (Erio- 
phorum) épp oly selymes tapintatú, mint a mocsárból 
frissen leszakasztott szálé. A természet a tőzegképződmé
nyekben egy bámulatos és utánzásra méltó módját mu
tatja be nekünk, miként lehet a növényeket hosszú időre

épen tartani (conserválni). A tőzegrétegekből kiszedett fa
törzsek keménység és tartósság tekintetében fölülmúlják 
a legjobb tölgyfát s a legértékesebb fa-faragászati tárgyak 
készítésére szolgálnak. A növények felbomlásáról legfeljebb 
az alaktalan vagyis a szuroktőzegnél lehet szó, de semmi
esetre sem a rostos tőzegnél, a hol csupán conserválásról 
beszélhetünk. A rostos tőzegben conservált növény fejlő
dési szakában táplálékát oly növénysavakból nyerte, me
lyeket a földből szívott magába; az égvényes tápanyagok 
az eltőzegedés kezdetén új vegyületekbe mentek át, míg 
végre a szildék és televénydék képződése bekövetkezett, 
mely a tulajdonképeni eltőzegedést jellemzi. Az élő növé
nyekben levő erjedő anyagok (gyanta-félék) most már 
változatlanul maradnak. Az eltőzegedés alatt semmiféle 
erjedési folyamat be nem áll, hasadó gombák (Schizomy- 
cetesek) egyáltalában jelen nincsenek, valamint földszurok 
(Bitumen) sem fordul elő a tőzegben.

Tekintettel a növényfajokra, melyek a tőzegképződésnél 
részt vettek: megkülönböztetjük a moha, a sás, a fű és 
a fatőzeget. Az eltőzegedés, hasonlóan mint a kőszén 
érettsége nem minden mélységben egyforma s e szerint 
van alaktalan vagy szuroktőzeg és az úgynevezett moha
tőzeg. Továbbá különbség teendő a fel-láp (Hochmoore), 
réti láp és vegyes tőzeg között. Fel-láp van bőven Magyar- 
és Csehországban, Kelet (Poroszországban, Hollandiában 
stb. A tőzegrétegek különben az egész mérsékelt föld-öv 
területén találhatók. Hogy milyen hatalmasok a némethoni 
tőzeglápok, kitűnik a következő adatokból:

Németország az utolsó évben termelt összesen 149 
tonna kő- és barnaszenet. Ha a kőszén hirtelen kifogyna, 
akkor csupán Hannover, Bajorország, Oldenburg és Würt
temberg tőzegrétegei, a többi némethoni tőzegtelepeket 
nem is számítva, képesek lennének 142 éven át az egész 
német birodalmat tüzelőanyaggal ellátni, pedig köztudomás 
szerint a tőzegnek tüzelő értéke csak 1 3-ada annak, 
milyennel a középminőségű kőszén bir.

A majdnem kiaknázhatatlan mennyiségű tőzeget mint 
tüzelőanyagot eddig csak a helyi szükségletek fedezésére 
használták s jelenleg még szó sincs arról, hogy az a kő
szénnel a versenyt kiállaná. Kisebb tűzereje, nagyobb 
súlya és nagy hamutartalmánál fogva mostani állapotában 
nem lehet a tőzeg a kőszénnek komoly versenytársa, de 
ha valamikor szüksége forogna fönn azt is mint elsőrendű 
tözelőanyagot közforgalomba hozni, bizonyosan találna a 
folyton haladó technika módot arra azt úgy süríteni, hogy 
az képes lenne a kőszenet pótolni és némi tekintetben 
fölül is múlni. (Hannov. Tagblatt). I/IICCS Béla.

VADÁSZAT.
Baich Milán báró Temesmegyében fekvő nadrági 

vadászbérletén az idei őzcserkészetek jól sikerültek. 
Esett összesen 40 darab őzbak, köztük nehány kapitális 
példány. Baich báró maga 18 őzbakot s 2 darab vad
disznót hozott a cserkészetek alatt terítékre. Noémi.
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Az ö r e g  Suny i .
Irta: Peklényi Ede.

Nagyon téved a tisztelt olvasó, ha a fenti cím után 
azt hiszi, hogy most egy ravasz egyénnel lesz dolgunk, 
kit lappangó vagy alamuszi voltáért neveznek sunyinak, 
mert lévén ez becsületes és igaz neve, az I. család 
leleszi erdőkerülőjének, néhai Sunyi Andrásnak.

Az öregnek neve jellemével teljesen ellentétben állott, 
mert némi csekély palócfurfangtól eltekintve, nyilt szivű, 
jellemes és becsületes ember volt, akit az Isten különös 
kegyelme oly kitűnő természetes észszel áldott meg, 
hogy talpraesett mondásaival gyakran bámulatra ragadta 
az egész vadásztársaságot, pedig iskolába sohasem járt, 
mert már gyermek korában az erdőn nevekedett, ott 
töltötte férfi korát és csaknem azt mondhatom, hogy ott 
fejezte be életét.

A szabad természettel való folytonos érintkezést any- 
nyira megszokta, hogy egyedül csak az erdőben érezte 
jól magát, de azért bármennyire természetes volt is, az 
illendőség határát soha túl nem lépte s a mágnásokkal 
éppen úgy eltársalgott, mint a hozzá hasonlóakkal, anél
kül, hogy elbeszélése csak egy percre is kellemetlen lett 
volna, sőt a leleszi vadászatoknak ő volt egyik érde
kessége.

Szokásaitól el nem tért, sodrából csak egy ember 
tudta kihozni, a nadrágos embert tisztelte, de a nadrág
nak oly annyira ellensége volt, hogy még 70 éves korá
ban sem lehetett reá beszélni annak viselésére, pedig 
valószínűleg ez okozta korai halálát, mivel a cirmos 
havakon való járkálás által rojtos gatyája alól teljesen 
átnedvesedett s ez az állásban csonttá fagyott annyira 
hogy a kérges, jeges vászon kivérezte lábaszárait; de 
azért nem volt eset reá, hogy a vadászok által többször 
felajánlott nadrágot elfogadta volna. Egy kétnapos vadá
szat alkalmával az első napon úgy átfázott, hogy a tüdő- 
gyúladás oly rendkívüli mértékben tört ki rajta, hogy az 
óriási láztól gyötört ember, — sem kérésnek, sem pa
rancsnak nem engedve, másnap is egész nap vadászott, — 
este a vadásztársaság minden egyes tagjától érzékenyen 
elbúcsúzott s még azon az éjjelen befejezte kalandos életét.

Megjegyzem, hogy az akkori telek nem olyanok vol
tak mint a mostani, hanem ritkaság számba ment, hogy 
a vadászidény alatt a hó három lábon alól lett volna.

Korai volt reá nézve a halál, mert bár a 70 éven túl 
volt, de a kellemes és tiszta erdei levegő oly annyira 
kifejlesztette minden szervezetét, hogy magas kora dacára 
is fürge és fáradhatatlan volt, kinézése középkorú, látása 
kitűnő, hallása csodás, járása ruganyos, tüdeje pedig 
annyira fejlett volt, hogy a Zútyó hegy lábánál gyújtott rá 
s pipázva tette meg a másfél órai kegyetlen meredek 
útat, sőt egyszer ezen az úton azt a virtust is meg- 
cselekedte, hogy a hegy lábánál vizet vett a szájába s 
az egész úton az orrán lélegzett s csak a tetőn bocsáj- 
totta ki a vizet.

Erről az öreg vadászcimboráról sorolok fel itt néhány 
adatot, melyek részint érdekesek, részint pedig mu’at- 
ságosak, tehát a vadászember szórakoztatására elég al
kalmasak.

*
*  *

A vadászatokat ő rendezte s az erdőt és a vad járá
sát annyira ismerte, hogy a legnagyobb hajtóvadászat 
alkalmával sem alkalmazott több mint hat hajtót. Igaz, 
hogy ezek a hajtók alaposan be voltak tanítva, csönd
ben, szó nélkül hajtottak, s csak bizonyos helyeken ko
pogtatták meg a fák derekát s így több mint bizonyos 
volt, hogy a felhajtott vadak, a Sunyi által célszerűen 
elállftott vadászok csövei elé kerültek, noha nem is 
mindig estek zsákmányul. Ezek a hajtók éppen oly ér
dekelt felek voltak, mint a puskások, mert nem nap
számba fizették őket, hanem a vad után, amelyet a pus
kásokra tereltek, tehát nem azt lesték, hogy a nap hogy 
múlik el a fejük felett, hanem saját jóvoltukat szem előtt 
tartva oda törekedtek, hogy minél több vadat terelhesse
nek a puskásokra.

A fizetés akként volt megállapítva, hogy a vaddisznó 
után 3 frt, őz után 2 frt és róka után 1 frt járt a haj- 
tóknak, ha arra puskaszó történt, eltekintve attól, hogy 
terítékre került-e a vad vagy elmenekült. Aki puskázott — 
akár talált, akár nem — a vad neme után meg kellett 
fizetni a fenti taksát a hajtóknak. Mondhatom, hogy ez a 
módszer nagyon bevállott s a vadászat eredménytelen
sége sohasem a hajtók hanyagságán, hanem a puskások 
ügyetlenségén múlt.

** *
A leleszi vadásztársaság — melynek lelke az öreg 

Sunyi volt — akkoriban az I. család hat férfi tagján kívül 
egy pár szomszéd birtokosból állott, a téli vadászatokra 
azonban felrándultak az alföldi jóbarátok is, akiket az 
öreg Sunyi mezei uraknak nevezett, s ilyenkor nem is 
bízott a vadászat sikerében, mert azt tartotta, hogy a 
mezei urak nem tudnak lőni a fáktól, nem lévén nekik 
annyi idejök és térségök a célzásra, mint otthon az al
földön. Hát ebben van is valami!

** *

Sok jó tulajdonságain kívül híres volt az öreg Sunyi 
emberismerő tehetségéről is, ugyannyira, hogy akivel 
egyszer vadászott, azt csodás módon megtudta bírálni s 
kritikája mindig bevált, sőt ha valakit az urak nem tud
tak kiismerni, azt Sunyitól kérdezték meg, aki az illetőt 
az ő természetes palócz észjárása szerint, rövid szavak
kal igen találóan jellemezte. Erre vonatkozólag a többek 
közül elmondok egy esetet. K. gróf új tisztet fogadott s 
hogy kiismerje, elvitte Leleszre vadászni. Az új tisztnek 
az a rossz szokása volt, hogy akár kellett, akár nem, 
mindig káromkodott. Este a vadászat után a gróf azt 
kérdezte az öreg Sunyitól :

— No András, mit szól az ú; tiszthez?
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— Hát csak azt, méltóságos uram, hogy nem lehet 
ott áldás, ahol az Istent mindig bántják.

Igaza volt, ez a rövid palóc jellemzés úgy bevált, 
hogy nemsokára el kellett a tisztet szolgálatából bo- 
csájtani.

** *
Mint már előbb említőm, sodrából csak ember tudta 

kihozni s ez a szomszéd-birtokos volt, akit az öreg csak 
úgy hitt, hogy „szenterzsébetyi uraság“, dacára annak, 
hogy a vadásztársaság tagjai az illetőt Varnyúnak keresz
telték. A szenterzsébetyi uraságot igen szerette az öreg 
Sunyi azért, mert kitűnő puskás volt, de kötekedő ter
mészete miatt néha olyan haragra lobbant ellene, hogy 
ilyenkor nem tekintett semmit és mondott olyan nagyot, 
hogy az egész társaság kacagásban tört ki.

** *
Egy vadászat alkalmával észrevette Varnyú, hogy a 

házigazdák bort nem hoztak, s midőn ezért kérdést inté
zett hozzájuk, az a választ nyerte, hogy van Leleszen 
bor, mert az öreg Sunyinak termett, s tőle vettek meg 
egy akót a vadászatra. Ezen felvilágosítás után rögtön 
elhatározta, hogy a bort le fogja szólni s ez által az

étkezésnél a bort szájához vitte, kiköpte a megízlelt 
kortyot és szidta a házigazdákat, hogy miért nem hoz
nak tisztességes bort a vadászatra. Ezen mű-kifakadást 
az öreg Sunyi egy darabig csak tűrte, de mikor a szidal
mak tömkelegébe Varnyú még azt a mondást is meg- 
reszkirozta, hogy „veszszen ki az ilyen bornak a töve“, 
no már akkor az öreg is kijött a sodrából, kikapta a 
Varnyú kezéből a poharat, s oda tartotta Varnyú elé s 
ilyen szavakra fakadt:

— Uram! van ez a bor bornak olyan, mint az úr 
embernek.

** *
Máskor meg egy igen meredek hegyen vezette fel a 

Varnyut az állásba, aki — midőn a hegymászást már 
megunta — elkezdte szidni az öreget, hogy állítsa már 
el, mert tovább nem megy az Istennek sem. Az öreg 
csak hítta felfelé s biztatta, hogy nemsokára jó álláshoz 
érnek, csak jöjjön, de midőn Varnyú a legszebb kecseg- 
tetésre sem mozdult, sőt jobban káromkodott és átkozó- 
dott, akkor az öreg levette kalapját, hátra simította a 
haját és felnézve az égre, az Úristenhez ekképen szól:

— Uram! Ne hallgasd meg, nem tudja mit beszél.
** *

A kártyajátékra nagyon haragudott, mert szerinte a 
szenterzsébetyi uraság ezen vesztette el minden vagyo
nát s a kártyát rendesen kockának hítta. Egy este, 
midőn a vadászat után a társaság leült kártyázni a 
vadászházban, a legfiatatabb I. is közéjük ült s ezen az 
öreg Sunyi annyira elszomorodott, — félve attól, hogy

most az ifjú I. elveszti minden vagyonát — hogy a 
hátához állt és valahányszor I. a kaszszába dobott pénzt, 
az öreg mindannyiszor meghúzta a rokkját. De ifjú ba
rátunk is megunta a sok rángatást s mérgesen hátra
szólt :

— Mit akar öreg?
— Hát én uram csak azt akarom, hogy ne kockáz

zék, mert úgy jár. mint a szenterzsébetyi uraság !
** *

Az erdőt annyira kedvelte az öreg, hogy soha tem
plomba sem járt, s midőn ezért kérdőre vonták, azt felelte, 
hogy neki nem szükséges, mert neki nincs vétke. Híjába 
volt minden magyarázat és rábeszélés, az öreg szentül 
megmaradt a mellett, hogy neki nincs vétke s így a 
gyónásra sincs szüksége.

— Dehogy nincs vétke öreg, — mondá az egyik I. 
fiú, — hiszen a múltkor beszélte el, hogy azt a birkát, 
amit az erdőn lekötve találtak, a komájával együtt meg
ették.

— Úgy ! még azt sem tudtam, hogy birkahúst enni 
vétek.

— Nem birkahúst enni vétek öreg, hanem lopott bir
kát enni vétek.

— Nem volt az lopott uram, mert azt tanáltuk, az 
Isten adta nekünk.

— Dehogy adta, dehogy adta, hiszen le volt kötve a 
birka, tehát tolvaj kötötte le, hogy éjszaka elvihesse.

— Az már mindegy uram, mégis az Isten adta azt 
nekünk, mert mink találtuk meg, hijjába eresztettük 
volna el, úgy sem találta volna meg a nyájat.

__ Hiszen nem is kellett volna azt elereszteni, hanem
a bíróhoz vinni!

— Ehe, hogy a biró egye meg, úgy-e ?
** *

Volt az öregnek egy Léport nevű komája, evvel jár
tak ők télen nyomozni a hóba. Akkor a szőrme árunak 
nagy értéke volt, különösen a nyest bunda keresett, 
tehát ők a friss hó után mindig mentek nyestet nyo
mozni s azt óriási fáradsággal egész álló napon át addig 
hajszolták, mig sikerült zsákmányul ejteni. A zsákmányul 
ejtésnek különböző módja volt. A lövést csak a vég
szükség esetén alkalmazták, részint azért, mert a puska
por igen becses volt, részint pedig azért, mert az eleve
nen elfogott vad bőréért sokkal többet adott a kazár, 
mint azért, amelyik lőve volt.

Nyest nyomozás közben megtörtént néha, hogy őz 
vagy más vad akadt útjokba, ezt sem vetették meg, sőt 
egyszer megtörtént az is, hogy óriási sebességgel és robaj
jal vágtatott el mellettük 5 darab őz a nélkül, hogy meg
lepetésükben puskázhattak volna, de még jóformán ma
gukhoz sem tértek, midőn a tetőn megláttak három 
farkast, amely az őzeket hajtotta. Az öreg rögtön fél
térdre ereszkedett — mert féltérdre ereszkedve és a
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baltérdre támasztott karral szokott lőni — bevárta a 
rablókat s kilőtte közülök az öreg kant. Volt nagy öröm, 
mert nagy! ára volt a farkasbőrnek.

Máskor pedig a friss havon vadmacska nyomot fedez
tek fel, s ezt addig hajkászták, mig délutánra sikerült 
egy odvas fába beszorítani. A fánál rögtön készen voltak 
a tervvel, az egyik levetette a ködmönt s bedugta vele 
az alsó lyukat, a másik pedig addig mászott felfelé, mig 
meg nem találta a másik lyukat, mely az alsóval össze
függésben állott. A fán Léport koma volt, alól az öreg 
Sunyi, aki egy hosszú hajlékony fiatallal piszkálta az 
odút, mig a vadmacska megunva a háborgatást, kiszaladt 
a felső lyukon. Ez volt a veszte, mert Léport koma 
nyakon ragadta. Csakhogy a vadmacska sem valami 
békés természetű, türelmes állat s nem igen tűri a bán
talmazást, azért viszonzásul a Léport koma orrába hara
pott oly dühösen, hogy azt semmiképen elereszteni nem 
akarta. Léport is kétségbeejtő helyzetbe volt, mert vagy 
az orrától, vagy a vadmacskától kellett megválni, ezt 
pedig egyiket sem akarta, tehát ordítozott segítségért. Az 
öreg segélyére nem mehetett, hanem agyonlövés terhe 
alatt meghagyta a komájának, hogy a vadmacskát el ne 
ereszsze, hanem csúszszon le vele a fán, ahogy tud. 
Léport félkézzel a vadmacska nyakát fogva, másik kezé
vel pedig a fába kapaszkodva iszonyú kínok között jutott 
le a földre, ahol az öreg Sunyi a vadmacska fejét addig 
ütötte a balta fokával, amig csak a Léport orrát el nem 
eresztette.

A vadmacskabőr megvolt, de a szegény Léport orra 
örökre elcsunyult s ha ez irányban kérdést intéztek hozzá, 
azt felelte :

— Megcsúfított a vadmacska.

A róka pusztítása.
Az Erdészeti Lapoknak 1893-ik évi Vl-ik füzetében 

egervári Egerváry Gyula, vadászati felügyelő, „A 
vadászat közgazdasági fontosságáról“ közleményt ír, 
amelyből látható, hogy Magyarország vadállománya hát 
évi átlagban évenkint 867.183 írt hasznot hozott. Ezen 
kimutatásból kiolvashatjuk egyersmind hazánk vadállo
mányát is, amelyet ha összehasonlítunk Cseh- és Morva
országnak 1894. évi statisztikai adataival, úgy a követ
kező kép tárul elénk.

Egyezer négyszög kilométerre esik:
Magyar-, Morva-, Csehországban.

Szarvas 8 darab, 32 darab, 36 darab
Őz 31 „ 293 yy 190 „
Nyúl 1.051 » 10.970 yy 8.705 „
Fogoly 706 yy 8.560 yy 10.459
Ró kei 87 yy 55 yy 47 „

Mig tehát hazánk a hasznos vadakat illetőleg Morva- 
és Csehország mögött áll, addig a vörösfrakkcs kártékony 
rókákban jóval túl tesz a szomszédokon. Köztudomású !

pedig, hogy a róka — mely évenkint hármat-négyet 
szaporít — hasznos vadjaink legnagyobb ellensége, mert 
úgy a fiatal őzet, mint az öreg és fiatal nyulat, fácánt, 
császármadarat, foglyot, fürjet és ezek tojásait kímélet
lenül pusztítja.

Ezen segítendők, minden vadásznak, de különösen 
nekünk erdészeknek, közgazdasági feladatunk, hogy a 
rókát minden lehető módon pusztítsuk azért is, mert fő 
tartózkodási helyét az erdő képezi s különösen szaporo
dása idejét itt tölti.

Ez elmondottak alapján talán nem végzek fölösleges 
munkát, ha fölelevenítem azon módokat, amelyeket ezen 
káros állat pusztítására eddig a legalkalmasabbnak talál
tam. Meg vagyok győződve, hogy e lapnak olvasói nagy
részt jól ismerik, de — gondolom — hátha mégis akad 
tapasztalataim között oly ismeretlen gyakorlati fogás is, 
amely kiérdemli talán az érdeklődők figyelmét.

Egyébiránt a fentemlített kimutatásokból levonható 
tanulságot, hogy a külföldihez viszonyítva alacsonyabb 
hasznos vadállományunk csekély voltát az ugyancsak 
amazéhoz viszonyítva magasabb róka-létszám okozta, — 
a magas minisztérium is felismerte, mikor 1895 ben el
rendelte (E. L. 1895. évi V. füzet) a kártékony vadak 
mérgezését, sőt 1897. évi április hó 3-án kiadott újabb 
rendeletével az illető hatóságokat a kért engedély sürgős 
megadására is utasította.

Lássuk hát a rókapusztítás módjait:

1. A hajtás.

Legkedvezőbb idő erre az első hóesés, ezt kell tehát 
különösen felhasználnunk.

Az első hóesés után hajtassuk meg az erdő fiatalosait 
s ha csak van rókánk s ha szél iránt, nem pedig széllel 
szembe hajtatunk, úgy biztosan puskavégre hozzuk őket.

Ez alkalommal igen előnyösen alkalmazhatjuk a lap
polást.

A lappot rémzsinórnák is mondják. Oly zsinór ez 
ugyanis, amelybe egy-egy méter közbe ötven centiméter 
hosszú, szallag-széles, különféle szinü vászondarabkákat 
fűzünk.

Ezen igy összeállított zsinórral — a földszin felett — 
átlappoljllk a hajtandó terület azon részét, amelyen a 
róka lövés nélkül elosonhatna. A zsinór alátámasztására 
kis ágasokat használunk. A róka sohasem mer kitörni 
ezen a vonalon, mert a legkisebb légáramtól meglibbenő 
foszlányok folyton visszaterelik a zsinórhoz közeledő 
komát.

A lappolásnak a legnagyobb csendben kell megtörténni 
s csak ezután álljanak helyükre a puskások és csak leg
végül induljanak helyükre a hajtok, mert a róka már 
a legkisebb zajra is eliparkodik az ostromolt területről.

így végzett hajtás után meglepő eredményre lehet 
jutni. Különösen az a puskás számítson is kellemes 
meglepetésre, aki valamely mélyebb árok, völgy vagy 
hajlás mellett áll. Ezzel megeshetik, ami nálam is meg
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esett, hogy egy hajtásban öt róka is jő rá. Csak aztán 
el ne hibázza.

2. A tacskózds.
Nedves, hideg, esős, zivataros időben a róka földalatti 

várában tartózkodik, különösen párzás ideje alatt. Ilyen 
időt tehát igen jól fölhasználhat a vadászember arra, 
hogy jó kis tacskójával egymaga is elmulathasson s 
egyúttal vadállományán is segítsen a ravasz ellenség 
pusztításával.

Ezen vadászat előtt egy-két nappal a rókakastély be 
járásai előtt el kell simítani a földet, vagy porlós földdel, 
homokkal kell azt behinteni, hogy megláthassuk: otthon 
van-e a gazda?

Minden ily vár egy fő- és több mellékhelyiségből és 
több kijáratból áll.

Ha látjuk, hogy a rókanyom befelé vezet, akkor tacs
kónkat a fő bejárathoz vezetjük, ahol az mindjárt be is 
megy s kis idő múlva kihajta a rókát várából, — lövésre 
készen álljunk tehát. Megtörténik azonban, hogy a róka 
szembeszáll a kutyával, ha valamely keskeny üregbe 
szorult s a kutya mögéje nem kerülhet. Ilyenkor nem 
jő ki s nem marad egyéb hátra, mint kiásni várából, 
nehogy tacskónk is bajba kerüljön.

3. Les és.
A két három hetes rókakölyket anyja már magára is 

hagyja s vadászat után téreget vissza hozzájuk a zsák
mánynyal. Ilyenkor, ha meggyőződtünk, hogy a kölykek 
a lyukban vannak, egy magasabban fekvő helyről, vala
mely fáról leshetjük a hazatérő anyát. Amint ez óvato
san közeledik a lyukhoz, au-ail hangokat hallatva elő- 
hivogatja kölykeit, készítsük fegyverünket lövésre s ha a 
zsákmányra előjő egy-két rókakölyök, akkor az öreget 
is és egy másik lövéssel egy-két kölyket is agyon
lőhetünk.

Ha az anya elesett, legyünk csendesen, mert a zaj 
elmúltával a kölykek ismét előjönnek s ekkor ismét el
pusztíthatunk belőlük nehányat. Ha azonban az anya — 
mielőtt a lyukhoz érne — valamely neszt hall vagy 
szagot kap, akkor oda egyhamar el nem jön, sőt min
dent elkövet, hogy fiait is elvigye onnan s ekkor hiába 
való lenne minden további lesbe állás.

Leshetjük a dögre szoktatott rókát is.
Azon helyen, amerre a róka meg szokott fordulni, a 

földbe oly mély és oly tágas lyukat ásatunk, hogy két 
ember kényelmesen elférjen benne. A gödröt deszkával 
födjük be, e földszint fekvő (?) deszkatetőt pedig — az 
ajtó kivételével — lótrágyával takarjuk le s az igy el
készített lesgödröt hónapokon át magára hagyjuk, föl nem 
keressük, hogy a róka ezen építményt megszokhassa. 
Ha ez megtörtént, e leshely elé állati hullát teszünk s 
ennek vérével megöntözzük a leshely tájékát is s enged
jük, hogy a róka békésen rájárjon a hullára.

Ha beállott a tél a leshely táján, ahonnan leginkább 
várjuk a rókát, elhelyezünk egy ott a helyszinen lelőtt lovat.

ERDÉSZ

Szép holdvilágos éjjelek előtt aztán kiballag két lesi 
vadász a leshely mellett levő hullához, jól beledörgöli 
csizmája talpát ebbe, azután pedig behúzódik a les
gödörbe s türelmesen, nyugalmasan várakozik mind
addig, mig a róka elő jő. Tanácsos, hogy ne lőjünk 
mindjárt az első előjövő rókára, hanem nézzünk körül s 
várjunk még kissé, hátha másik is jő hamarosan a csal
étekre. Ha pedig látjuk, hogy ez a másik nerri jő, úgy 
csak lőjük agyon rendesen a lakomázó tolvajt.

4. Hívás.
Nyúlsirást vagy egércincogást utánzó cselsíppal a rókát 

lövésre csalhatjuk szintén, ez azonban kissé nehéz dolog. 
Ügyes legyen az a vadász, aki a megpillantott rókát le 
is akarja lőni, mert a komé igen óvatosan közeleg, hamar 
észreveszi legkisebb mozdulatunkat is és visszafordul, 
kereket old és pillanat alatt kiugrik a lőtávolságból. A 
sikerhez teljes szélcsend is kell és csak akkor alkalmaz
ható, ha a róka nagyobb számban fordul elő.

5. Törbecsalds.

Nálunk Magyarországon ezen módot alig alkalmazzák, 
pedig sok helyütt lehetne oly előnyösen alkalmazni, mint 
külföldön, ahol akad vadász, aki egy télen át huszonnyolc 
rókát is fogott ily módon. Nálunk az ily eset csaknem 
hihetetlen.

A rókafogásnak ezen módja is igen nagy figyelmet 
kíván, mert a róka rendkívül finom szaglásával csak
hamar észrevesz minden ellene szőtt cselfogást.

A vastőrökkel való fogás a-b-c-je az, hogy a felállí
tandó vastőrt éles patakhomokkal többször és erősen jól 
ledörzsöljük, a ledörzsölés után patakvizben mosott s 
megszárított ruhával jó szárazra letöröljük, a letörölés 
után pedig olyanféle fadarabbal dörzsöljük be, mint 
aminő fa a kelepce körül levő helyen előfordul.

Leghasználatosabb az úgynevezett: tányérvas és hattyú
nyak, melyek közül az első az állatnak lábát, az utóbbi 
pedig a nyakát fogja meg.

A tányérvasat úgy állítjuk fel, hogy elébb lóhust vagy 
pörkölt marhahúst vonszolunk magunk után, majd pedig 
úgy állítjuk be a vonszolás vonalába a vasat, hogy a 
csapókarok forgási tengelye a vonszolás irányába essék 
s csak ezután teszszük le odébb a vonszalékot is úgy,

! hogy a róka csakis a kelepcén való áthaladás után jut
hasson hozzá. Ezért ezt még fával, kővel vagy egyébbel 
is körül kell rakni, hogy csak a vas felől legyen meg
közelíthető.

A vasat legjobb bangyafészekből kivett földbe helyezni. 
A földet oly mélyre ássuk, hogy a lenyitott tőr teteje a 
föld felszínével egyszint legyen, e gödröcskébe belé tesz
szük a tőrt, a vas és a föld között levő hézagokat pedig 
hangyafészekkel gondosan kitöltjük úgy, hogy a vasból 
semmi se lássék ki. Nem tanácsolható eléggé, hogy az 
elhelyezéskor ugyanolyan csalétekkel bedörzsölt keztyüt 

i használjunk, a pipázást pedig szigorúan kerüljük.
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A vasat nem kell megkötni, mert ha megkötjük, akkor 
könnyen megesik a sokak által nevetségesnek tartott 
eset, hogyt a róka a megfogott lábát lerágja és elmene
kül, mig — ha a vasat magával vonszolja — egy vadász
kutyával már a közeli bokrokban könnyen feltalálható és 
lelőhető.

A hattyunyakú vassal való fogásnál az elmondottakon 
kivül a következőkre kell különös figyelemmel lenni :

Mielőtt a vasat felállítanánk, előbb szükséges néhány
szor ló- vagy vagy másféle húsdarabkákat vonszolni meg 
azon a tájon, amerre a vasat el akarjuk helyezni s he- 
lyenkint egy-egy darabot leteszünk. Ha most ezen darab
kák valamelyikét kétszer-háromszor fölvette, úgy ezen 
helyre állítjuk fel a vasat a fent leírt módon, csupán a 
húst teszszük magába a tőrbe.

A tőrbefogás leginkább őszszel, a hidegek kezdetén 
vezet célhoz.

6. Mérgezés.

Valamennyi mód közül ez a legcélravezetőbb.
Azonban magunkra, emberre, állatra való veszedelmes 

volta miatt, tulajdonképen csak akkor volna alkalma
zandó, ha más módon célt nem érhetünk. Alkalmazása 
esetén a legszigorúbb óvatossággal kell eljárnunk s a 
hatóságilag is megállapított elővigyázati rendszabályokat 
a leglelkiismeretesebben be kell tartanunk, főleg ha a 
vidéket kevésbbé válogatós nép lakja, amely nemcsak a 
vaddisznót, de a rókát, macskát, varjai s más állatot is 
jóízűen elfogyasztja s legkevésbbé törődik azzal, hogy 
pecsenyéje mi módon költözött ki az élővilágból . . .

Mérgezni leginkább csak télen szoktak, amikor a róka 
nehezen jut táplálékhoz s mérgezésre a strychnint hasz
náljuk, mert gyorsan és biztosan hat.

Itt is előbb csalétekkel kell léprecsalni a rókát. Több 
lóhusdarabkát vonszolunk magunk után az erdőn (taná
csos csizmánk talpát is bedörzsölni ezen csalétekkel) s 
vonszolás közben egy-egy darabot a földre teszünk, a 
többivel tovább megyünk addig, mig az utolsó falatot is 
letettük.

Ezen helyek naponkint átvizsgálandók s azon helyre, 
ahonnan a húsfalat hiányzik, ismét frisset teszünk ki. 
Ha a róka ezt kétszer-háromszor fölvette, akkor követ
kezik a mérgezés. A kis húsfalatba ugyanis lyukat vá
gunk, ezen lyukba egy borsónagyságu strychnint teszünk 
s a kivágott húsdarabbal befödjük. Ezt a mérgezett hús
darabot ismét oda teszszük, ahonnan a róka már több
ször elvitte a csalétket.

Vigyázzunk, hogy a méreggel és késsel való foglal
kozás közben ne ejtsünk magunkon sebet, a Strychnin 
átöntögetése közben ebből a méregből be ne leheljünk 
valamit, egyáltalán vigyázzunk nagyon, hogy ne magunk
ban tegyünk kárt a ragadozó helyett.

Húsdarab helyett kis madarat, verebet, varjút, szarkát 
is megmérgezhetünk s ezzel mérgeztetjük meg a rókát. 
E madárba a következőkép rejtjük a mérget;

Egy végen zárt üvegcsövecskékbe beleöntögetjük a 
mintegy borsószemnyi jegeces strychnin-adagokat s be
dugjuk könnyen kihúzható kis dugóval a csövecskék 
nyílt végét is. Majd lelőjük a madarat, felnyitjuk a száját, 
kidugjuk az üvegcsövet, amit a gyomorral fölfelé és 
szájjal lefelé tartott madárnak a gyomráig dugunk. A 
madarat most lefelé fordítjuk, hogy a méreg az üveg
csőből belefuthasson a gyomorba. Az igy mérgezett ma
darat szintén az előbb leirt helyekre teszszük ki. E mód 
hatásosabb a húsdarabkákkal való mérgezésnél.

Ajánlatos, hogy mérgezés közben szagtalanított keztyüi 
viseljünk, a rókalyuk közelébe pedig ne tegyünk méreg
falatot, hanem csak mintegy kétszáz-háromszáz lépés
nyire, hogy az elhullott rókát még a lyukon kivül meg
találhassuk.

A mérgezett falatokat mindennap föl kell keresni, ha 
a róka egyikre másikra nem megy rá, akkor másfelé is 
próbálkozzunk, a mérgezési idő végén pedig minden meg
maradt méregfalatot gondosan fölszedünk és mindet jó 
mélyre elássuk, hogy semmiféle állat hozzá ne jut
hasson.

Szerény soraimmal csak saját tapasztalataimat, saját 
eljárásomat óhajtottam röviden előadni azon reményben, 
hogy szaktársaim is követik példámat s lesznek szíve
sek e téren szerzett ismereteiket és tanulságos élemé- 
nyeiket tudomásunkra hozni.

A vadászember őszinte és közlékeny és e mellett leg
kevésbbé sem követelő. Tudjuk, hogy sok — csak kevéstől 
telik, de kevés mindenkitől kerül s mind a kettő egy
formán sokat ér, ha jó szívvel adjuk. Ne sajnáljunk hát 
egymástól egy kis igazságot, egy kis tréfát, első szalon
kát, utolsó mohikánt, egy javaslatot, egy kézszorítást. 
Dolgozzunk együtt, örüljünk együtt és összetartásunknak 
nemcsak mi magunk, de egész szép hazánk hasznát 
fogja látni. Lesz nyúl is, káposzta is, őz, fogoly, fürj, 
fácán is, róka is, szarvas is, mindenből éppen annyi, 
amennyi csak kelleni fog, hogy még az adónkat is — 
legalább a vadászatit — könnyű szívvel fizethessük. 
Csak fogjunk kezet! L.
.............................................................. .....................

Kelet-Afrikából.
Az angolok tulajdonát képező kelet-afrikai gyarmatok 

közül legértékesebb vadászterülete Uganda tartomány
résznek van. Uganda körülbelül akkora terjedelmű, mint a 
belgák földje, nagy őserdei tele vannak vizekkel, éghajlata 
aránylag elég hűvös s egészsége. Sok különleges válfaju 
vadállatai közül felemlítendő az ötszarvu zsiráf, aztán az 
okapi, ama csodaszámba menő állat, mely részben zebra, 
részben antilopa s részben zsiráf is s melyet élve máig 
fehérbőrű nem látott. Csupán egy példány került belőle 
preparálva egyik londoni természettudományi múzeumba.

Elefánt majdnem minden részében található s a vad
törzsek valami nagy pusztítást eddig nem tettek benne. 
A négerek által áruba bocsátott elefántcsont nem is az
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elejtett vagy befogott állatoktól ered, hanem olyan he
lyekről szedték azt össze, melyeken a vén elefántok el
hullásuk előtt elbújnak. Egy ilyen általánosan ismert 
hely van a Rudolf-tó tájékán is.

Az elefántok befogásával s azok használatával az an
golok Ugandában is megpróbálkoztak. Johnston egyik 
leírásában azt mondja, hogy a him elefánt legjobban a 
20-ik évének betöltése után használható még néhány 
évig teherhordásra. A vén hímek tenyésztésre nem al
kalmasak, de viszont ők szolgáltatják a legdrágább, leg
szebb elefántcsontokat.

Érdekes kísérleteket tesznek az angolok Ugandában a 
zebrával is. Ez a fölötte vad, szilaj és erős állat nehe
zen szelídíthető, pedig az öszvért és szamarat pompásan 
tudná pótolni az igavonásban. A benszülött vadtörzsek 
nagyon ügyesen és aránylag elég könnyen fogják össze 
a fiatal zebrákat, de felnevelésük eddig sohasem sike
rült. A tehéntejjel táplált állatok bizonyos idő múlva bél
bajokban mind elhullottak s most megkísérlik szamár
tejjel felnevelni őket. Sok nehézséggel jár ez is, mert 
szelídített szamár Ugandában sehol sincsen s azt más 
vidékről kell telepíteni. Vadon él belőlük elég. De ha 
felnevelik is ilyen módon a fiatal zebrákat, még mindig 
kétséget szenved, vájjon lehet-e nagy korában ezt a 
fölötte makrancos állatot úgy használni, mint pl. nálunk 
a lovat vagy öszvért.

A zsiráffal is akarnak próbát tenni s úgy használni, 
mint teszem azt éjszakon a rénszarvast. Strucmadár is 
bőven van mindenfelé az ugandi sikföldön.

Ugandában 1900. évben vadásztörvény is lépett életbe 
s attól az illetékes körök sokat remélnek. Minden vadász
nak meg lesz határozva, mikor és hány darabot szabad 
egy vadnemből elejteni; némely vadfajok örökös tilalom 
alatt állanak.

lmecs Béla.

giß* ÜÄ9* JSfe ICO*

Görény a tölgyfán.
A görényről általánosan tudva van, hogy földalatti 

barlangokban, odúkban rejtőzködve tölti a napot s csak 
éjjel jár ki préda után, de azt, hogy mint a nyest vagy 
vadmacska fára mászszon, nem tapasztaltam vadász
életemben, csupán egyszer, még pedig 1900. év őszén.

Császármadarat hívni mentem volt ki, egy sűrűbb 
bükkíiatalost átkutatni, de előzetesen egy idősebb ritkás 
tölgyesen át vitt utam. Amint egy terebélyes tölgyfának 
makktermését szemügyre veszem, két ág között egy 
villanó szempár ragadta meg figyelmemet. Vad
macskát sejtve, tizes söréttel odalövök, mire a görény 
fejben találva, holtan bukott le lábamhoz. Tud-e más is 
ehhez hasonló esetet?

lmecs Béla.

KÜLÖNFÉLÉK.
* Az Orsz. Erdészeti Egyesület idei közgyűlé

sének előkészítésére kiküldött helyi ügyvivők az 
egyesület titkárjával együttesen már elkészítették a köz
gyűlés programmjának reájok eső részét s ezt a júniusi 
választmányi ülés elé fogják terjeszteni. E szerint a köz
gyűlés szeptember 8., 9. és 10-ikére, tehát összesen 3 
napra van tervezve. Főbb pontjai a következők lenné
nek: szeptember 7-én megérkezés Aradra, ott elszállá
solás, este ismerkedési estély a városligetben. 8-án reg
gel korán különvonattal utazás Megyháza fürdőre. El
szállásolás után még a délelőtt folyamán a közgyűlés 
első részének megtartása. Délután fürdőzés, kirándulások. 
9-én reggel különvonatfal utazás Gurahoncra. Ott a 
cementgyár megtekintése, aztán erdei iparvasuton ki
menetel az A. Cs. E. V. honcisori és zöldesi erdejébe. 
Utóbbi helyen a gyűlés folytatása, utána vadászebéd, 
estére vissza Gurahoncra, onnan erdei iparvasuttal Zöl
desre, innen kocsikon U/2 óra alatt a Maros-vizválasztóra 
s végre a Munk-féle erdei iparvasuttal le Szlatinára. 
Szlatinán a nagyszabású fűrésztelep és erdei villamos
vasút megtekintése. Közgyűlés berekesztése után ebéd, 
5 órakor vasúton le Tótvárad állomásra, onnan oszlás. j

* Biztos szer a kőrisbogarak sáska járása  ellen.
Ha azt akarjuk elérni, hogy az udvarunkon és házi 
kertünkben lévő orgona-fákat (Syringa) a kőrisbogarak 
szokás szerint le ne kopasszák, akkor június végén és 
július hó első felében eresszünk alájok baromfiakat, még 
mielőtt a bogarak ott jelentkeznének. Mikor kiskertemet 
múlt nyáron elzártam a tyúkok, csirkék elől, orgona
fáimon egy levél sem maradt épen s minden próbálgatás 
dacára hetekig kellett tűrnöm az utálatos vendégeket; 
de később, hogy szabad járást engedtem a baromfiaknak, 
egyetlen kőrisbogár sem mutatkozott nálam, pedig a közel 
szomszédságban minden kert telve volt velők. Persze ez 
a védelmi módszer csak ott érvényesülhet, a hol az 
orgonafák körül nincs valami értékes virágos kert. ^ q

* Telephon az alpesi mentők szolgálatában.
A Nagy Szt.-Bernhard hegyen jókarban tartott út vezet 
át, amelyet különösen a Schweizba munkába járó piemontiak 
sűrűn látogatnak. Bármilyen jó azonban az út, mégis 
gyakran megesik, hogy a járókelőket a hólavinák elzárják 
Ezért az út mellett — védett helyeken — több menházat 
rendeztek be s ezeket egymással és a mentő-állomással 
telephon-kapcsolásba hozták, hogy a segélyre szorult uta
sok segélyt kérhessenek. Erre a berendezésre úgy a wallisi, 
mint a piemonti oldalon minden idegent figyelmeztetnek, 
a ki a hegyi út felé tart. Ezzel az egyszerű előzékeny
séggel az idegenforgalmat annyira fokozták, hogy mos 
még télen is naponta több vendeg keresi fel a hegy 
csúcsot. Alkalomadtán mindenesetre megszivelendő példa.

(Die Natur.) —  (V*
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* Fa-gyapot készítés. A fa-gyapot készítés azok 
közé a faiparágak közé tartozik, a melyekre hazánkban 
még igán kevés súly van helyezve, jóllehet egyrészt a 
berendezés olcsósága, másrészt az a körülmény, hogy 
fa-gyapot készítésre csak 50 — 60 cm. hosszú fadarabok 
szükségesek s ennélfogva ilyen célú feldolgozásra a fenyő 
haszonfatermelésnél sokszor jelentékeny mennyiségű hulla
dék is alkalmas, — több figyelemre érdemesítené. Nem 
egy helyen vannak egész nyárfa rengetegek, a melyeket 
a birtokos csak ügygyel-bajjal és rosszul tud értékesíteni, 
de fa-gyapot készítésre ott sem igen gondolnak és még 
kevésbé veszik figyelembe a kedvezőtlenül, hiányosan 
értékesíthető bükkösöknél, ahol pedig szintén szóba jöhetne, 
mivel fa-gyapot készítésre nemcsak a fenyő-, hárs- és 
nyárfa, hanem (habár csak durva fa-gyapotnak) a bükkfa 
is használható. Pedig a fa-gyapot szükséglet napról-napra 
nő. Csomagolásra, szalmazsák, derékalj és bútortömésre, 
csomagoláshoz és burkoláshoz való kötelek készítésére, 
gyékény- és szőnyegfonásra, kötőszerek előállítására stb., 
hova-tovább kiterjedtebben alkalmazzák és a gazdaságban, 
mint jól bevált alomanyag is kezd tért hódítani. És gyár
tása nem igényel költséges berendezést. Egy gyalu-gép 
(rendszerint négyszeres működésű, 4 drb munkába vett 
fadarabbal), egy körfűrész, egy sajtó (a kész áru csoma
golásához) és egy köszörű alkotja az egész berendezést, 
a minek hajtásához 2 — 6 lóerő szükséges. Ezzel 1 óra 
alatt — a készítendő gyapot vastagsága szerint — 
(Vi5 mm.—Vß mm.) 80—300 klg. fa-gyapotot lehet 
gyártani. A tiszta árukihozatal, a fa minőségéhez képest, 
a súly 50 -70°/o-ra tehető. A gyártáshoz légen száradt 
fát kell használni, vagy ha ezt betartani nem lehet, akkor 
a kész gyapot mesterségesen jól kiszárítandó, mert a 
nedves gyapot nem értékesíthető. Mennél egyenesebb 
rostu és mennél kevésbé ágas a fa, annál jobb minőségű 
gyapot készíthető belőle. Ezért görbe növésű, görcsös 
fadarabok a gyártáshoz csak ott használhatók, a hol a 
durva gyapot eladása is biztosítva van. A kész áru 
összesajtolt kötegekben kerül forgalomba, métermázsánként 
5—25 korona áron, melylyel szemben a termelési költség 
Szécsi szerint* az amortizációval együtt P40—3 korona. 
Az elérhető tőár nagyon megérdemli tehát, hogy erdei 
iparunkban a fa-gyapot készítés jobban felkaroltassék

— 5.
* A bíb ictojás pusztítása. A bíbic madarat, mint 

a mezőgazdaságra hasznosat, a mezőgazdaságról és mező
rendőrségről szóló 1894. évi XII. törvénycikk 57. és 58. 
§§-ai védelemben részesítik s a ki e madarak fészkeit 
és tojásait elszedi vagy azokat forgalomba hozza, kihágást 
követ el s 100 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel súj
tandó. Mégis Magyarországból több, mint százezer bíbic
tojást küldenek ki évente külföldre. Különösen Bugyi 
pestmegyei nagyközség és környéke lakosságának fő kere
setforrását képezi a bíbictojásokkal való kereskedés. Az

* Szécsi „ErdŐhasználattan“ 149, old.

odavaló földművesek kocsin hozzák be a fővárosba a 
bíbictojásokat, melyeket kereskedők összevásárolnak s 
Németországba szállítanak ki. A nagymérvű bíbictojás 
pusztítást a hatóságok mindeddig tétlenül nézték, miért 
is az érdekelt körök ezen törvényellenes visszaélések 
megszüntetésére szigorú intézkedéseket kérnek. M.

* A konyhasó használhatóságáról. Hogy a konyhasó 
nem csupán az ételekhez keverve fontos a háztartásban, 
kitűnik az alábbiakból is. Spiritusban, pálinkában vagy 
szalámiasavban feloldva alkalmas zsíros foltok eltávolí
tására. Ha meleg üveg vagy cserépedényeket gyorsan 
akarunk lehűteni, állítsuk azokat hideg sós vízbe. Rézből 
készült tárgyak tisztítására nagyon alkalmas ecetben fel
oldott konyhasó. Fekete ruhák mosás alatt nem vesztik 
el eredeti színüket, ha a vízben kevés sót oldunk fel. 
Szalmafonatból, nádból készült kosarak, székek, ha sós- 
vízzel erősen dörzsölve lekeféltetnek, egészen megújul
nak. Rozsdafoltokat, tintapecséteket el lehet távolítani, 
ha kevés konyhasót a napon feloldunk citromsavban. 
Régi szőnyegek visszanyerik eredeti szép kinézésüket, 
ha azokat söprés előtt apróra tört nedves sóval behint
jük, vagy porolás után sósvizbe mártott ruhává! jól be
dörzsöljük. Fricks Rundschau.

* Új pálinkát, mely még a kellemetlen friss ital 
szagát és ízét magában viseli, következő eljárással lehet 
megjavítani. Töltsünk a pálinkára (minden literre 5—6 
csepp) szalamia savat s rázzük ezt jól össze; néhány 
nap múlva az igy kezelt ital nyers ízét elveszti s olyan 
lesz, mint a több éves ital; a keverék pedig az egész
ségnek egyáltalán nem ártalmas. Fricks Rundschau.

* A gyerekek csuklását azonnal megakadályozzuk, 
ha azoknak karjait jól kinyújtva merőlegesen felemeljük. 
Ez által a mellkas annyira kitágul, hogy a baj rögtön 
megszűnik. Fricks Rundschau.

* Lédner és Gutw ill ig  vadbizományosok üzleti heti 
jelentése. Budapest, központi vásárcsarnok, 1902. junius 1. 
A piac felvevő képessége elég jónak mondható. Az ünne
pek után egyes élelmiszerekből, mint tojás, hízott liba 
és elő baromfiakból, csekély volt a felhozatal s ennek 
következtében az árak emelkedtek. Tojás a hét utolsó 
napjáig is állandóan szilárd árak mellett kelt el. Ma I-a 
bácskai áru 56 — 58 koronáért kelt el, Il-a áru 55—56 
koronáért ládánként. A készleteknek felszállítását továbbra 
is ajánljuk, tekintettel hogy a helyi fogyasztás nincs kellően 
kielégítve, az árak továbbra is szilárdak maradnak. Borjú 
a hét végén 6—8 fillérrel emelkedett, a hozatalok cseké
lyek. Sertéshús a hét elején árcsökkenést szenvedett, a 
hét második felében az árak emelkedtek. Őzekben a 
hozatal nem elégíti ki a szükségletet, 150— 160 fillér 
klgr. érhető el. Spárgában eléggé élénk üzlet fejlődött 
ki. Szép vastag áruk, a készletekhez képest eléggé jó 
árakon nyer elhelyezést. Vékony szálú közepes árakon 
kelt el. Saláta e héten már élénkebb piacnak örvend, 
ugorka, zöldbab kissé lanyhább árakon, ellenben zöld 
borsó magasabb árakon kelt el, eme cikkeknek bekül
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dését Ajánljuk. Gyümölcsfélékből: cseresznye, szamóca 
és fö ld i eper kisebb mennyiségben érkezik, a beérkezett 
tételek igen magas árban keltek el. — Hús és húster
mékek: Marhahús hátulja 70—90 kor., eleje 50 — 60 kor. 
Borjú ölött bőrben 100—116 kor. Borjúhús hátulja 80—90 
kor., eleje 70—76 kor. q. Bárány ölött bőrben 5—12 
kor. páronkint. Sertéshús szalonnával 110—116 kor., 
szalonna nélkül 112— 120 kor. q. Süldő ölött 120 —126 
kor., tisztított I-a 120— 140 fii. klgr. Sonka, nyers hentes
áru 100—120 fii. klgr. Füstölt hazai 120—140 kor. q. 
Szalonna füstölt 88—96 kor. q. — Vadfélék: Vaddisznó 
60—90 fii. Őz 150—160 fii. klgr. Vadkacsa 240—300 
fill. — Vágott baromfi: I-a Ludak, hízott 120— 136 fill 
11-a 110—116 fill. Ruca 120—130 fii. klgr. Pulyka, hízott 
90—100 fill. klgr.— Elő baromfi: Csirke rántani való 
140—160 fill., sütni való 160—220 fill. Tyuk, hazai I-a 
240 — 300 fill., Il-a 200—220 fill. Kappan, hízott I-a 
320—340 fill., II-a 240—280 fill. Csibe idei 140—220 
fill. pár., liba fiatal 6—8 kor. páronkint. Lúd, hízott 
10— 14 kor. Pulyka, hízott 7—8 kor. páronkint minőség 
szerint. — Tojás: Élénk irányzat. Bácskai 56—58 kor. 
Erdélyi 55—56 kor. ládánkint. Kosárárú 40—50 drb 2 
koronáért. - -  Tejtermékek: Teavajban lanyha a kereslet. 
Vaj szövetkezeti centrifugált. Teavaj 200—230 fill. klgr. 
Főző vaj 140—160 fill. klgr. Köpült vaj 150—160 fill. 
Tehén túró 18—24 fill. — Gyümölcs: Császárkörte 
60—100 kor., közönséges és válogatott 30—50 kor. q. 
Dió, nagy papirhéju 36—40 kor., apró keményhéju I-a
28—34 kor., Il-a 26—28 kor. q. — Zöldség: Vörös
hagyma makói I-a 10—12 kor. Foghagyma I-a 44—52 
kor., Il-a 42 kor. Fejes saláta I-a 1—2 kor., Il-a 80—100 
fill. 100 drb. Ugorka, újdonság, salátának való nagy 
30—40 kor. 100 drb. Spárga szóló 90—120 fill., vékony 
30—60 fill. klgr. Zöldbab újdonság 80—100 fill. klgr. 
Sampion gomba 2—3 kor. 100 drb. Burgonya nagy rózsa 
340—400 kor., sárga 360—400 kor. q. waggon tételeknél. 
Uradalmak és kertészek figyelmébe : Ez idő szerint igen 
ajánlanánk a rendszeres beküldést spárga, zöldbab, ugorka, 
karfiol, paradicsom és saláta-félékből.

LEVÉLSZEKRÉNY.

(E) a „Reflexiókban“ azt mondja, hogy hiszen ha egy 
paraszt egy pesti úrral találkozik, emberi gyöngeségnél 
fogva is okosabbnak akar látszani macánál s minden 
helyesel; elszomorító dolognak tekinti azt, hogy tapasztalt 
okos ember az ilyen külsőségeknek felül. Én Aratót a 
podolini erdőgondnokság kerületében tett kőrútjában kisér
tem s tanjja voltam a Grech Bélával folytatott beszélge
tésnek. Engedelmet kérek, sem Arató, sem én Grech 
Bélának fel nem ültünk, sem Grech nem akart magánál 
okosabbnak látszani. 18 év óta vagyok a podolini erdő
gondnokság vezetője s így igen jól kell ismernem nem
csak a birtokosokat, e a nép szokásait és észjárását 
jól ismerem Grech Bélát is, annak úrbéri elnöki műkö
dését, gondolkozását. Ama letarolt állapotban vásárolt 500 
holdnyi területen, melyet egy felső-ruzsbachi v. urb. 
csoport vásárolt s melynek Grech az elnöke, tényleg oly 
gazdálkodás folyik, mely az 1898. évi XIX. t.-c. minden 
követelményének megfelel. Grech már az említett törv.- 
cikk életbeléptetése előtt alkotott birtokossága részére 
szabályzatot; abban apróra meg vannak állapítva a bir
tokossági tagok jogai és kötelességei; az egyes területeken 
mily gazdálkodás folytatandó, mely területek mikor s mily 
időközödben tilalmazandók a szabályzat ellen vétőket 
pedig nem a bíróságnál jelentették fel, hanem a választ
mány bírságolta meg a szabályzatban megállapított bírsá
gok szerint. A birtokosság pénzügyei és számadásai pedig 
oly példaszerű rendben vannak tartva, hogy azokból sok 
ember tanulhatna.

De nem csak az említett, de a podolini erdőgondnok
ság területén a legtöbb v. úrbéres birtokosságnak volt 
maga alkotta szabályzata; senki sem kényszerítette őket 
erre s akár hiszi (E) akár nem, de ezek önakaratukból 
akották meg azokat.*

Igaza van (E)-nek, hogy a nép érdeklődését felkelteni 
rá szóval hatni nem oly könnyű dolog, mint a minőnek 
látszik. De minden tisztviselő megnyerheti a nép bizalmát, 
ha igyekszik bajain segíteni s összetudja egyeztetni a 
törvény rendelkezéseit a nép javával, érdekével.

Fogadja igen tisztelt Szerkesztő úr kiváló tiszteletem 
kifejezését.

Podolinban, 1902. május 28. ß iesz László.
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Igen tisztelt Szerkesztő Úr!
Becses lapja f. évi 6—7. számában megjelent „Re

flexiók“ c. cikknek egy része, bár igen csekély mértékben, 
engem is érint. Értem a közlemény ama részét, mely 
Arató Gyulának az Erdészeti Lapok február havi füzetében 
elmondott hivatalos kiküldetése alkalmával szerzett tapasz
talataival foglalkozik. Arató elmondja, hogy kőrútjában 
találkozott Grech Béla felső-ruzsbachi úrbéri elnökkel, a 
ki igénytelen tősgyökeres tót ember létére nemcsak példa
szerű rendet tart fönn a birtokosságnál, de a tö:vényt is 
jól ismeri s jónak is tartja.

Szerkesztői üzenetek.
M. J. urnák . . .  V ___ án. Hogy melyik erdőt soroljuk a véd

erdők közé, azt a erdőtörvény 2. §-a elég világosan körülírja. Sze
rintünk a leiit terület oda tartozik, de — hogy bizonyosabb legyen 
benne — tessék a kir. erdöfelügyelőséget megkérdezni.

K. S. urnák. K . . . on. A japáni erdőgazdaság sokkal maga
sabb fejlettségi fokkal bir, mint a chinai, sőt egyes dolgokban raj
tunk is túl tesznek.

A. P. urnák S . . . . on. A szarvastehén legfeljebb 2-őt ellik, 
rendszerint azonban csak egy borjut hoz a világra.

* Ennek mi erdészek igazán csak örülni tudunk s óhajtjuk, hogy 
a példa minél több követökre találjon. Szerkesztő.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvártt.
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MAGYAR E R D É S Z
ERD ÉSZETI 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 1-én és 15-ón.

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.

Ä legelőhiány kérdéséhez.
Nagy érdeklődéssel olvastam a M. E. folyó 

évi 6—7. számában a Sárosvármegyei Gazd. 
Egyesületnek az Országos Érd. Egyesülethez in
tézett válaszát, amelyben az utóbbi egyesület 
„Korlátozza-e az erdőgazdaság a legeltetést köz
gazdaságilag káros módon?“ című kiadványá
val foglalkozik.

Nagyon érdekelt a válasz különösen azért, 
mert meg voltam győződve, hogy főleg a hegy
vidékeinken csaknem mindenütt kisértő legelő
kérdés megoldásához egy olyan közleményt 
fogok olvasni, melyben a mezőgazdáktól várt 
feladatokkal maguk a mezőgazdák foglalkoznak 
s a Magyar Erdész hasábjain ismételten han
goztatott egyesült munkálkodás igéje a teendők 
célszerű megosztására irányuló törekvésben 
végre testet ölt.

Azok után, amiket az Országos Erdészeti 
Egyesület kiadványában olvastam, szinte nem 
is tudtam más irányú válaszra gondolni, hiszen 
egyesületünk kiadványának különösen a legelő
hiány okait s a közlegelőkön széltében tapasz
talt gondatlanságot, közönyt, kíméletlenséget és 
hanyagságot, valamint az utóbbiakon alapuló 
komoly aggodalmainkat ecsetelő részei után egy 
közügyekért küzdő gazdasági egyesülettől más 
irányú választ valóban nem várhattam.

Ebbéli reménykedésemet azonban — sajnos — 
ezúttal is keserű csalódás váltotta fel, amikor a 
válasz végére jutva azt kellett tapasztalnom, hogy 
a Sárosvármegyei Gazd. Egyesület ezen meg
nyilatkozása is az erdészet egyoldalú szükkeblű- 
ségét, önzését fájlaló régi mottobol bontakozik 
ki és azt variálja végesvégig, anélkül, hogy a 
mezőgazdák részéről teendő intézkedések pro-

grammjának legalább a hangolását hallatná. 
Ugyanaz az elfogultság, ugyanaz a feltétlenül 
téves ítélet vezeti benne az eszme-menetet, a 
minőről — hasonló indokból kifolyólag — a 
Magyar Erdész 1901. évi 15. sz.-ban már volt 
szó közöttünk ; és ez a gondolkozás most annyi
val meglepőbb, mivel egyesületünk kiadványa is 
meggyőző érvekkel bizonyította, hogy a legelő- 
és rétgazdaság nagymérvű elhanyagoltsága a 
legelőhiány előidézésében olyan tényező, amely
nek módosítása nélkül csaknem minden űj 
erdőirtás űjabb kopárságok keletkezésére vezet.

Érveink visszhang nélkül hangozának el. Meg 
nem cáfolják, sőt meg sem említik; de saját 
álláspontjukat igaznak, helyesnek vallják ismé
telten anélkül, hogy az erdészetnek szemmel 
látható bizonyítékokra alapított aggályait legalább 
egy-két szóval megnyugtatni igyekeznének: a
hazafias munkásság szent nevében haladnak 
tovább azon az utón, melyen a népszerűség 
közel álló babér-ligetei kétségkívül kellemes pi
henőt kínálnak ugyan, de a továbbtekintő nemzet- 
gazdász szomorú jövő képét látja felmerülni.

Ilyen körülmények között nekem — aki csak 
saját véleményemnek vagyok szószólója — vajmi 
kevés kilátásom lehet arra nézve, hogy néze
teim közzé tevésével gazdaközönségünk cso
dálatos elfogultságát valami nagy sikerrel eny
hítsem ; mindazonáltal szót emelek mégis, mert 
szükségét látom, hogy a legeltetés ügyét — 
gazdasági közkérdéseinknek ezt a nehéz prob
lémáját — minél behatóbban megbeszéljük és 
tőlünk telhetőleg igyekezzünk egyrészt rámutatni 
a felmerülő tévedésekre, másrészt tisztázni 
azokat a körülményeket, amelyeket a legelő
irtások kérdésében irányítóknak kell tekinte
nünk. - -
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Ebből a szempontból indulva, nem kisé
rem nyomról-nyomra a szóban levő válasziratot; 
nem foglalkozom a legelő-kérdés közös tárgya
lásának elvitázhatlan célszerűségével, amit a 
Sárosvármegyei Gazd. Egyesület most másod
ízben fordíthatott volna az ügy javára; nem 
fejtegetem az 1898. évi XIX. t.-cikknek néze
tem szerint inkább megkésett, mint időelőtti 
életbeléptetéséből keletkezett helyzetet, amelyet 
az előbbi állapottal szemben közgazdasági szem
pontból csak kedvezőnek minősíthetnék: és nem 
szólok hozzá az állami kezelés költségeihez sem, 
amit tekintettel arra, hogy a legeltetési kérdés 
megoldását az erdőkezelési költségek teljes el
engedése sem vihetné előbbre, célomon kivül- 
esőnek vélek ; — csak a válasz-iratnak szigo
rúan magát a legelőhiány enyhítését célzó javas
latát óhajtom a közérdek szempontjából meg
világítani.

A Sárosvármegyei Gazd. Egyesület a legelő
hiány *enyhítését — mint említém — ez úttal is 
kizárólag az erdőgazdaság terén keresi.

„A szakkörök — úgymond — ne azt vizs
gálják, vájjon valamely terület a törzskönyvben 
erdőnek vagy legelőnek van-e bevezetve, vagy 
nem ; ne nézzek, hogy a terület abszolút vagy 
relativ talajon áll s így bevonandó az erdő
kezelésbe, hanem nézzék azt, mi szükséges a 
nép megélhetésére . . .  ki kell legelőnek bocsáj- 
tani minden területet, mely nem bir abszolúte 
véderdő jelleggel, alkalmat kell nyújtani a Fel
vidék népének biztos legelő szerzésére, mert 
megelégedés, jobb mód csakis a nagyobb legelő
terület és nagyobb állattenyésztési akció által fog 
a Felvidéken jelentkezni.“

Ez a programm . . . .  Egyetlen szava sincs a 
legelőgazdaság rendezéséhez. Tova száll felette, 
mintha oly gondozottak volnának a Felvidék 
legelői, hogy a legelőgazdaság rendezését már 
túlélt álláspontnak tekinthetné és e miatt nem 
találhatna kétséget az iránt sem, hogy az erdők
ből kívánt legelőbővítések kizárólag megannyi 
mintaszerű legelőgazdaságnak nyújtanak teret.

Olvasása a szó teljes értelmében megdöbbent, 
mert olyan elveket hirdet, amelyeknek megvaló
sulása éppen az állattenyésztésre leginkább rá
utalt hegyvidékeinken teljes gazdasági anarchiát

és ennek nyomán fel nem tartóztatható gazda
sági elzüllést eredményezne.

El sem képzelhetem, hogy a programban ne 
lenne tévedés. Bizonyosan a véderdő fogalmá
nak a feltétlen erdő fogalmával való téves össze
foglalása szülte azt a követelést, hogy minden 
erdőterületet, „amely nem bir abszolúte véderdő 
jelleggel, ki kell bocsájtani legelőnek.“

Ezt a tévedést fel kell tételeznem, mert nem 
hihetem, hogy egy, a közérdekért munkálkodó 
egyesület, a más gazdálkodásra egyáltalán nem 
vagy csak nehány évig alkalmas feltétlen erdő
ket ki akarná irttatni legelőknek, amikor magá
ban Sárosvármegyében és annak környékén is 
számtalan szomorú példa igazolja, hogy az ilyen 
területek rövid időn vízmosásos kopárságokká 
változnak, amelyek nemzeti vagyonosodásunk 
legbiztosabb alapját: a termő földet terméketlen 
sivárságokkal váltják fel s a szegénységet nyo
morral tetézik.

A Sárosvármegyei Gazd. Egyesület is bizo
nyára tudatában van annak a bizonyításra nem 
szoruló közgazdasági igazságnak, hogy az erdő- 
gazdaságot bármely más gazdálkodás érde
keinek alárendelni csak olyan mértékben he
lyes, amilyen mértékben biztosítva lehetünk 
a felől, hogy az erdőgazdaság visszaszorítá
sával tartamosán jövedelmezőbb gazdaság
nak nyit link teret.

És ezzel kapcsolatban tudatában lesz minden 
valószínűség szerint annak is, hogy a mező- és 
legelőgazdaság az erdőkkel borított területeken 
az előbbi követelmény megszegése nélkül 
vagyis anélkül, hogy rövid ideig tartó jövedel
mezőséget kopárságok árán biztosítson — csak 
abszolút értelemben vett feltétlen erdőterület ha
táráig és addig is csak a mező- és illetőleg 
legelőgazdaság fejlődésével egyenes arányban 
hódíthat, mert csak ebben a mértékben nyújt
hat kellő garanciát arra kézve, hogy az elhódí
tott területek termőképességét állandóan meg
óvja és az erdőgazdaságnál jövedelmezőbben 
hasznosítja.

Ezen az alapon feltétlenül tudnia kell, hogy a 
legelőhiányon való segítésnek a gazd. egyesület 
részéről javasolt módja, úgy, amint le van írva, 
tulajdonképen lehetetlenség, még pedig olyan,
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amelynek megvalósítására nyugodt lélekkel való
színűleg maga a javaslattevő egyesület sem vál
lalkoznék. Sőt tapasztalat alapján ki merem 
mondani azt is, hogy a földmivelésügyi minisz
térium gazdasági szakértői között sem találnak 
olyan embert, aki ezt a javaslatot véleményével 
támogatná, mert mindenik jól tudja, hogy az 
állattenyésztésnek a termőtalaj kockáztatása árán 
való fejlesztése az utódoknak csak koldustarisz
nyát biztosít.

És ennek a lehetetlen javaslatnak egyebek 
mellett meg van az a hátránya is, hogy a gaz
dasági egyesület komoly céljainak elérését sok
kal nagyobb mértékben hátráltatja, mint a fel
panaszolt erdészet.

Tessék csak átgondolni mindazt, amit az 
Országos Erdészeti Egyesület múlt évi köz
gyűlésének határozatából kiadott röpirat magá
ban foglal.

Abból világosan megérthető, hogy az erdé
szet nem sorozza elvei közé az erdőgazdaság 
érintetlen fentartását ott is, ahol a mezőgazda
ság terjeszkedésének utat nyitni vagyonpusz- 
títás nélkül lehet.

Köztudat nálunk, hogy a mezőgazdaság, fő
ként pedig az állattenyésztés érdekében az erdő- 
gazdaságot sok helyen vissza kell szorítani és 
azért magát a legelők bővítésére irányuló törek
vést általánosságban eszünkbe sem jut elitélni ; 
de igenis elitéljük teljes határozottsággal az erdő- 
gazdaság visszaszorítására irányuló törekvésnek 
azt a módját, amely a jövővel nem számolva, 
csak a legelők (és esetleg más mezőgazdasági 
területek) bővítését hangoztatja és e közben 
összedugott kézzel tétlenül nézi a rendszertelen 
legelőgazdaság pusztító vandalizmusát, ami az 
előrelátó gazda lelki szemei előtt az új legelő
irtásokra és fás-legelőkre is előre ráfesti a gyors 
elkopárosodás kiáltó színeit.

Az ilyen törekvésekkel szemben nekünk és 
mindazoknak, akik velünk együtt a gazdaság 
bajain, a termőföld elpusztítása nélkül akarnak 
segíteni, hazafias kötelesség parancsolja a féken- 
tartást.

Kötelességünk megóvni a kezelésünkre bízott 
hegy-völgyek minden talpalatnyi helyét mind
addig, amíg az oda vágyó mező- vagy legelő

gazdaság fejlődése elegendő garanciát nyújt arra 
nézve, hogy visszavonulásunk után az erdőhelyet 
valóban jövedelmezőbb gazdaság foglalja el és 
a talaj termőképességét a jövő nemzedékek 
számára is megóvja.

És vájjon ki van hivatva ezeket a garanciá
kat fejleszteni? . . . Nem a gazdasági egyesü
letektől, gazdaközönségünk intelligenciájától kell-e 
várnunk első sorban az elavult, pusztító gazdál
kodási módok megszüntetését és a kíméletes 
intenzív gazdaság fejlesztését, amely a gyön
gébb talajú lejtős helyeken is megóvja, javítja 
a talaj termőerejét s az erdőgazdaságnál jöve
delmezőbb gazdaságot teremt? . . .

És ha a gazdasági egyesületek e helyett csak 
a legelők mindenáron való bővítéséért küzde
nek s a szemük előtt folyó extenziv legelő- 
használat pusztító rendszerét hallgatásukkal mint
egy szentesítve, meg sem kísérlik módosítani:

. vájjon ki ellen fordítják fegyvereiket?
Nem látják-e mekkora ellentmondás van cél

jaik és eszközeik között s nem látják-e, hogy 
ezzel a rendszerrel a maradiság bajnokaivá sze
gődnek, akik az annyit korholt erdészek segítő 
készségét támogatás helyett akadályozzák ?

Nem hihetem, hogy mindez ne lenne tiszta 
kép a reánk panaszkodó mezőgazdák előtt is 
és ezért nem vagyok képes megérteni: miért 
nem járnak kezünkre a legelőgazdaság rende
zésével ; miért hallgatnak a gazdaság terén mu
tatkozó hibákról akkor is, amikor az erdészet 
azokra az ország színe előtt rámutat s a szél
iében éktelenkedő kopárságokra hivatkozva, ki
fejezi abbeli aggodalmát, hogy a legelőgazdaság 
fejlesztése nélkül az állattenyésztésnek új legelő
irtásokkal való segítése a termőtalaj pusztulása 
révén aránytalan és igen nehezen vagy egy
általán nem pótolható veszteségekre vezet ?

Vagy talán azt vélik, hogy a legelőgazdaság 
rendezésére csak akkor kerülhet sor, ha a lege
lők új irtásokkal már alaposan ki lesznek bő
vítve? . . .

Kissé furcsa kérdés, különösen azok előtt, 
akik látták a közlegelők borókával, tövissel, éger
rel és más haszontalan cserjékkel ellepett tér
ségeit, látták a mohában gazdag, de fűben annál 
szegényebb hegyi legelőket és tapasztalták a
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legelőtulajdonosoknak sem a talajjavítással, sem 
a legelőtisztítással nem törődő közönyét; de szol
gáljon mentségére egyrészt abbeli igyekvésem, 
hogy a szóban levő gazdasági egyesület maga
tartásának okait legalább önmagam előtt tisztába 
hozzam, másrészt az a körülmény, hogy a kér
désben kifejezett véleményt gazdakörökben tény
leg hallottam.

Nos: ebben a véleményben törekvéseimre 
van valami tájékoztató, mert valóban vannak 
olyan körülmények, amelyek között a legelő
gazdaság rendezése csak a legelők bővítése 
kapcsán lehetséges.

Nyomban utána tehetem azonban a kérdést : 
vájjon helyes-e ilyen esetben is csak a legelő
bővítés szükségét hirdetni?

Bocsánat, de erre is tagadólag kell felelnem, 
mert a kíméletlen zsaroló legelőhasználat rend
szerint éppen ilyen körülmények között nyilvá
nul a legijesztőbb alakjában és habár a legelő
kön elénk táruló szomorú képet itt a tényleges 
szükség némileg igazolja, mégis kétségbevon- 
hatlan igazság marad, hogy ilyen esetben is 
csak az a törekvés helyes, amely a legelőbőví
tés célját a rendszeres legelőgazdaság megelőző 
vagy legalább egyidejű meghonosításával biz
tosítja.

Ellenkező esetben bizonyos, hogy az új legelő
irtás csakhamar szintén a régi legelő sorsára 
jut és a gazdaság rendezésének utoljára hagyott 
programmja ismét csak új irtások árán lesz meg
valósítható.

Nem lehet tehát sem az általános, sem a 
speciális viszonyok között olyan esetekre találni, 
amelyek ellene bizonyítanának annak az állás
pontnak, hogy a legelőgazdaság rendezését, 
javításá t mellőző legelőbővítési törekvés g a z
dasági fejlődésünk helyesen értelmezett fe l
tételeivel ellentétben áll és mint ilyen a talaj
megóvás és illetőleg a tartamosán jövedelmezőbb 
legelőgazdaság garanciáit teljesen indokolva sür
gető erdészet segítő készségét határozottan bénítja.

Aki ezzel komolyan számol és egyesületünk 
előbb említett kiadványából, valamint a Magyar 
Erdész hasábjain (lásd az 1901. évi 6. és 15. 
számokat) megjelent cikkekből maga elé tárja 
mindazt, amivel az erdészet állattenyésztésünk

egyik leggyakrabban panaszolt akadályán — a 
legelőhiányon — segíteni kész: az bizonyára 
nem reánk, hanem azokra fogja vetni a hely
telen irány ódiumát, akik a közlegelők végtelen 
kopárságaival igazolt rablógazdaság fölött hall
gatagon tovasiklanak és az állattenyésztés bol
dogulásának egyetlen — vagy mondjuk legfőbb 
-— eszközét az erdők által alkotott vagyon meg
csonkításában keresik.

Téves és káros irány ez kétségkívül. Téves, 
mert a vagyoncsonkítás megfelelő pótlásáról nem 
gondoskodik s mégis vagyonosodást remél; és 
káros, mert az egymásra utalt gazdasági ágaza
tok között ellentétet éleszt és a népben a tart
hatatlan rossz gazdálkodáshoz való ragaszkodás
nak tápot ad.

Ezzel szemben az erdészet álláspontja 
amelyet egyesületünk kiadványában és illetőleg 
a Magyar Erdész múlt évi 6. és 15. számában 
megjelent hasonló tárgyú közleményre való te
kintettel az előbbiekben csak röviden jellegez- 
tem — meggyőződésem szerint teljesen indo
kolt, sőt mezőgazdáink túlhajtott követeléseire 
való tekintettel, nemzetgazdasági szempontból 
egyenesen szükséges. Rámutattam fentebb ennek 
az okaira is s aki olyan jó indulattal olvassa 
soraimat, aminő jóakarat a legelőkérdéshez való 
hozzászólásra késztetett, az előtt tovább érvel
nem bizonyára felesleges ismétlés volna.

A helyett (a jó ügyhöz méltó jóakaratot fel
tételezve) egy kéréssel fordulok gazdaközönsé
günkhöz :

Ne lássanak bennünk ellenséget; ne képzel
jék, hogy bennünk az erdő szeretete kiölte az 
őstermelés többi ágaihoz való vonzalmat; ne 
higyjék, hogy nem tudjuk vagy éppen nem 
akarjuk belátni az állattenyésztés válságát és 
nincs készségünk úgy ezen, mint a mezőgazda
ság egyéb bajain segíteni! . . .

Ezer és ezer példa igazolja az ellenkezőt. Olvas
sák el idegesség nélkül, tárgyilagos jóakarattal 
egyesületünknek a legelőkérdésről szóló kiadvá
nyát és az ott felhozott bizonyítékok után lapoz
gassák át szaklapjainkat, valamint azokat a pálya- 
műveket, amelyeket erdészek az erdőtalajon való 
legeltetés nehéz kérdésének megoldása céljából 
írtak.
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Mindezekből legalább annyit be kell látniok, 
hogy bennünk az állattenyésztés és a mező- 
gazdaság segítése iránti hajlamot élesztgetni és 
ebbeli hajlamaink megnyilatkozását kihivni tel
jesen felesleges.

És ezzel együtt be kell látniok azt is, hogy 
azok a gazdasági garanciák, amelyeket mi az 
erdőgazdaság visszaszorításának zálogául kívá
nunk, követelünk, mind olyanok, amelyekért küz
deni tulajdonképen a közérdek által parancsolt 
kötelesség.

Mi a föld termőképességének fentartását és a 
nagyobb jövedelmezőség érdekében való foko
zását kívánjuk biztosítani. Erre törünk minden 
erőnkkel és ebbeli törekvésünkből fakad minden 
felpanaszolt hibánk.

Bizonyítsák be, hogy ebben tévedek, hogy 
rosszul Ítélem meg a szaktársaim körében ural
kodó közfelfogást és akkor be fogom ismerni 
készséggel, hogy a Sárosvármegyei Gazdasági 
Egyesületnek igaza van, amikor egyesületünk
höz szólva így fakad ki: „a legelőt és legel
tetést nem korlátozni, de elősegíteni méltóz- 
tassék“.

Ilyen bizonyítékhoz azonban — Istennek hála 
— nincs reményem s azért nyugodt lélekkel 
írhatom ide, hogy ez az idézet is csak annak 
a nehezen magyarázható félreértésnek a szüle
ménye, mely a termőföld megvédésére irányuló 
törekvéseinkért az állattenyésztés érdekeit támadó 
ellenség mezébe bújhat.

Vagy vannak talán Sárosvármegyében kon
krét esetek, amelyek valóban az erdészet ellen 
bizonyítanak ? . . .

Ám tessék akkor érvelni azzal, hogy ország
világ lássa, miszerint a panasz csak lokális jel
legű és lássuk egyben azt is, hogy a gazdasági 
egyesület az állattenyésztést legelőbővítéssel tény
leg olyan helyen akarja fejleszteni, ahol az állan
dóan legeltetni kívánt terület az állattenyésztés 
révén nagyobb jövedelmezőséget igér és ennek 
fenmaradását a gazdaság tényleg biztosítja.

így talán megérteném azt is, hogy a gazda
sági egyesület miért hallgat a legelő- és rét
gazdaság fejlesztéséről, holott e kettő nélkül a 
legnagyobb arányú legelőirtás is legfennebb ter
jedelmesebb kopárságokat eredményezne és nem

állandóan fokozódó (vagy legalább megmaradó) 
jólétét.

De az a bizonyítékok nélkül általánosított vád, 
amely az előbb idézett mondatban az egész Fel
vidék panaszaként hangzik fel, úgy hat, mint a 
gyakorlótérre kiállított ellenség-figurák ellen har- 
sogtatott riadó.

Fogjunk inkább kezet az egyesült munkára! 
A nekünk tulajdonított merev konzervatív állás
pontot törje meg a haladó gazdaság. A reánk 
lövöldözött vádakat zúdítsa rá mezőgazdáink 
intelligenciája a gazdaság — de különösen a 
legelőgazdaság és takarmánytermelés — terén 
általános elmaradottságra, célszerűtlenségre s a 
tanítás, példaadás, lelkesítés hatalmas erejével 
teremtsen a gazdaság minden ágában rendet, 
kíméletet, okszerűséget, amelyek egyrészt meg
adják a garanciát arra nézve, hogy az erdők 
állagának apasztása nem lesz céltalan áldozat, 
másrészt célhoz segítik a földmivelési kormány 
abbeli törekvését, hogy a termelésben uralkodó 
anarchia megszűnjék és a föld fokozódó áldás
sal jutalmazza a mezőgazda verejtékét.

Ebben készséggel lesz segítségükre minden 
magyar erdész és a fejlődő gazdaság biztosíté
kai előtt könnyen ledőlnek azok a sokat pana
szolt korlátok, amelyeket a fejletlen pusztító 
gazdasággal szemben fentartani és védeni haza
fias kötelességünk.

Mi a gazdasági haladásért készséggel küzdünk 
magunkban is, bár látjuk, érezzük, hogy fogya
tékos népszerűségünk miatt kevés sikerre lehet 
reményünk; de kettőzött örömmel, növekvő 
munkakedvvel lépnénk sorompóba akkor, ha 
végre megértenők egymást és gazdaközönsé
günkkel egy sorban, egymást támogatva, a siker 
biztos reményével dolgozhatnánk népünk jó
létéért.

Ez őszinte szó. Értsék meg, akiket illet. Egyen
gessék a békés együttműködés útját féltékeny
ség és hiú versengés nélkül s használják ki 
közös munkálkodásunk minden eszközét a hiva
talos és a társadalmi életben egyaránt, hogy 
amire mind a két részen vágyva vágyunk: a 
gazdasági fejlődés, egyetértő jó igyekezetünk
ben megtalálhassa legfőbb zálogát.

T.
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Vonalas fatömegbecslés.
A M. E. I. évfolyam 10. számában Kolossy J. akad. 

tanársegéd által ismertetett fatömeg-felvételi mód szak
körökben bizonyos érdeklődést keltett; gyakorlati alkalmaz
tatásának érdemes voltáról azonban tapasztalati kísérletek
kel illusztrált adatok ezideig még közzé nem tétettek.

Idézett szakközlöny 12. számában Ardai részéről erre 
vonatkozólag közölt elméleti fejtegetések pedig a bemuta
tott példa szerint téves számítások eredménye és így 
helytelen következtetéseivel concludáló bírálatával szem
ben alábbiakat közölni kívánom.

Miután abba a helyzetbe jutottam, hogy több rendbeli 
becslési eljárás adatait a tényleges eredménynyel hason
líthassam össze, kötelességszerű szolgálatot vélek teljesí
teni, midőn tapasztalati adataimra és nevezetesen a szóban 
forgó becslési mód gyakorlati voltára nézve az érdeklődő 
szakközönség figyelmét ezennel felhívom.

Hogy leírásom hosszadalmas ne legyen, a tájékoztató 
körülmények kapcsán az egyik, általam felvett vágás
hozam eredményét röviden számadatokkal fogom illusz
trálni.

A vágás ferdény alakzaté, 35-00 kát. hold kiterjedés

sel, melyen két kisebb mély völgy vonul keresztül s így 
tehát négy hegyoldalra terjed k i; — uralkodó fanem a
bükk, a tölgy, mely utóbbi ritkán elszórva, leginkább 
keskeny pásztában a vízválasztó főgerinc mentén foglal 
helyet; kora 65—85 év, — záródása 075.

A forgó vágás fatömege nyolc év előtt az üzemátvizsgá- 
lási munkálatokkal kapcsolatosan próbatér-felvétel út
ján állapíttatott meg; adatai annak idején a vágatási 
korra számíttattak fel s ilykép ezen adatok a rendelkezé
semre bocsátott próbatér-felvételi könyv szerint alábbi 
táblázat első rovatában szerepelnek.

A múlt években felmerült fakeresleti érdeklődés tekin
tetéből eladó birtokos később a törzsenkénti becslést 
találta szükségesnek s így tehát ezen vágás fatömege 
újabb becslés alá vétetvén, adatait a második rovat tün
teti fel.

Ezektől teljesen függetlenül múlt őszszel ugyancsak 
eme vágás fatömegbecslése a Kolossy J. tanársegéd által 
ismertetett becslési eljárás szerint vizsgáltatván felül, 
adatai a táblázat harmadik rovatában foglaltatnak. Míg 
végűi az összehasonlító adatok megvilágítása érdekében 
a ma már letarolt és teljesen feldolgozott vágás számba- 
vett valódi fatömeg eredményét az utolsó rovatban közlöm:

N e v e z e t e s e n
Próbatér Törzsön-

kénti Vonalas A tényleges 
kihasználás

b e c s l é s
a d a t a i s z e r i n

Holdankénti törzsszám . . . . darab 317 278 280 278
„ körlapösszeg m.2 12.997 13.678 12.661 —

Átlagos á tm érő .......................... cm. 23 25 24 —
„ nőtér törzsenként m.2 5-05 575 5-71 —

„ törzstávolság . . . . m. — — (0-9—15 8)
392 —

„ famagasság . . . . m. 21 13—36 24 —
„ holdankénti fatömeg m.3 138 170 148 174

A 35-0 kát. holdas vágás összes fatömege m.3 4830 5950 5180 6090
A tényleges kihasználással szemben mutatkozó fatömegkülön- 

bözet °/o-ban........................................................................ —20-7 —2'3 — 14-9 —

Az adatok felvételéhez igénybe vett térbeli adatok . . 0-75 k.h. 35-0 k. h. 1098-7 m. —

n » » ” „ időtartam . . .  . . 3 ó. 45. p. 56 óra 1 ó. 2 0  p.

E számok kétségtelenül a mellett bizonyítanak, hogy 
a vonalas becslésnek igenis van létjogosultsága, alkal
maztatását a lombos erdőkben szerzett több rendbeli 
tapasztalataim után ajánlhatom mindenkor, mikor rövid 
időn belül középkorú és vágásra érett állabok fakészletei 
felől kellő tájékozást óhajtunk szerezni ; mivel a becslés 
ezen módja mindenesetre biztosabb alapon nyugszik, 
mint mikor — bár bő tapasztalatok birtokában — akár 
a „szembecslést“, akár a „termési táblák“ igénybevéte
lét, akár a „térmérés nélküli próbatér“ szerinti becslési 
eljárást alkalmazzuk.

Pontos eredmény elérése céljából a körülményekhez 
mérten eme feltételek még magassági osztályok meg
különböztetésével is kiegészíthetek, mely esetben a vo
nalas becslés adatai a próbaterezés eredményénél min
denképen megbízhatóbbak; mert hogy matematikailag 
tökéletes és pontos eredményt semmiféle becslési eljárás 
mellett elérni nem lehet, ez a dolog természetében rejlik; 
s éppen ezért sem az erdőbirtokosra, sem a vevőre 
nézve nem közömbös dolog, hogy a fatömeg-készletnek 
amúgy is csak megközelítő pontossággal szükségelt meg
állapítása mennyi időt, azaz mennyi költséget igényel ?
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Ha a becslő ezt is tekintetbe veszi, úgy ezen új módot 
előnyösen alkalmazhatja, mert a helyes átlaghoz kívánt 
több rendbeli adatot az erdőbirtoknak vagy állabrészlet- 
nek egyszeri bejárása által megszerezheti.

Végűi megragadom az alkalmat, hogy Kolossy J. 
kollegának ez úton az előttem ismeretlen vidéken nap
világot látott becslési mód megismertetéseért elismerő 
köszönetemnek kifejezést adjak és önkényüleg ajánlkoz
ván komának, a címben foglalt elnevezés általános el
fogadására a magyar szakközönséget egyben t. felkérjem-

Tornay Gyula.

Az erdészeti egyenruháról.
E lap J . évi 9-ik számában „Carpinus“ igen találóan 

ír a mostani erdészeti egyenruha célszerűtlen voltáról. 
Egyúttal az egész erdészeti szakot hozzászólásra szó
lítja fel.

Ezzel a kérdéssel már többen is foglalkoztak és Írtak 
róla, mindeddig azonban eredménytelenül. Mert nem lé
pett fel senki, mint kezdeményező, hogy oda vigye a 
kérdést indítvány alakjában, a hová való, ahol ha fog
lalkoznak vele, megoldásra is vihető. T. i. az Országos 
Erdészeti Egyesület választmánya elé.

Terjeszsze tehát „Carpinus“ az erdészeti egyenruha 
célszerű megváltoztatásáról szóló indítványát az 0. E. E. 
választmánya* elé.

Tény az, hogy a mostani egyenruha semmi tekintet
ben sem felel meg, azért is viselik oly kevesen és olyan 
ritkán, dacára, hogy szolgálatban kötelező volna a vise
lése. Mindenki polgári ruhát visel még közgyűléseinken 
is, mintha bizony restelné erdész mivoltát külsőleg is 
kimutatni, pedig azt hiszem, hogy ezt egyikünk sem 
szégyenli.

Meg kellene tehát az egyenruhát változtatni. De milyen 
legyen? A részleteket is elősorolja „Carpinus“. Nagyjá
ban egyetértek vele, mert az első és főkellék megvan 
abban, amit kiván, az, hogy minden évszakhoz és idő
járáshoz, strapához célszerű és kényelmes legyen. Ré
szemről még azt óhajtanám, hogy a célszerű és kényel
mes szabás feltétlen szemmel tartása mellett lehetőleg 
magyaros jelleg is vitessék belé, de nem aranyzsinórral 
és katonás szabással.

A részletket azonban hagyjuk akkorra, mikor leg
alább elvben el lesz határozva a mostani egyen- 
ruha megváltoztatása. Ajtay Sándor

Néhány amerikai fateim elő-esiköá ism ertetése.
Közli: Polgárdy Béla.

Fatermelési eszközeink emberemlékezet óta nem változtak 
Nem azért, mintha a tökéletesség legnagyobb fokát 

már is elérték volna, hanem mert használatuk megrögzött 
népszokásokon alapszik.

* Szerintünk is ez lenne a leghelyesebb. Szerkesztő.
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Tudtommal minálunk sehol, még a legnagyobb erdő- 
birtokos, az állam erdeiben sem kisérlették meg idegen 
fatermelési eszközök kipróbálását és meghonosítását. 
Pedig ez a kis fáradság és csekély próba, ez a maradi- 
ságból való kibontakozás busásan meghozná a ráfordított 
költséget és időveszteséget, mert a mai kedvezőtlen gaz
dasági viszonyok között a fa-kitermelési költségek leg
csekélyebb apasztása is döntő befolyással bírhat.

Ezen okok késztetnek, hogy Semler Henrik „a tropikus 
és éjszak-amerikai erdőgazdaság és fahasználattan“ című 
művéből néhány érdekes fatermelési eszközt megismer
tessek.

Ilyen az észak-amerikai fejsze.
Ez a Szécsi Erdőhasználattaná-ban ismertetett pennsyl- 

vániai fejszétől egyenes éle, foka és alábbi rajzolatú 
rendesen hickory, néha kőrisfából készülő — nyele által 
különbözik.

Semler ezen fejszéről a következőket mondja idézett 
művében.: „A rajzból magából senki sem alkothat fogal
mat azon előnyökről, melyeket a nyélnek ilyen formája 
nyújt; csak munka közben lehet azt látni és méltányolni. 
Sujtási képességét fokozza a fejsze nagy súlya . . .“ 

Eltérő a miénktől az amerikai bárd is.
A 2. ábra szerinti a nehezebb, a 3. ábra szerinti a 

könnyebb bárd, mely utóbbi szöghúzó és kalapácsul is 
szolgál.

Figyelemre méltók e két bárónak nehézkesség nélküli 
biztos fogást nyújtó domborodó nyélalakjai.

Az amerikai leleményességet és időkihasználást tanú
sítja az amerikai kettős fűrész, melynek pengéje hátsó 
élén is fogazott és az egyik fűrész tartalék- fűrészt képez
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Rönkfürészelésre általánosan használtatik a 4. ábrában 
feltüntetett igen egyszerű, de felette praktikus „lovagló 
fűrész“. Ára 100 márka,.

Néhány perc alatt állítható fel bármely alakban.
A felfürészelendő fa átmérője l 1 3 m. lehet. Munka

helyszükséglete csak olyan mint a közönséges fűrészé.

Kalifornia vidékén a favágók által „bull“-nak 
nevezett fűrészgép van használatban, mely Bull 
George szanfranciskói gyárában készíttetik.

Az 5. ábra álló fa fürészelés, a 6. ábra döntött 
fürészelése közben mutatja a gép működését.

Munka- és időmegtakarítás jellegzik ezen fűrészgépet. 
Általános elterjedését gátolja nagyobb térszükséglete.

Egyszerű szerkezet mellett valódi amerikai találékony
ság jellemzi a Michigan és Wiskousin államokban álta
lános használatnak örvendő, összerakható fűrészgépet. 
Neve: „Folding Saving fűrészgép.“

Chikágóban „Földig Saving Machine Company'-gyár- 
ban készíttetik és ha van fűrészgép, úgy ez az, mely 
kipróbálását és terjesztését valóban meg
érdemelné.

Összerakott állapotban a 7. ábra mutatja.
Súlya csak 18 kilogramm és egy ember 

kényelmesen elhordhatja.

törzs

Mély fürészelésre a fűrész
gép a 9. ábra (1. 197. 0.) 
szerint állítható fel.

Rönkfürészelésre a 10-ik 
ábra (1. 197. 0 .) szerint állít- 
tatik fel.

Ha a gépet lejtős helyen 
kell alkalmazni, az emeltyű 
is ferde állásba jut, egyál
talában tolókás állványaival 
bármilyen terepviszonyokhoz 
alkalmazkodik.

E kiváló elmés fűrészgép 
ára Chikágóban csak 60 
márka. Egy tartalék fűrész- 
penge ára 17 márka.

8. ábra.
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A moha mint alom.
Tormay Béla „A Magyar Gazda Kincsesháza“ c. mű

vében azt mondja: „A mezőgazdaság fájának gyökérzetét 
az állattartás alkotja, ez táplálja, neveli életerőssé a fát, 
teszi képessé, hogy megteremje a remélt gyümölcsöket.“

Ez avatott toll irta igazságot a hegyvidéken, — ahol 
kicsi a mezőgazdaságilag megművelhető terület és e mel
lett sok helyen a közös legelőket, a csekély hasznot hozó 
kalászos növények termesztése okából felosztották, aminek 
következtében kevés és rossz marhát tartanak, ahelyett, 
hogy takarmányféléket termelve, többet és jobbat nevel
nének — kellene leginkább betartani.

A rossz gazdál
kodás okából a 

föld kizsarolva el
szegényedik. A 

terméketlen, a ki
zsarolt földet gaz
dája a terhek sú
lya miatt csak
nem ingyen el

adva, napszámos
nak áll be és ké
sőbb kivándorol 

az Ígéret földjére 
Amerikába, hogy 
onnan a csaló
dásból kiábrán
dulva, test-ron
csaival vissza 

vánszorogjon az 
édes hazába.

Magyarország e 
hegyvidéke gaz
dasági válságát 

csakis e lapok 6.,
7. füzetében Be- 
rendi Béla szak
társ által „A le
geltetés és havas
gazdálkodás kérdése“ című cikk vég szavában szakszerű 
alapossággal előadott legelő- és mintagazdaságok helyes 
elrendezésének kérdése oldhatja meg. Mert mit ér a 
mezőgazdaság állat-tartás nélkül? Annyit, mint egy ház 
alap nélkül.

A mostani kalászos növénytermelés rendszeréről a ta
karmánynövények termelésére kell áttérnünk, mert már 
máma a szarvasmarha értéke, a takarmány értékével meg
fordított viszonyban áll — olcsó marha mellett drága a 
takarmány. Ennek folyománya, hogy a takarmánynyal 
gazdaságosabban kell elbánnunk, annak termesztésére 
nagyobb súlyt kell fektetnünk. Kaszálóinkat, rétjeinket és 
az erdő tisztásokat gondoznunk kell, — a földnek vissza 
kell adnunk azt, a mit tőle elvontunk. A kalászosok szal

máját kaszálás elején a zöld takarmányfélékkel élvezhe
tőbbé kell tennünk ; télen szecskává vágva erőtakarmány- 
félékkel megjavítani. Az elhanyagolt, bemohásodott réte
ket és erdei tisztásokat tavaszszal boronázás és trágyázás 
által meg kell javítanunk; mert ez által kettős czélt érünk 
el. Először a jó fűvet elnyomó mohát kitépjük, másodszor 
a jó fűnek talaját porhanyójuk fel.

A rétek, de különösen a bemohosodott erdei tisztások 
boronálására igen kitűnő szolgálatot tesz a Kühne E. 
budapesti gépgyáros Laacke rendszerű rétboronája, kivált
ható fogakkal. (Egy ilyen borona 88 K.) Ez oly szépen 
kitépi a mohát, hogy egész barázdák maradnak utána, a 
nélkül, hogy a meglévő jó fűvet, aminek mélyre ható

gyökerei vannak, 
kitépné. A kité

pett mohát ösz- 
szegereblyézzük 

és almozás cél
jából hazaszállít
juk, a borona csi
nálta barázdákat 
fűmaggal, vagy 
lóherével vetjük 

be és a reá követ
kező télen meg
trágyázzuk, akkor 
a második évben 
kettős termésünk 
lesz.

A moha jobb 
almozásra, mint 
a szalma, mert 
magába szívja a 
gázneműeket, a 

húgy- és trágya
levet, és úgy az 

istállót, mint a 
marhát tisztáb

ban lehet tartani, 
mint szalma al
mozás mellett. Ez 

által a mohának meg van az az előnye, ami a fűrész
pornak, de mert gyorsan korhad,nincs meg annak hát
ránya, tehát kitűnő trágyaszer.

Hogy a fent említett boronálás e mellett nem hogy 
költséges, hanem hasznot hozó, azt a következőkben 
világítom meg; u. i. egy bérbe adott bemohásodott erdei 
tisztás két holdját a láncboronával lejárattam és találtam, 
hogy egy katasztrális holdon 5—6 q moha nyeretett. Ha 
egy métermázsa moha alomértékét, az itt divó buza-szalma 
mm. 4 korona értékével egyenlővé tesszük, akkor az 1
holdon nyert moha é r t é k e ..................... 22 K 40 fül.
tesz ki. Lássuk most ennek kész költségét: 
miután egy pár közepes igavonó állat egy 
holdat egy fél munka-napszám alatt egy-
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szer megboronál és ezért..........................3 K — fill.
fizettem. Ennek összegereblyézése még 3
kézi női napszámot vett igénybe,.a 80 fillérrel 2 „ 40 „
Ennek 3 kilométerre történt befuvarozása 3 „ — „
került, ennélfogva az összes kiadás volt . 8 K 40 fill.
Ezt az alom értékéből levonva, marad annak
tiszta értéke .............................................. 14 korona.

Ezért a szalmában szűkölködő vidékeken kifizetődik a 
mohás réteket és erdei tisztásokat kiboronálni, különösen 
ha hozzá tesszük ehhez még azt, hogy ezzel az elvadult 
rétek és tisztások jövedelmét kétszeresével fokoztuk.

Garamrév, 1902. május hava. B ä a ,
• A . 4 ,  JL  JL ,1 JL JL , i .  JL . . .  JL , t ,  , t ,  JL  JL , t ,  JL  JL  , t .  J>„ JL , t .

TÁRCA.
Ez lett a vége — vagyis a szfinksz.

Valamikor régen, nagyon régen, magam sem tudom 
mikor (hisz’ nekünk asszonyoknak olyan rövid az emlé
kező tehetségünk ; olyan gyorsan feledünk) írtam én egy 
„Mi lesz a vége“ című tárcát. Nem tudom dicsőség 
utáni vágyból, avagy unalomból történt ez; elég az, 
hogy egyszer írtam.

Ezt a tárcát vagy novellát Imre sógorom — aki a 
Magyar Erdész-nek belmunkatársa — csupa humanizmus
ból vagy talán más, általam ismeretlen okból alkalmas
nak találta és biztatott, hogy majd beküldi a M. E.-nek. 
El is tette és az egész dolog annyiban maradt. Én pedig 
nem törődtem vele, el is feledtem, hogy valaha az irás 
művészetével is próbálkoztam.

Történt pedig egyszer (?),- hcgyaz én Imre sógorom 
valahol nagyon bemulatott és akkor jön egy sürgős fel
szólítás a szerkesztőségtől, hogy: küldene egy tárcát, de 
gyorsan. Imre ilyen állapotban nem volt képes írni, tehát 
kotorászni kezdett az iratai közt, vájjon nem talál-e vala
mit. Ráakadt az én feledésbe menő kéziratomra és hogy 
gyorsan lerázza mayáról a kötelezettséget — anélkül, 
hogy átnézné — fogta és gyorsan beküldte a szerkesztő
ségbe. A szerkesztő szintén sietett és így talán át sem 
nézte jól a beküldött kéziratot; gyorsan küldte a nyom
dába, a szedő meg kiszedte.

így látott napvilágot az én első csemetém. így jutot
tam én ahhoz a szerencséhez, hogy ne csak vetések
ben ijeszszem a gazdálkodó embereket, hanem más, az 
irodalom terén is veszélyeztessem a közbiztonságot. A 
szerkesztő úr pedig, amikor látta nyomtatásban is a 
nevem, úgy gondolta, hogy a nevem mégis szebben fest 
a papíron, mint a mezőn, tehát — a nők iránti vele
született udvariasságból — felkért, hogy ha már az ele
jét megírtam : írnám meg a végét is.

Én végtelenül megtisztelve éreztem magam ennyi kegy 
által és elhatároztam úgy bevégezni, hogy az érzékeny 
jó szivű olvasók és a szerkesztő úr is lehetőleg meg
legyenek velem elégedve. Úgy gondoltam : az lesz a

legjobb megoldás, ha a férfi anyját hagyom meghalni — 
a holtakat már nem tehetem boldogtalanná — és a 
szerelmesek egymásé lesznek. így talán majd megnyerem 
tetszésüket és az udvarias szerkesztő úr talán több meg
bízást is ad.

De hát nem Írhatom így, mert ez nem lenne igaz, 
nekem pedig önzésből senki kedvéért sem szabad az 
igazság útjáról letérnem. Kénytelen vagyok tehát úgy 
végezni, amint az csakugyan megtörtént.

** *
Nemrégiben megismertem egy nagyon érdekes asz- 

szonyt. Azokból a nőkből való volt, akitől a mamák fél
tik fiaikat és a feleségek férjeiket, akit az asszonyok gyű
lölnek, de mert félnek is tőle, tehát mindenhová befogad
ják, minden szalon megnyílik veszedelmes egyéniségük 
előtt. A férfiak bomlanak utána; vének fiatalok egyaránt. 
Ez a fiatal asszony megbolygatta a családi tűzhelyeket. 
Kacér volt a végletekig. Nem olyan víg, könnyelmű 
kacérsággal fonta be a férfiak eszét, hanem azzal a ve
szedelmes hallgatag kacérsággal, amely megrontja, kín- 
padra feszíti a férfit. És — csodálatos — az asszony 
tisztességes volt a szó szoros értelmében.

Tulajdonképen ez volt az, ami olyan érdekessé tette; 
ezért volt olyan veszedelmes, ezért gyűlölték és féltek 
is tőle az asszonyok, leányok, mert senki semmit sem 
mondhatott rá. Nem is értette őt senki; talány volt. 
Mindenki csak úgy hívta, hogy : szfinksz.

Engem mindig érdekeltek a szfinkszek és roppantul 
szerettem volna Ödipusz lenni. (Ugyan mit is nem sze
retnék én !) Folyton kerestem az alkalmat, hogy meg
figyeljem ezt az élő rejtélyt!

Úgy elnéztem finom vonású, hideg, halvány arcát, 
szép sötét szemét, amelyben úgy lobogott az a szuny- 
nyadó, megrontó lidércfény. Vájjon mit takar az a hideg, 
fehér homlok s miért olyan sápadt az a szép arc? Mit 
rejtenek azok az égő szemek ?

Néztem és folyton csak őt néztem. És akit mindenki 
irigyelt, azt én végtelenül megsajnáltam ; akit igazán 
senki sem szeretett, azt én megszerettem. Vonzódtam 
hozzá a lelkem egész erejével, hisz olyan búsnak, sze
rencsétlennek tűnt fel nekem. Rajongó tekintettel kisér
tem minden mozdulatát.

A szfinkszet bizonyára bántotta az én nézésem, mert 
egyszer csak minden bevezetés nélkül, ideges, cinikus 
hangon megszólított:

— Ugyan mondja, mit néz folyton rám?
— Bámulom önt — szóltam meglepetve.
— Mit bámul rajtam! Talán maga is irigyel?
— Nincs mit irigyelnem ; önt csak sajnálni lehet.
— Ugyan hát mi sajnálni való van rajtam, kit min

denki tisztel, akiért mindenki rajong ? ! — kérdezte
keserűen.

— Az, hogy ön itt jár, bolyong céltalanul olyan kör
ben, amelynek minden tagját megveti. Ön keres valamit
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itt, de nem talál semmit és nem is fogja megtalálni a 
boldogságot soha, mert ez a környezet nem önhöz való. 
Ön itt mozog boldogtalansággal a szivében és ezt takarni 
igyekszik. Azért én önt nem tudom irigyelni, csak saj
nálni. Próbáljon másutt keresni azt, amit már elveszített 
avagy amit még meg sem talált.

— Boldogság! Hát mi az? Van-e ilyen is?
— Igenis van. Hagyjon fel ezzel az élettel; alapít

son családi tűzhelyet és meglátja, hogy férje és gyerme
kei körében megtalálja a boldogságot, melyet most nem 
ismer.

Rám nézett olyan mosolylyal, amely a férfiakban fel
forralná a vért, de bennem még a gondolatot is meg 
fagyasztotta.

— Maga nagyon hajlik a romantikára — szólt végre. — 
Különben csak most jut eszembe, hogy még nem is 
tudom kivel beszélek.

Megneveztem magam.
— Sáska, Sáska! — szólt emlékébe kutatva. — 

Mondja csak, nem írt maga a „Magyar Erdészbe“ egy 
tárcát ?

Elpirultam. Beismertem, hogy csakugyan Írtam és ki
fejezést adtam abbeli csudálkozásomnak, hogy ráér ol
vasni tárcákat, holott még az erdészek sem igen olvassák*.

— Én mindent szoktam olvasni, mindenre van időm. 
De mondja: befejezte-e már azt a történetet? És hogy 
végezte ?

— Még nem küldtem be, de már belekezdtem. Ter
mészetesen jó lesz a vége. A férfi anyja meghal és a 
fiatalok egymásé s így boldogok lesznek . . . .

— Ne ! ne így végezze be! — szakított félbe. — így 
nem lesz jó, nem lesz igazi . . . .  Jöjjön velem, én meg
mondom mi lett a vége.

Szó nélkül követtem egy fülkébe.
— Mondja — szólt kezemet megfogva ahogy elhelyez

kedtünk — csakugyan volt magánál akkor valaki, ál
modta-e vagy csak kigondolta az egész történetet.

— Nem tudom, — válaszolám — nem emlékszem 
tisztán. Azt sem tudom, hogy mikor Írtam én azt . . . .  
Hanem — szóltam hirtelen — az a fiatalember, akit le
írtam, mégis élő alak, mert minden vonására emlék
szem. Most is látom szép szőke göndör haját.

Ő hirtelen a keblébe nyúlt Kivett onnan egy elefánt- 
csontra festett miniature képet: Ilyen volt?

Ez az ! — kiáltottam meglepetve — ugyan az a 
szép szempár. Ez volt az a nemes, bús lovag . . . .

Hazug, alávaló gazember! — javított ki az asszony.
De asszonyom, hogy mondhat olyat! Ez a nemes 

tekintet, ez a szép, büszke homlok nem takarhat közön
séges hazug lelket!

Gondolja? Én is úgy gondolkodtam és fájdalom
mal kellett tapasztalnom, hogy a legszebb homlok mögött

* Azoknak bizonyára nincs annyi idejük, mint a Szfinksznek.

S z e r k e s z tő .

is lappanghat gyáva, aljas gondolat . . . .  Lássa azért lett 
szomorú az a történet!

— Szegény kis Gitta! Pedig én úgy szerettem volna 
vígan bevégezni történetét . . . .  szerettem volna, úgy, hogy 
az a szép asszony nagyon boldog legyen . . . .  — sóhaj
tottam és igaz részvéttel függesztettem szememet bána
tos arcú új barátnőmre.

Ő hozzám hajolt. Klasszikus kezével megsimogatta a 
hajam, homlokon csókolt, aztán elkezdett beszélni az ő 
lágy, finomcsengésű hangjával :

Kevés változással majdnem úgy volt minden, ahogy 
azt a maga leírta. Ahogy elküldtem neki azt a levelet, 
amelyben kértem: oldaná meg a csomót. — Mivel a 
válasz sokáig késett, én meg türelmetlen voltam, tehát 
egy ragyogó tavaszi napon magam utaztam föl hozzá. 
Szivem úgy ugrált örömében, hogy újra láthatom. Úgy 
tetszett, hogy az egész világ ragyog a boldogságtól. 
Mindenkit boldognak, vidámnak láttam . . . .  O h! hogy 
fog majd ő is örülni, ha viszontlát.

És csakugyan nagy örömmel fogadott. Annyi édes 
bohóságot beszélt össze, ostromolt mindenféle kérdések
kel, hanem a levelemet és annak a fő részét gondosan 
kerülte. Én végre is nyíltan is bevallottam, hogy azért 
jöttem, mert most már itt akarok maradni örökre. 0  
erre iszonyúan elsápadt és kért, könyörgött: ne tegyem 
azt, mert — úgymond — ő végtelenül tisztel és nem 
akarja a világ szájára adni a nevem. Olyan szépen be
szélt, hogy engem egészen meggyőzött, hanem én az ért, 
mint a féle makacs, elkényeztetett gyermek, tovább is 
ellenkeztem. Bár már nem volt szándékomban ott ma
radni, de mert jólesett szépcsengésű, fülbemászó hang
ját hallanom, azért még mindig makacskodtam s ma
radtam.

— Ejnye, szedte-vedte gyermeke! — szólt tréfás han
gon. — Haza fog menni, haza küldöm, ezt tenni köte
lességem.

Én elmosolyodtam, hanem azért adtam tovább is az 
akaratost.

— Maga fél a világ szájától, maga gyáva, maga nem 
férfi! De azért sem megyek ! Nekem van itt jogom, én 
a maga felesége vagyok !

0 erre hangosan felkacagott. (Soha — amig élek — 
nem feledem el ezt a kacagást, mely velőmig hatolt.)

— Maga csacsika, hát azt hiszi, hogy az a gyermek- 
játék, az a tréfa komoly valami, hát azt hiszi, hogy én 
azt az asszonyszeszélyű esküt komolyan vettem ? Csak 
azért nem ellenkeztem, csak azért mentem be ilyen 
bolond dologba, hogy ne rontsam a kedvét — és maga 
ezt szentnek vette. Ez igazán pompás! — és újból 
kacagott.

Úgy éreztem, mintha valaki erősen fejbe ütne. Fizi
kai fájdalommal kaptam oda, hol az agy fészkel. A 
gondolatok megálltak bennem. Nem láttam, hallottam 
semmit, szemeim előtt összefutott minden . . . .  Valami 
csörömpölve zúzódott össze a lelkemben . . . .  ajkam
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görcsösen vonaglott és szememben két égető könycsepp 
jelent meg. (Ez volt az utolsó köny, azóta nem sirtam.) 
0 még beszélt hozzám, de én már azt nem hallottam, 
nem tudom mit mondott, talán kérlelt, mint rendesen.

Mint az alva járó kábultan, bizonytalan léptekkel siet
tem, ki az utcára . . . .  és nem tudtam hol vagyok. 
Kietlen puszta volt minden, az embereket vigyorgó ször
nyeknek néztem . . . .  a nap is mintha szürke fátyollal 
lett volna bevonva . . . .  És a merre mentem, mindenüvé 
elkísért ez a kacagás . . . .  Azt hallottam szüntelen, 
álmaimban, ébrenlétemben, nem tudok tőle szabadulni 
ma sem . . . .

Ez már nem tartozik ide — folytatá hosszú szünet 
után. — Csak Ezért mondom el, hogy a befejezés teljes 
legyen. Nos, az a szép homloku férfi, aki úgy tudott 
hazudni, kevéssel azután megnősült. Elvette egy gazdag 
bankárnak a lányát, akinek annyi a bankója, a hány 
szeplő van az arcán..

Elhallgatott. Úgy ültünk csendesen sokáig. Végre is én 
szakítottam félbe a csendet.

— Mondja, szereti még ?
— Kit? — kérdezte felriadva.
— Hát őt?
— Gyűlölöm, megvetem ! — kiáltott indulatos hangon.
— Hát akkor miért hordozza az arcképét?
Miért? . . . miért? . . .  — kérdezte ő is, összerezzenve, 

de aztán kevés gondolkozás után hozzátette: Hát mit 
tudom én miért? Eldobtam már többször, már vagy 
százszor is el akartam törni: de nem bírtam. Igazán
nem tudom, miért van még nálam. Ezt nem tudom 
megmagyarázni.

0  nem tudta, hanem az én agyamban egyszerre vilá
gosság lett. Már megértettem mindent. A szfinksz többé 
előttem nem szfinksz. Meg lett fejtve. Úgy van. Ez a 
szegény asszony, bár önmaga előtt is titkolja: szereti, 
szereti végtelenül azt az embert, akit más nem becsül, 
akit más megvetett. Ezért jár, bolyong itt mint a lidérc- 
fény és sehol sem talál nyugalmat . . . .

A muzsikaszó halkan átszűrődött hozzánk. A vendégek 
már szállingóztak hazafelé. Szivemet úgy összeszorította 
valami mondhatatlan fájdalom . . . .  Letérdepeltem az 
asszony elé, átfontam térdét és lelkemből fájdalmasan 
tört ki a zokogás. Sírtam, sírtam, mintha minden csepp 
könyemet most akarnám kisajtolni . . . .

0 meg rám nézett, bámulva, csodálkozva, mintha csak 
mondaná: mit csinál ez, miért foly szeméből az a forrás? 
Mi ez? Köny? Hát hogy lehet sírni? Van miért sírni 
neki, mikor az én szemem száraz! . . .

** *
Nyájas és nem nyájas olvasó és ön is szerkesztő úr, 

ne nehezteljenek rám, ne rójják fel hibámul, hogy így 
fejeztem be. Én igazán nem tehetek róla; nem rajtam 
múlt. Vígjátékot akartam én Írni és mégis szomorú lelt

Sáska.

IRODALMI SZEMLE.
—  E rd ő é r té k -s z á m ítá s . Az Oesterreichische F. und 

J. Zeitung folyó évi 5. számában Keindlau egy táblázatot 
közöl, melynek segélyével az erdőben fekvő tőkék érté
kének kiszámítását egyszerű módon végezhetjük a nélkül, 
hogy reá volnának utalva az erdőérték-számítástan bo
nyolult, gyakran nehézkes képleteire és a kamatos kamat
táblák használatára, csupán az erdőből várható jövedel
mek megbecslése szükséges.

Természetesen ily táblázatok alkalmazása korlátoltabb, 
mint a kamatos kamattábláké, amennyiben csak megha
tározott vágásfordulóra és megállapított kamatlábra, vala
mint az egyszerűbb üzemmódokra állíthatók föl; de ha 
rendelkezünk szálerdőnél 100, 90, 80 és 70 éves, — 
sarjerdőnél 30, 25 és 20 éves vágásfordulóra; 3, 35 és 
4 százalékos kamatláb alapul vételével szerkesztett ily 
táblázatokkal, azok elég kimerítők lesznek, hogy vétel, 
eladás és csere céljaira erdőterületek és kisebb faállomá
nyok értékét kiszámíthassuk.

íme a táblázat 80 éves vágásfordulóra; 3 százalékos 
kamatláb mellett.
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Érték
erdősítési
költségek

nélkül

Erdősítési
tőke

kamatai

A 
fa
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m
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y 
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ra

Érték
erdősítési
költségek

nélkül

Erdősítési
töke

kamatai

1 0-003 0-996 28 0-133 0-866
2 0006 0-993 29 0-141 0-859
3 o-oio 0-989 30 0-148 0-851
4 0013 0-986 31 0-156 0-844
5 0-017 0-983 32 0-163 0-836
6 0020 0 979 33 0-171 0-828
7 0024 0-975 34 0-180 0-819
8 0028 0-972 35 0-188 0-812
9 0*032 0-967 36 0-197 0-803

10 0036 0-965 37 0-206 0 793
11 0-040 0-959 38 0-215 0-784
12 0044 0-955 39 0-225 0-774
13 0 049 0-951 40 0 235 0-764
14 0-053 0-946 41 0-245 0-754
15 0058 0-942 42 0-255 0 745
16 0063 0-936 43 0-266 0-731
17 80-06 0-932 44 0-277 0-722
18 0073 0-927 45 0-288 0-711
19 0078 0-921 46 0-300 0-699
20 0-084 0-915 47 0-312 0-687
21 0-089 0 910 48 0-325 0-675
22 0-095 0-903 49 0-338 0-662
23 0101 0-899 50 0-351 0-649
24 0-107 0-892 51 0-365 0-635
25 0-113 0-885 52 0-379 0 621
26 0119 0-879 53 0-393 0-607
27 0-127 0-872 54 0-408 0-591
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>>c-re! Érték Erdősítési
c'Ctf Érték Erdősítési

e
°  re!

erdősítési tőke
E
.2 * erdősítési tőke

'5 o költségek kamatai 3 o költségek kamatai
< nélkül < nélkül

55 0-423 0-576 68 0-670 0-330
56 0-439 0-560 69 0-694 0-307
57 0-455 0-544 70 0-717 0-282
58 0-472 0-527 71 0-742 0-258
59 0-489 0-510 72 0-767 0-233
60 0-507 0-492 73 0-794 0-206
61 0-526 0-474 74 0-821 0180
62 0-545 0-456 75 0-848 0-151
63 0-564 0-436 76 0-877 0-124
64 0-584 0-416 77 0-906 0 094
65 0-605 0-395 78 0-937 0063
66 0-626 0-374 79 0 968 0032
67 0-648 0-352

A szabályos készlet tényezője : 25-037 55‘296

Ezen táblázatban foglalt tényezőkkel, a talajérték isme
rete nélkül, bármily korú, 80 éves korában kihasználásra 
kerülő, vágásra még nem érett faállomány gazdasági 
értékét kiszámíthatjuk, ha a vágásforduló végén elérhető 
főhasználati és a meghosszabbított korábbi bevételek, 
valamint az erdősítési költségek ismeretesek. Az eljárás 
igen egyszerű : a vágatási korban elért összes bevétele
ket sokszorozzuk azon tényezővel, mely a táblázat „Érték
erdősítési költségek nélkül“ hasábból a keresett faállo
mány korának megfelelően kivehető s ehhez adjuk az 
erdősítési tőke kamatait, melyek úgy nyerhetők, ha az 
erdősítési költségeket a faállomány korának megfelelő 
tényezővel, mely az „Erdősítési tőke kamatai“ hasábban 
található, sokszorozzuk. Például: egy 57 éves lúc- és 
jegenyefenyő-állomány 80 éves korában a végső haszná
latból és a meghosszabbított korábbi jövedelmekből 3582 
kor. bevételt nyújt; az erdősítési költség 80 kor. Kérdés: 
mily nagy a faállomány jelenlegi értéke 3 százalékos 
kamatozás mellett? Táblázat szerint: Érték erdősítési költ- 
ségek nélkül

3582X0-455= 1629-81 
hozzá az erdősítési tőke kamatai

80 X 0-544 =  43-52 
az 57 éves faállomány értéke

1629-81 +43-52 =1673-33 kor.
A táblázat segélyével a talaj gazdasági értéke is ki

számítható — 80 éves vágásforduló és 3 százalékos ka
matozás mellett, — mert benne foglaltatnak a szabályos 
készlet értékének kiszámításához szükséges tényezők. 
Ugyanis egy szabályos üzemosztály erdőértéke egyenlő 
az évenként várható járadékok tőkeértékével. Ha ezen 
erdőjáradék értékéből levonjuk az üzemosztály szabályos 
értékét, megkapjuk a talaj értéket.

A szabályos készlet értékét kiszámíthatjuk, ha az üzem

osztály évi bruttó bevételét sokszorozzuk a szabályos 
készlet tényezőjével, mely az „Érték erdősítési költségek 
nélkül“ hasábban van föltüntetve s ezen eredményhez 
még hozzáadjuk az erdősítési költségek és az „Erdősí
tési költségek kamatai“ című rovatban található szabályos 
készlet tényezőjének szorzata.

Például: mily nagy egy erdőrészlet talajértéke 3" o-os 
kamatoztatás mellett, melyen 80 éves korban a végső 
használatokból és a meghosszabbított korábbi bevételek
ből 4000 kor. összjövedelem várható és melynél az erdő
sítési költségek 60 kor.-át, az évi adó- és kezelési költ
ségek 3 kor.-át tesznek ki?

Bevételek :
4000Átlagos évi jövedelem -  -  =  50 kor.

Kiadások:
Évi erdősítési költség :

60
80

Évi adó- és kezelési költség

0-75 j 

3 00 \ 375 kor.
tehát évi tiszta jö v e d e le m .....................  46*25 kor.

Az erdő járadéka 46 25X100 1541 67 kor.
3

Ebből levonva a szabályos készlet értékét. Táblázat 
szerint:

Érték erdősítési költségek nélkül 50 25 037 =  1251 "85
Az erdősítési tőke kamatai . 0-75X55-296 41*47

a szabályos készlet értéke . . . . . .  1293 32
Tehát a talajérték =  1541 67—1293-32 248 35 korona.

Ha a fönti számításokkal elért adatok nem is lesznek 
oly pontoaak, mint a hosszú képletek végeredményei, 
mégis gyakorlati czélokra megfelelnek és messzebb menő 
igényeket is kielégíthetnek, hiszen az erdőértékszámitás 
bármilyen pontosan keresztülvitt műveletei csak a becslés 
értékével bírnak. M tsk g  Q

— A szibériai Oroszország erdészetéből .  A
roppant terjedelmű szibériai vasutak építése a közeli 
jövőben már teljes befejezést nyer s ha azok a rendes 
forgalomnak átadatnak, Közép- és Nyugat-Európa gazda
sági viszonyaira s így a fakereskedelemre is bizonyára 
nagy hatással lesznek, mert dacára, hogy a múlt évi 
párisi kongresszuson az általános műfa-hiány ténye el
ismertetett, nem kételkedünk abban, hogy az új vasutak 
megnyíltával a szibériai őserdők kincseket érő fatermései 
a világpiacra kerülnek. Nyilvánvaló, hogy a szibériai fő
vonalakból más, az erdei termékek könnyebb hozzá
férhetőségét eszközlő vasúthálózatok épülnek s azok, 
valamint a vizi útak révén, az eddig hozzáférhetlen erdő
részek rövid időn belül értékesíthetők lesznek. A „Les 
foréts de la Russie, répartition, exploitation, com
merce interieur et exterieur“ című munka szerint — 
mely az orosz földmivelési miniszter megbizásából, a 
párisi világkiállítás alkalmából adatott ki — Szibériának 
terjedelme körülbelül háromszor akkora, mint európai 
Oroszország és ilyen rengeteg kiterjedésénél fogva ter
mészetes, hogy éghajlati és növényzeti viszonyai igen
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különbözők s szintoiy változatosak a talajviszonyok is. 
Délen az Aral-tó környékén terjedelmes homokbuckák, 
mig a kirgizek hazájában s a Kaspi-tengeren túli kerü
letekben nagy kiterjedésű, teljesen terméketlen sósivata
gok vannak. Televényes feketeföldű talajt találunk az Ural 
mentén, Tobolsk és Tomsk, valamint más kormányzó
ságok területein is az északi szélesség 54—57 fokai 
között. Azonkívül előfordulnak m íj agyagos, homokos, 
márgás, gipszes és sós talajok is. Az éghajlati viszonyok 
igen különbözők. Az ország közép táján a hőmérsékleti 
különbségek igen tág határok között mozognak, mert 
mig nyár derekán a higany gyakran 50° meleget is elér 
telén — 35o-ra sülyed le. A kedvezőtlen időjárást még 
tetézik a gyakori, hosszan tartó szárító-szelek s az 5 
hónapi kegyetlen téli hideg napokra, majdnem átmenet 
nélkül, következik a forró nyári meleg. Szibériának észak
keleti része kevésbbé lakott, minek oka a roppant téli 
hideg ; hisz Werkhoianskban a januári közép hőmérsék
let — 49" s a közép évi hőmérséklet is — 17°. Az 
ország déli részén a késői fagyok tavaszszal s a korai 
fagyok őszszel érzékeny károkat okoznak a vegetáció
ban. Az éghajlat és talaj különlegessége okozza a nö
vényzet változatosságát s a különféle fafajok előfordulá
sát. Az északi Jeges-tenger partjai közelében a növényzet 
sokat hasonlít az európai Archangel nevű kormányzóságé
hoz. A roppant hidegek miatt a föld a rövid nyári idő
ben nem képes fölengedni és a tundrává változott vidé
ken alig terem holmi sovány, száraz, apró cserjeféle. 
Jóval dél felé, ha az ember a tundrákat elhagyta, akadni 
kisebb erdőtestekre, melyek a nagy kiterjedésű mocsaras 
vidéken mint valami szigetek tarkítják a vidék egyhangú 
kinézését. Kelet-Szibériának erdőségei China határáig 
terjednek. Az ázsiai Oroszország erdőségeinek értékéről 
még keveset tudunk, különösen azokról, melyek Ázsia 
belseje felé nyúlnak. Az orosz állami erdészet adataiból 
közölhetjük a következőket: Az oroszországi korona erdő
birtokok terjedelme kitesz az 1894—1898. évi felmérések 
szerint összesen 13.562,749 hectárt. Rendesebb gazdál
kodás alatt áll még mintegy 17 millió hectár erdő, de 
azonkívül fel nem mért terület is van bőven s hogy 
mily nagy lehet Szibéria összes erdőállománya, kitűnik 
már abból is, miszerint Primorsk tartomány maga bir 
mintegy 13 millió hectárnyi erdővel. Fanemek tekinteté
ben előfordul a szibériai vörös-fenyő : Larix sibirica s a 
L. dahurika, a cirbolya-fenyő, a lúc-fenyő s az erdei 
fenyő. A lombfák közül elterjedésnek örvend a nyír, a 
rezgő-nyárfa, a jegenye-nyár, az éger és hárs. Ezeken 
kívül előfordulnak még typikus fafélék, mint például a 
Betula dahurica, Populus balsamifera, Quercus mongo- 
lica, Acer legmentosum, Tilia mandschurica, Phello- 
dendron amurense, Juglans mandschurica, Taxus baccata, 
a Haloxylon amnodendron, mig Turkestan előhegyeiben 
rendkívül el van terjedve a közönséges diófa. Mint az 
európai Oroszországban, úgy Szibériában is az erdőknek 
legnagyobb rémét, veszedelmét az erdei tüzek képezik,

de azonkívül roppant területeket veszít az erdő a foly
tonos irtások által, valamint a nagy elpazarolással járó, 
semmit sem kímélő kezdetleges faizásokkal is. Az erdő
pusztítások némely, az előtt erdődús vidéken, például 
Tobolsk, Tomsk és Jenisseisk kormányzóságokban oda 
fajultak, hogy a helyi faszükséglet fedezésére más hely
ről kénytelenek beszerezni épület- és tüzifaanyagot Fa
kivitel — eltekintve néhány kísérlettől — egyáltalában 
nincsen. Primorsk tartományból szállítottak valamennyi 
fát a közeli Chinába, a Jeniszej vidékéről is kevés mű
fát Angliába, de ezek inkább csak próbaszállitások vol
tak s nagyobb jelentőséggel nem bírtak. Az ázsiai Orosz
ország belseje — eltekintve a diófától — fakivitel dolgá
ban valami nagy szerepet sohasem fog játszani, de a 
kedvezőbb fekvésű s jobban megközelíthető erdőségek 
faanyaga valószínű, hogy valamikor Európának a leg
távolabbi fapiacain is keresett árút feg képezni. E tekin
tetben a legkedvezőbb fekvéssel a Primorsk tartomány 
erdőségei bírnak s azok vannak hivatva jövőben az 
Ochotszki-tenger partvidékét fával ellátni. Ez a vidék 
eddig a fát Eszak-Amerikából importálta. Szibériának 
nyugati része fakivitel tekintetében sokkal kedvezőtleneb
bül fekszik, mert ott — eltekintve, hogy a szállításhoz 
szükséges útak, vizek, csatornák is hiányoznak -— nem 
áll a vállalkozónak kellő munkaerő sem rendelkezésre. 
A gyéren lakott vidékeken erdei munkásokat találni alig 
lehet s most, hogy e vasutak építése folyamatban van, 
melyhez nagymennyiségű fát használnak fel, azt is job
badán európai oroszok dolgozzák fel, kikhez rendesen 
nehány benszülött is szegődik. Ezeken kivűl chinaiak és 
koreaiak is végeznek fadöntési és hasonló munkát. A 
munkás és a gazda között az alkut rendesen egy oroszul 
beszélő chinai közvetíti : ő vállalja fel a munkát, ruházza 
és kosztolja a munkásokat, kiknek szakmányba adja át 
a munkát. A fadöntés és feldolgozás Szibériában arány
lag nagy költséggel jár, mert pld. Primorsk tartomány
ban 9‘7 m.3 tűzifa feldolgozása és berakása 3’2 rubelbe 
kerül. Szibériának nagyobb folyói nem igen alkalmasak 
a tutajozásra, mert részben a hosszú és nagy telek miatti 
jégzajlás gátolja azt, másként a mederviszonyok sem meg
felelők. c. f. d. g. f . után. Imecs Béla.

— Mexikói toboztermő óriások. Dr. Rimbach 1900. 
év. november és december havában tett mexikói utazása 
alkalmával megtekintette az Ahuehuete nevű koniferákat, 
melyek nem annyira magasságuk, mint inkább tetemes 
vastagságuk folytán a toboztermő óriásokhoz soroltatnak. 
Ahuehuete, indián nyelven tulajdonképen Ahuehuete, mi 
állítólag a „viz öregét“ jelenti, a Taxodium mexicanum, 
az északamerikai Taxodium distichum-hoz igen közel álló 
fajnak népies elnevezése. Tényleg úgy látszik, hogy ezen 
toboztermő, habár a hegységben 2000 mnyi tengerszint 
feletti magasságban is előfordúl, igen vizdús talajhoz 
van kötve. Mexiko város környéke a lagúnák szomszéd
ságában, a hol a talaj állandóan vizdús, igen alkalmas 
termőhelye ezen fanemnek.
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Itt a nyugatra fekvő Popotlában tekintette meg Dr. 
Rimbach a híres „árból de la noche triste“ nevű pél
dányt. Ez igen vén göcsös ahuehuete, odvas, többszö
rösen áttörött, 4 m. átmérőjű törzse letört csúcscsal 20 
m. magas. Állítólag ezen a „szomorúság éjjelének fája“ 
alatt ült Cortez és sirt mikor az aztekek elől menekülve, 
kivonúlt Mexiko városából.

A Popotla-val határos Tacuba-ban, hol Cortez mene 
külése után táborát felütötte, áll egy job állapotban lévő 
tekintélyes ahuehuete, melynek 3 m. vastag törzse két
szeres férfi-magasságban többszörösen elágazik.

Azonban nagyobb példányok láthatók az úgyancsak a 
várostól nyugatra fekvő sziklás dombon épült Chapultepec 
várát körülövező szép parkban, melyben több száz ahu
ehuete áll. Állítólag itt már a foglaláskor az azték ural
kodók parkja terült e l ; s tényleg sok ilyen tobozos nyilván 
mesterséges nyiladékot képző kettős sorokban áll s részben 
oly méretűek, hogy ezekből magasabb korra lehet követ
keztetni, mint a mennyi Amerika felfedezése óta elmúlt. 
A legnagyobb példányok azonban elszórtan állanak.

Magasságuk alig haladja meg a 25 métert. A törzs 
rövid, mert már 4—8 mnyi magasságban több, hirtelen 
fölfelé irányúló ágra oszlik. Ezekről a fiatalabb gályák 
lomhán lecsüngnek, sokszor a földig érnek. Eme óriás 
példányokon a tobozosoknak sajátos szabályos törzskép
ződést nem lehet találni. Külsejük hasonló a velők tár
saságban álló vén fűzfák-éhoz. Ami azonban föltűnő rajtuk, 
az a rövid, vörösbarna, szálkás, hosszantrepedezett s a 
vastagsági növekedés folytán rojtosan szétszakgatott kérgü 
törzseknek tetemes vastagsága. így pld. mellmagasságban 
mért kerület — lejebb a tőfelé a törzs rendesen már 
számos gyökérbordába elágazik — két példányát 7 m., 
egynél 8 m., háromnál 11 és egynél 15 m.-t tett ki, a
3—4 mnyi átmérő tehát nem ritka eset. Egyik rendkívüli 
vastag klb. 10 m. átmérőjű, híres példánya Santa Maria 
dél Tule községben Oaxaca város közelében álló törzs. 
Sok ahuehuetnek sajnálatos kiveszése Chapultepec-ben 
a tavak vizének folytonos apadásával függ össze. A 
spanyolok földfoglalásakor a nagy texcocoi tó Popotla-ig 
és Chapultepec-ig terjedt ; Tenochtitlan városa — a mai 
Mexiko, — pedig egy szigeten terült el. Jelenleg a régi 
tó főmedencéje a várostól keletre tekintélyes távolságban 
fekszik.

(Centralblatt für das gesammte Forstwesen.) G. 1.

«><8> <£><8> $><8> £><$> «>$> £><&> £> «>$> 3> £> £>£>£> £>#>$> <8>

KÜLÖNFÉLÉK.
* A dobrudsa  beerdősí tése .  A Dobrudsa — Romá

niának az Al-Duna és a Fekete-tenger között elterülő 
tartománya — fahiányáról ismeretes. Az erdőknek csak
nem teljes hiánya s ennek folytán az éghajlati viszonyok
nak kedvezőtlen volta az oka, hogy ezen a fensíkon a 
mezőgazdaság sem fejlődhetik ki és 4 — 5 év alatt alig 
van ott egyszer közepes termés. Ezeknek a kedvezőtlen

viszonyoknak megjavítása érdekében eddig mi sem tör
tént, mihez az a téves nézet is járult, hogy fa a Dob- 
rudsában nem tenyészhetik jól. (Ezt egyes területekre, 
pld. a szekelyíöldön nálunk is hiszi és vallja a nép.) 
Pedig úgy a terepviszonyok, mint a talaj alkata az ellen
kezőről tanúskodnak s a lakosság öregebb részénél tradí
cióként megmaradt az az emlék, hogy a Dobrudsának 
hajdan terjedelmes tölgy-erdei voltak, melyeket légin', ább 
angol hajóskapitányok vettek meg potomáron. Ezért igen 
érdekes a külügyi minisztérium útján a kormányunkhoz 
érkezett az a hír, mely szerint a román földmivelésügyi 
minisztérium nagyobb terjedelmű közös, illetőleg köz
ségi erdők telepítésének megkezdését már a folyó év 
őszén elrendelte. Erre a célra csaknem minden község
ben 200 — 300 hektárnyi területet tartanak fenn és erdő
sítenek be több évre felosztva, hihetőleg tölgygyei. A 
költségek, melyek e célra már is folyósítva vannak, mint
egy két millió frankra rúgnak.

* Az almamoly ellen való védekezés .  Alma
termelésünknek egyik legnagyobb ellensége az almamoly, 
mely az almának elférgesedését és hullását okozza. Mi
vel az almamoly egyre nagyobb pusztítást tesz, Darányi 
földmivelésügyi miniszter megbízta a rovartani állomást, 
hogy az almamoly ellen való védekezésről alapos és 
praktikus útmutatást készítsen. Mindenkinek, aki a föld
mivelésügyi minisztériumban az országos gyümölcsészeti 
biztostól vagy a rovartani állomástól egy levelező-lapon 
kéri, ingyen megküldik a népszerű útmutatást.

* Kukoricaszár-liszt. Érdekességén kivűl tanulságos 
azon véletlen esemény, amelynek nyomán a jámbor 
európai gazda azon felfedezésre jutott, hogy gyorseszü 
amerikai kollegája a kukoricaszárat nemcsak hogy lisztté 
őrli, hanem még Európába is átszállítja és ott európai 
versenytársainak drága pénzért árusítja. Ezen exotikus 
újdonság ámbár már régóta használatban van, az új 
német vámtarifa alkalmából került a nyilvánosság elé, 
mivel eddig megfelelő vámtétel hiányában vámmentes
séget élvezett; az altonai állomás tehát időszerűnek vélte, 
hogy a készülő vámtarifára való tekintettel felettes ható
ságától ezen árúcikk megvámolására nézve is kérdést 
tegyen, ami ha meg nem történt volna, talán még mos
tan sem tudnánk, hogy az amerikai farmer mily alak
ban exportálja Európába a kukoricaszárat. A lisztet olykép 
állítják elő, hogy mihelyt a kukoricanövény megért, a 
kukoricacsöveket letörik, a szárat aztán közvetlenül a 
föld felett levágják és csomóba kötik szárítás végett. 
(Eddig már magunk is eljutottunk.) Az ily módon szárí
tott kukoricaszárat gépek segélyével 20—30 cm. hosszú
ságú részekre vágják és ennek utána lisztté őrlik. A 
liszt nem csupán takarmányul, hanem a melasse pót
léka gyanánt is alkalmazható és pedig kétharmadrész 
melasse-nek egyharmadrész kukoricaliszt arányában. A 
beavatottak állítják, hogy a tőzegliszt, kóVuszdióliszt stb.- 
vel szemben, melyeket melasse-vel keverve hasonlóan 
takarmány előállítására használnak, nagy előnyben van
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különösen azon képességénél fogva, hogy a melasse 
nedvességét nagyon magába szívja vegyi összetétele 
által, mely azt könnyen emészthetővé teszi és végűi 
aránytalan csekély ára által.

* A gyümölcsfák trágyázásáról.  A gyümölcster
melők mindinkább kezdik belátni azt, hogy a gyümölcs
fák rendes ápolás és trágyázás nélkül épen úgy nem 
hoznak semmi termést, illetve hasznot, mint az elha
nyagolt szőlők. Azt a nézetet is már csak kevesen vallják, 
hogy egy bőtermő év után a fáknak pihenni kell, vagyis 
olyan évnek kell következni, melyben a fák semmi ter
mést sem hoznak. Ha a föld elég táperővel bir, akkor 
— ha valami abnormis időjárás, fagy, dér vagy jég a 
termést tönkre nem teszi — a gyümölcsfák évről-évre 
jó termést hozhatnak. Ezt számos kísérlet igazolja. A fő 
tehát, hogy a talaj ki ne merüljön s a növények állan
dóan juthassanak légenyhez, kálihoz, foszforsavhoz és 
mészhez. A légenynek feladata a növényéletre folyton 
élesztőleg, serkentőleg hatni. Az ő behatása folytán kép
ződik s gyarapszik a fatest, fejlődnek a levelek s a hol 
szép üdezöld levelek s erős hajtások láthatók, ott a trá
gyában bőven van légeny is. A foszforsav magát a gyü
mölcstermést segíti elő, vagyis a virágrügy képződését. A 
káli, hasonlóan mint a légeny, egészséges, erős fanövést 
hoz létre s ha ez a kettő helyes arányban van a talajban, 
az új hajtások fája is jobban beérik és nem szenved a 
téli fagyoktól. Az egészséges erős fa jobban ellentáll a 
rovarkároknak, élősdi növényeknek; gyümölcsének ize, 
zamatja tökéletesebb mint a nyurga növésű beteges fáé. 
A mésznek a mellett, hogy jó oldó tulajdonsága van a 
talajban, a kálival együtt a gyümölcs cukortartalmára van 
kitűnő hatása. Az itt felsorolt anyagok az istállótrágyá
ban mind előfordulnak ugyan, de korántsem a kívánt 
mennyiségben. Pontos és hosszadalmas kísérletek bizo- 
zonyitják, hogy műtrágyázás által a gyümölcsösökben 
sokkal nagyobb sikert lehet elérni, mint az istállótrágyával. 
A műtrágya alkalmazása által különös erőteljes koronát 
nevelhetünk s egyúttal fokozzuk a gyümölcstermést is. 
Ha minden gyümölcsfa nőterének négyzetméterét 50 
gramm thomassalakkal, 40 gramm chilisalétrommal és 
30 gramm chlormészszel trágyázzuk, akkor a leghelye
sebben jártunk el. Egyúttal pedig szem előtt tartandó, 
hogy ha a fanövekvést akarjuk fokozni, akkor légenyt és 
kálit adjunk a talajnak. A bőven termő gyümölcsfát erő
sebben kell trágyázni. A kálit és thomassalakot ősszel és 
télen keverjük a föld közé, a salétromot kora tavasszal, 
hogy a gyümölcs idő előtti lehullását meggátoljuk. Arra 
is vigyázzunk, hogy a talajban bizonyos mennyiségű mész 
mindig legyen, mert az oldja fel a földben levő és a 
földbe trágyaként jutott tápanyagokat és teszi lehetővé 
azoknak a gyökerekbe való felszívódását. A meszet ősszel 
vagy télen juttassuk a fák alá és pedig számítsunk egy 
fára 20—30 grammot. Aki ezeket a tanácsokat betartja, 
nemcsak örömet, de hasznot is talál a gyümölcsterme
lésben. Fricks Rundschau. IttiecS Béla.

* Patkányokat tehénistállóból úgy Űzhetünk el, 
ha arányosan elosztva néhány kecskét kötünk a jászlak
hoz, melyeknek szagát a patkányok nem szenvedhetik.

* Tüzelőszer bél-tartalomból. Oroszországból írják, 
hogy ott legújabban a szarvasmarha- és juhgyomor, vala
mint a bél tartalmából tüzelőszert gyártanak A gyártás 
abból áll, hogy a vágóhídi hulladékot nagy nyomással 
briketté sajtolják s azután megszárítják. Egy ilyen briket 
téglaalakú, nyersen 1 klg., szárítva 1 2 klg. súlyú. A vég
zett kísérlet szerint a száraz tűzifa 280, a szárított bél
és gyomor-briket 4300 és a jóminőségű kőszén 6100 hő
egységet fejtett ki.

* Teherkocsik hűtése folyós levegővel. A csep- 
folyós levegőnek hűtési célokra va’ó fölhasználása, ahol mér
sékelt hűtésről van szó, nem mutatkozott gazdaságosnak, 
de ott, ahol a rendelkezésre álló hely korlátozva van, mint 
például a vasúti teherkocsikban, ott a csepfolyós levegővel 
való hűtési mód előnyösnek bizonyult. E kísérleteket a 
„Standard Butter Company of Owego“ a vajszállítással 
hozta kapcsolatba. A szállító kocsikon 60 cm. széles és 
1.50 méter magas tartókat alkalmaztak, melyekből bizo
nyos mennyiségű folyékony levegőt továbbítottak a kocsi 
fedélzetén fölszerelt, mintegy 60 méter hosszú és 5 cm. 
széles csőtekercsben. A kocsi hőmérséke 10 óra letelté
vel — 10° C-ra sülyedt le és a további 3 óra alatt is 
ebben a hőmársákben maradt. A tartók tartalmával a 
kocsi — 10’ C. hőmérsékét 24 órán keresztül meg lehet 
tartani. A kocsi levegője teljesen szárazon maradt.

* Az állatok ivóvize. Az állatok ivóvizének, hogy 
az minden tekintetben megfelelő legyen, frissnek, tisztá
nak, átlátszónak, szin-, szag- és íznélkülinek kell lenni; 
kevés levegőt, szénsavat, oxigént és kevés ásványi alkat
részeket tartalmaznia. Minden háziállat jobban szereti a 
puha folyóvizet, mint a kemény kútvizet, azonban az utób
bit is könnyen megszokja. Sokszor az állat inkább iszsza az 
állott, tisztátlan pocsolyavizet, mint a tisztát és nem lehet 
azt mondani, hogy ez egészségtelen vagy káros, ha az állat 
egyszer már rászokott. Eddig nagy súlyt fektettek arra, hogy 
az ivóvíz ne legyen állott és színes, valamint hogy idegen 
ízű se legyen. Mindazok a változások azonban, melyek szer
ves vagy ásványi anyagok hozzákeveredése által a vízben 
előállanak, nem igen fontosak, mert az ily viz még élvez
hető. A vizek tulajdonképeni veszélyessége akkor áll be, ha 
abban növényi, de legkivált állati szervezetek által előidézett 
rothadás- és bomlástermények képződnek. Az egészen hideg 
viz sohasem jó. A belső szervek túlságos lehűtése gyakran 
káros lehet, különösen ha az állat sokat és mohón iszik. 
Legjobb ha az itatásnál következőképen járunk el: a vizet az 
itatás előtt hagyjuk állani vagy egy kevés korpával vagy pe
dig kevés meleg viz hozzáadása után itassuk. Hogy az álla
tok a vizet mohón ne igyák, tegyünk az itatóedénybe a viz 
tetejére egy kevés szénát, ekkor a vizet csak szürcsölve ihat
ják. Itatás előtt adjunk az állatoknak egy kevés száraz takar
mányt és csak azután engedjük szomjukat teljes mértékben 
oltaniok. Itatás után jó az az állatokat mozgásban részesíteni.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárit.
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MAGYAR ER:DESZ
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 ,

hcva 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 1-én és 15-én.

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 faszén -veszteség  százalékának m eg
állapítása.

Irta: M its k e  G u s z tá v .

Erdőink fatermésánek értékesítésénél, a fát föl
dolgozó ipar izük korlátái, a hegyvidéki erdők 
úthálózatának kezdetlegessége, sok helyt a tűzifa- 
piac nagy távolságai is, még mindig fontos sze
repet juttatnak a faszénnek.

Rohamosan fejlődő vasiparunk, bár nagy
mérvű szénszükségletének zömét pír- és kő
szénnel fedezi, a faszenet jó minőségű öntöde
vas előállításánál nem nélkülözheti, miért is je
lenleg legnagyobb faszénfogyasztónk.

Kiterjed bükk-, gyertyán-, cser- és tölgy állo
mányokból, de lágy lombfák és a tűlevelűek fá
jából is termelt faszenet válogatás nélkül nyeli 
el a vasérc-kohó tüzes torka, ha pedig a közel
ben minden le van tarolva s nincs füstölgő 
boksa, mely táplálékot nyújtana, távol vidékek
ről, vasúton szállítják neki a faszenet.

Amig ez a faszén a szénhelyből rendeltetési 
helyére érkezik, alakilag, mennyiségileg és minő
ségileg alaposan átalakul. A vasút — ez a nagy
fuvaros — bármennyire is ki vannak egyengetve 
útjai, karöltve ama kisfuvarossal, ki hepe-hupás 
ösvényeken döcög, kíméletlenül bánnak el úgy 
a zsákokba szépen csomagolt, mint a kocsijaikba 
ömlesztett faszénnel. A fekete, bársonyos szén
hasábok fénylő törési lapokkal érkeznek meg s 
jó, ha az ütközők és göröngyök munkája 30—35 
cm. hosszú darabokat eredményez és akirakodás
nál a láthatárt nem homályosítja el teljesen a 
felszálló porfelleg.

A törmelék egy része fölhasználható ugyan a 
vaspát pörköléséhez, de nagy része — különösen 
a finom szénpor — már többé semmire sem

alkalmas, ha csak mocsaras helyek kétes értékű 
megjavításához. Bármikép is legyen a szállítás 
és egyéb körülmény okozta veszteség kikerül
hetetlen : azzal számolni kell.

A méltányosság megköveteli, hogy ezen veszte
ség egyaránt osztassák el úgy a kohó, mint vevő 
és az erdőbirtokos mint eladó között. De bajos a 
helyes arányt eltalálni, ha a várható veszteségek 
nagysága ismeretlen. Gyakran megesik az is, hogy 
faszén szállítására kötött szerződésekben a vesz
teség százaléka vagy alacsonyan, vagy túlmaga- 
san vétetik. Első esetben az eladó károsulhat, 
mert a föltételeknek nem lehet eleget tenni, 
utóbbi esetben pedig a vevő fél van hátrányban, 
amennyiben ki lesz szolgáltatva az eladó ön
kényének, ki a megállapított százalék rová
sára rosszabb minőségű, porosabb faszenet szál
líthat.

Már e hátrányok kikerülésének szempontjából 
is kívánatos volna, ha különböző viszonyok kö
zött pontos, minden irányban kiterjedő mérések 
végeztetnének, hogy így megbízható adatokhoz 
jutva, azok a faszén-veszteség százalékának 
megállapításánál támpontul, alapul szolgálhat
nának.

Az alábbiakban közlöm ily pontos mérések 
eredményét, táblázatba (1. 205 oldal) foglalva 
hat vasúti kocsirakomány faszénnél nyert rész
letes adatokat.

A táblázat adataiból a következő eredmények 
vonhatók le :

1 zsák faszén átlagos űrtartalma: (1948-5 +  
38 + 123 5) : 1678 =  1*26 hl. ebből pedig esik :
tiszta szénre . . . 1948 5 : 1678 =  116 hl.
üszők „ . . 38 : 1678 =  002 „
törmelék „ . . 123'5 : 1678 =  008 „

1 hectoliter (törmelék- és üszökszén-mentes)

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



206 MAGYAR ERDÉSZ 12. szám

faszén súlya! [58822 — (1423 +  5689-4-2233)] : 
1948-5 =  49477 : 1948-5= 25'3 klg.
1 hl. üszökszénnek súlya 1423:38 =  37'4 „
1 hl.széntörmeléknek súlya5689:123 5 = 4 6  0 „

Átlagosan tehát, amint a faszén szállíttatik, 
(törmelékkel és üszökszénnel vegyest) megfelel 
1 hectoliternek: (49477 +  1423 +  5689) : (1948 5 
3 8 +  123-5) =  26-8 klg.

58822 klg. faszénből a tiszta szén 49477 klg.-ot, 
az üszökszén 1423 klg.-ot, a törmelék 5689 klg.-ot, 
az üres zsákok súlya ellenben 2233 klg.-mot 
tevén ki, kitűnik, hogy a szén bevételezés mellett: 
üszökszén címén , . (1423 : 58822) =  0 024
törmelékszén címén . (5689 : 58822) =  0 096
üres zsákok súlya . . (2233 : 58822) 0 037

összesen tehát 0' 157 
vagyis 15 és 1 2 %-tóli vonható le.

súlya 096 q., szénpor súlya 11 -52 q., tiszta 
faszén 96 07 q.

Az olvasztóban használatban lévő szénmérő
vel — melynek méretei 125 80 35 5, tehát űr
tartalma 3"55 hectoliter — mérvén meg a tiszta 
faszenet, az eredmény 109-6 mérő volt, vagyis 
a tiszta faszén mennyisége ürmérték szerint 389 
hectoliter. A tiszta faszén súlya hectoliterenként 
9607 : 389 =  24-7 klg.

A veszteség-százalék kiszámításánál figyelmen 
kívül hagyva az összes mutatkozó különbözeiét, a 
tizedes mérlegen nyert súlyadatokat véve alapul : 
a szénpor . . . 115200:11166 10-32%
üszökszén . . . 9600:11166 0-86%
üres zsák . . . 31100: 11166= 2 78%

összesen 1396%
A másik kocsiban 220 zsákban szállított
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tiszta szénre
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megszenült darabok
törmelékre

üres
zsákra

> km. darab k i l o g r a m m hectoliter kilogramm hectoliter kilogramm hectoliter kilogramm kilogramm

I. 51 268 9970 9809 303 0 7809 93 336 28-8 1298 366
II. 85 275 10000 10179 330-0 8715 50 186 170 816 452

III. 85 291 9700 9737 352-6 8587 4-0 122 13-9 655 373
IV. 79 291 9740 9751 323 7 8314 62 236 17-5 823 378
V. 51 264 9530 9519 306-2 7708 82 326 25-7 1165 320
VI. 79 289 9800 9827 333-0 8334 5-3 217 20-6 932 344

Összeg 1678 58740 58822 1948-5 49477 380 1423 123-5 5689 2233

Az előbbi adatoktól némileg eltérnek más 118 07 q. súlyú, üszökmentes faszén pontos 
viszonyok között pontosan megmért két kocsi- mérésénél azon eltérés mutatkozott, hogy a 
rakomány faszén nyújtotta adatai. Ugyanis egy szénpor 10‘80%-ot, mig az üres zsák súlyban 
vasúti szénszállító-kocsi rakományaként a feladott 2'45-ot, összesen 13’25%-ot tett ki. 
vasúti állomáson két kisebb kocsiban 215 zsák A nyert adatokra bizonyára többé-kevésbbé 
faszén lett elhelyezve, melynek súlya a fuvar- módosítólag hatnak: vájjon zsákokban vagy
levél szerint 110 q. volt; a végállomáson, a ömlesztve lesz-e a faszén szállítva, a feladó- és 
meddig a kocsik 78 km.-et futottak meg, a hid- végállomás közötti távolság, úgyszintén a fel
mérleg a faszénrakomány súlyát 113 80 q. mu- adó állomás fekvése a szenitő tértől, valamint 
tatta. A vas-olvasztóban pedig tizedes mérlegen a végállomás messzesége a rendeltetési helytől; 
végzett részletes mérés szerint a 215 zsák fa- befolyásolják a szenítés módja, kivitele és a föl
szén és a két vasúti kocsiban összeszedett tör- szenített fanem is, de támogatva már korábban 
melék és por súlya 111 66 q. volt, jelesen: végzett és az ismerteitekhez képest kedvezőbb
215 darab üres zsák súlya 3-11 q., üszökszén és kedvezőtlenebb körülmények között szállított
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faszén pontos méréseinek adataival, végered
ményül mig számosabb, mindent kimerítő ada
tok nem állanak rendelkezésünkre — elfogad
hatjuk, hogy termelék és szénpor, tökéletlenül 
kiégetett szcn, valamint üres zsákok súlya címén 
vasúti kocsirakományonként 13— 15%-tóli von
ható le, mint veszteség.

A létért való küzdelem az erdőben.
Irta: Díváid Béla.

Az E. L. 1895. évfolyamának 246. lapján 
hasonló cimü kis cikkem jelent meg és hogy 
jelen közleményem címéül újból ezt választot
tam, azt abban keresse a türelmes olvasó, hogy 
a M. E. első évfolyama 2-ik számának 22-ik 
lapján azt mondja: „Az erdő az örök élet hazája 
— megnyugvást és boldogságot igér és ad. 
Járjuk tehát együtt az erdőt; egyik ezt, a 
másik amazt pillantja meg stb.“

Igaza van a t. cikkírónak — az erdő az 
örökélet hazája !

Megnyugvást talál az erdőt járó ember ha 
egy gyérítés alá kerülő vegyes állabu osztag
ban já r ; mert itt a fák között ugyanazt a 
processust látja a szemlélő, ami az ember élete, 
egy folytonos küzdelem a létért; azért, hogy 
magát folytonos gonddal és szükség ellen foly
tatott harcban szegényesen és szűkén fentartva 
fajának érvényt tudjon szerezni, hogy azután az 
élet javadalmai, nyomora — és szenvedéseiért 
a nagy természetnek adósa legyen — halá
lával.

A nagy bölcselkedő Schoppenhauer elméle
tét a mindenható természetben, az erdőben — 
a minek élettartama sokban hasonló az embe
réhez, megtestesülve jelképezve látjuk. — Mily 
jól esik azután a gondolkodó embernek a fák 
ezen küzdelmére segítségül jönni — gyériteni.

A vezetésem alá tartozó erdőgondnokság A. 
üzemosztály V. vágássorozat 29 tag 62 oszta
gainak gyéritéséről kívánok szólani.

Ez osztag jelenleg 60 éves, jegenyefenyő 
bükk és igen sok nyár nyirral.

Ez osztagban ezelőtt 40 évvel a futó tűz 
pusztított és ez alkalommal a jegenyefenyő fia
talos egy nagy része megsemmisült. — A te-

E R DÉ S Z

mietet ellepte a nyír, nyár és csak később ezek 
alatt telepedett meg a szomszédos állabok mag
fáiról a jegenyefenyő. — Köztudomású, hogy a 
jegenyefenyő a legárnytürőbb fanemek egyike, 
de hogy annyira elbírja más fanemek árnyékát, 
annyi évtizeden át, arról csak akkor szerezhet 
magának az ember helyes képet, ha ezen osz
tagot gondosan figyelembe veszi.

Azt látjuk, hogy a teljes zárlatu nyír és nyárfa 
alatt a jegenyefenyő sűrűn ellepte a területet, 
igen sok helyen kezdi már azt túlszárnyalni.

Ezen osztagban érdekesnél érdekesebb állab- 
alakulásokat látunk ; igy többek között egy cso
portot láttam, a miben körben áll 6 darab 15 
méter magas nyár, ennek közepén a 14 méter 
magas nyúlánk, élénkzöld, buján tenyésző jege
nyefenyő. — Talán egy tavasz és kinyújtja 
egyenesen nőtt sudarát, hogy az őt dajkálta 
nyírfák felé helyezkedve, a helyzet urává legyen.

Egy bükkös csoportban még a jegenyefenyő 
csápja fúró alakban simul egy bűkhöz, hogy 
egy kis idő múlva az árnyékot nyújtó bükk fölé 
helyezkedjék, holott ez is karcsú termetével 
ugyancsak igyekszik a helyzet urának maradni.

Ezen két esetet, hogy t. i. a nyár és nyír 
alatt a jegenyefenyő a csúcsát egyenesen, míg 
a bükk alatt fúró alakban nyújtja fel a világos
ságnak — mindenütt látni. Ennek élettani okát 
abban találom, hogy a nyár és nyír lombja oly 
gyér, hogy a jegenyefenyőnek nem kell oly 
küzdelmet felvenni — a világosság elérése vé
gett, mint a dúsabb lombozató bükk alatt — ez 
alatt a csúcs hossznövekvése kisebb is, mint az 
előbb említett fanemek alatt. Hogy a csúcs a 
fúró alakot ves/i, ennek okát még abban talá
lom, hogy amint az uralkodó bükk koronája 
többé-kevésbé kifejlődik, a jegenyefenyő arra 
felé hajtja a csúcsát; és miután az egy évad 
alatt több irányban történik, a csúcs is többfelé 
hajlik, ami által azután a kigyó-alakot veszi fel, 
amely azután, ha a sejtek megkeményednek, 
fába mennek át, henger alakúvá lesz. A jegenye
fenyő ezen küzdelme, abnormis növekedése, 
mint azt fennebb is említettem, a hossznövés 
rovására történik és innen van az, hogy egyenlő 
viszonyok mellett a jegenyefenyő a bükk és más 
sűrűbb lombozatú fanemek alatt, vagy azokkal
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lassúbb növekedést mutat, mint ritkább lombo- 
zatúakkal vagy tisztán, elegyetlenül.

Ebből mit látunk, — azt, hogy a jegenyefenyő 
fényigényes fanemekkel elegyesen, azokat hossz- 
növekedésre ingerli.

A jegenyefenyőnek más fanemekkeli létért 
való küzdelménél nagyobb, ha a jegenyefenyő 
saját fajával veszi fel a harcot — a testvér
harcot.

Ez osztag völgy fenekén egy figyelemre méltó 
kettős jegenyefenyő csoportot találtam. — Nem 
olyant, mint fent jelzett cikkem utolsó bekezdé
sében felhoztam, hogy két fenyő egymás mel
lett nőve, egybeforrt és öt méteren felül széjjel
válnak és a közös testből kiemelkedve nőnek 
9 méterre és azután egyik a másikat túlszár
nyalni óhajtván, fúró alakúan fejlődnek egymás 
mellett.

E kettő a föld felületétől 30 cm.-re, Mer
kur kigyóihoz hasonlóan, egymást spirális 
alakban veszik körül, az érintkező helyeken 
rákos képletekben találkoznak csak azért, hogy 
mintegy ettől a bajtól megszabadulva, egymást 
újból megkerüljék és a küzdelmet 14 méterben 
egy vén égerfa fönhatósága alatt folytassák — 
addig, a mig az egész fát túlhaladják, hogy azután 
a közös ellenségtől megszabadulva: a harcot, a 
küzdelmet a létért egymás között hatványozott 
mértékben folytassák.

Egy további ennél érdekesebb eset, amikor 
az elől említett nagyobb hajlású osztagban, a 
nyugati hajláson egy jegenyefenyő egyed a 
hegy felől egy jegenyefenyővel, a völgy fe
lőli részen egy bükkel veszi fel a küzdelmet.

Ezen egyed a sürü zárlatban igen sokáig 
tengődött, ami mellett az bizonyít, hogy addig, 
amig a szomszédos fenyőegyedek a gyökfőnél 
10—14 cm. vastagságot értek el, addig ez csak 
8 cm.-re nőtt.

A törzs a világosság hiánya miatt eltörpült, 
közvetlenül a gyökfőnél ágakat bocsájtott és 
miután a törzs a bükk növekvése következté
ben világosságot kapott, az alsó ágak elszárad
tak és annak egyik oldalhajtása egy méterre a 
földtől vette át a főszerepet, a világosság irá
nyában, de nem függőlegesen, hanem vízszintes 
irányban, a törzsre egy derékszögben. Ezen

oldalhajtás a törzsnél 14 cm. ellaposodik és 
ilyen alakban 40 cm. hosszban nőtt, mig azután 
kar-alakban visszahajlik a törzs felé és innen 
közvetlen e mellett, mintegy a törzs meghosz- 
szabbításában függőlegesen 3 méter magasság
ban tova nőtt. E törzs középvastagsága 3 cm. 
Ezzel szemben a tulajdonképeni törzs vezér
hajtása az abnormis oldalhajtás alatt 1 V2 méter
rel maradt vissza, anélkül, hogy e kettő össze
nőtt volna.

Ezen oldal most már vezérágánál, illetve törzsé
nél legérdekesebb a fent említett ellaposodás. A 
hegy azt előbb is mondám, a legszélesebb a törzs
nél 14 cm , innen a kar végéig kisebbedik, 8 
cm. vastag lesz és ettől 28 cm. visszafelé már 
egész gömbölyűvé válik, szabályszerű henger
alakot vesz fel.

Ezen új törzs csúcshajtása is el van satnyulva 
és csak az oldalhajtások vannak feltűnően el
vékonyodva, aminek a jele az, hogy e törzs 
felülről nem kap még elegendő világosságot, 
azt oldalt kereste. A növekvési erély az ág hosz- 
szuságának fejlesztésére fordíttatott.

Egy ehhez hasonló abnormitást mutat be Hartig 
R. „Holzuntersuebünger“ című művének ama 
részében, amiben a központkivüliség élettani 
okairól tárgyal. Csakhogy a bemutatott törzs nem 
természetes utón, a létért való küzdelemben, 
hanem a külerőszak, emberi kéz közbejöttével 
jutott ahhoz az alakhoz, aminőben a szerző azt 
bemutatja.

Ugyanis a kies fenyőcske fiatal korában pász
torok által törzse körül hurok alakban lett vissza
hajtva. Hartig kies fenyője sem nőtt a görbület
nél szabályszerűen, hanem központkivülen. A 
központkivüliség a fának nem felső, hanem alsó 
részén jelentkezett, éppen úgy, mint az én ab- 
normitásomnál.

Hartig ennek okát abban találja, hogy a nö
vekedési processus alatt a Cambium fiatal sejt
szövetei a törzs hajtott részén egy rendkívüli 
nyomásnak vannak kitéve. Ezen nyomás ingerli 
a sejtek osztódását és elősegíti az edényszerü 
fasejtek (trachaidák) falának megvastagodását.

Hogy Hartig R. fenti állítása a valódiságon 
alapszik, az én abnormitásom bizonyítékul 
szolgál.
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Ezen abnormitás bizonyítékul szolgál arra, 
hogy a fenyő mennél jobban görbül, vagyis men
nél nagyobb az elhajlás a függélyes tengelytől, 
annál nagyobb a faszövetben az excentricitás. 
Ennek maximuma a vízszintes helyzet. A törzs 
a vízszintes helyzetnél ellaposodik és amint az 
az én abnormitásomnál észlelhető, a vízszintes
től eltér, az ellaposodás folytán kisebb és kisebb 
lesz és mindig jobban eltűnik, amig a 28 cm. 
hossznál kezdi már a hengeralakot felvenni és 
amint a függélyes irányba helyezkedik, egész 
hengeralakuvá — normálissá válik.

Innen magyarázható meg azután az, hogy a 
fenyők az erősebb hajlású lejtőkön, amint azt 
Riítmeier Robert tiroli iró az ő „Ueber die 
Stammform der Nadelhölzer an Hängen und 
ihre Ursahen“ című cikkében állítja, nem a 
henger, hanem az elypsis és központkivüli ala
kokat veszik fel.

Rittmeier R. ennek élettani magyarázatát abban 
keresi, hogy miután a gyökerek és ezzel kap
csolatban a korona is erősebb a völgy felé, mint 
a hegynek, ennek következtében ha a törzs 
kereszt-metszetét vesszük, ennek középpontja 
közelebb fekszik a hegyhez, mint a völgyhez.

És miután végül ezen eltérő fa-alakok a fa 
technikai tulajdonságára nagy fontossággal bírnak 
és miután továbbá a fenyő-félék közül, alak- 
változás tekintetében úgy a magyar, mint a 
német irodalomban, leginkább a lúc-fenyő véte
tett megfigyelés alá, kívánatosnak találnám, ha 
szaktársaink megfigyeléseiket a jegenye-fenyőre 
is kiterjesztenék.

k i  erdészeti akadémia II. éves hallgatóinak ez évi erdő- 
tenyésztéstani kis gyakorlatáról.

A „Selmecbányái Híradó“ idei 23-ik száma a külön
félék rovata alatt arról ír, hogy a múlt télen egy japáni 
tudós, a tokioi egyetem tanára, Shitavo Kawai, az erdé
szeti akadémia és az erdészet ügyeinek tanulmányozá
sára Selmecbányára érkezett és Csiky L. akadémiai 
tanár kalauzolása közben többek között oda nyilatkozott, 
hogy egész Európában nem látott olyan szépen beren
dezett erdészeti főiskolát, mint a mienk.

Ezen körülmény egyedüli főiskolánk történetében, minden
esetre följegyzésre méltó esemény, jól eső hízelgés, amit 
egy igaz magyar vendégszeretettel látott japántól el is 
váltunk; de hogy vájjon ugyanezen akadémiának egy

másik tudós professzora, ha nem is éppen oly hízelgőén 
fog-e rólunk nyilatkozni, amidőn az erdészeti akadémia
II. éves hallgatóival, a tenyésztési kis gyakorlaton, a múlt 
hó utolsó napjain e vidéket felkereste — az ő őszinte
ségére bízom, de hogy e kerületről véleménye nem lehet 
rossz, azt abból következtetem, hogy két esetet kivéve, 
évek hosszú során át felkeres hallgatóval.

A kirándulás sorrendje a következő volt:
Vadas János főerdőtanácsos és a tenyésztéstan tanára, 

Nottinhoffer Pál akadémiai tanár-segéd és 27 Il-od éves 
akadémiai hallgató, akikhez a zsarnócai erdőhivatal 
képviseletében Kovács Gábor főerdész és erdőrendező 
csatlakozott, Selmecbányáról május hó 30-án reggeli 7 
órakor Szélakna felé vette útját. Itt a társasághoz szegő
dött az ottani erdőgondnokság vezetője, Gero G. kezelő 
főerdész.

Ez utóbbi kalauzolásával a zbojszkói csemete-kertet 
tekintették meg ; azután a „Csertova Zahrada“ erdőn át 
a „Lipovó“ nevű erdőrészben folyó gyomlálás megtekin
tésével, a bacsófalvi tó érintésével, az e körül elterülő 
tisztításra és alátelepítésre váró állabokon át a „Poel 
Szkalka“ nevű tölgy- és bükk-faállományban foganatosí
tott gyérítések és középkorú tölgyesek jegenye-fenyőveli 
alátelepítése mutattatott be.

A társaság rövid pihenés után a szegényovai csemete
kertet, több természetes utón keletkezett tölgyfiatalost, 
vágástisztítást és gyomlált vágást tekintett meg, utbaejtve 
a külföldi fanemekkel, erdei és lúcfenyővel régebben 
foganatosított erdősítéseket.

A kirándulás fáradalmától meg nem tört társaság éjjeli 
szállásra a gyökési erdőőri lakba vonult be, hogy azután 
reggeli 6 órakor újúlt erővel és aranyifjuság mindig jó
kedvével, tudni- és látnivágyásával a szélaknai m. kir. 
erdőgondnokság „Gubova“ nevű vágásán át az éppen 
most folyó gyérítő és tisztító vágásokat, a régebben 
gyérített és jegenye-fenyővel természetes utón alátelepí
tett középkorú tölgyeseket tekintették meg.

Innen a tanulmányozók — vágások- és fiataloson ke
resztül — a garamrévi erdőgondnokság kezelése alá tar
tozó „Lachtriszkó“ csemetekert mellett elhaladva, a 
Travnó nevű erdőrészben a mesterséges erdősítéseket 
elnyomó gyertyán-, nyír- és nyárfáknak kasszenítés utjáni 
tisztítását szemlélték meg. Itt előadatott, hogy e tisztítás
nál, amit máshol pénzáldozattal kellett megcsinálni, a 
kincstárnak anyagi haszna is van ; u. i. a tisztításképen 
kikerülő szénfa termelése-, összehordása- és kiegészí
téséért minden termelt szén hkltere után a kincstár 26 
fillért fizet. Az előállított szénért a selmeci bányaművek 
50 fillért fizetnek és a szállítási költséget is fedezik; 
ennélfogva az erdőbirtokos kincstárnak minden hit. szén 
után 24 fillér haszna van, ami egy m. fa után 96 fillér 
tő-árt eredményez.

Kalauzolásom mellett utbaejtettük az 1894. évben gyé
rített Lary nevű tiszta bükköst. Itt be lett mutatva az 
akadémiai hallgatóknak, hogy az e közt lévő két jegenye
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fenyőfa miként lepte el a meggyérített bükköst és hogy 
természetes utón miként alakulnak át a bükkösök jegenye
fenyőfa állományokká.

Ez erdőhelytől leszállottunk a „Reichaui“-völgybe. Ezen 
végigvonul egy erdei főút, mely az 1881 — 1884. évek
ben a kincstár által 12 kilométer hosszúságban 32.000 
koronányi költséggel építtetett és a nevezett völgyre 
hajló, mintegy 4000 kát. kincstári erdő fatermésének, 
részben az állam Szélakna és Selmecbánya felé eső 
bányaműveinek épület-, műszer- és tűzifa szükséglete 
kiegészítését, másrészről a Garam felé a tutajozáshoz 
szükséges faanyag kiszállítását célozza.

Ezen út 4-ik kilométerében, az itteni vidék kiránduló 
helyén, az úgynevezett Gabriella-forrásnál egy rövid 
pihenőt tartva, lementünk a dubrankai csemetekertbe. 
Itt be Ion mutatva a jegenyefenyő-csemeték beárnyéko- 
lásának a szükségessége. Szemlélhetővé Ion téve, hogy 
ott, hol a csemeték déli 12 óráig árnyékban vannak, a 
sorokban sűrűn egymás mellett díszlenek, ettől a ponttól 
hova-tovább a sorokban levő csemeték ritkábbak és 
silányak, ez okból utóbbiakat a természet útmutatása 
szerint be kellett árnyékolnunk. A beárnyalás akként 
történik, hogy a csemete-ágyak mind kettő szélébe szúrt 
50 cm. magas favillákra fenyőfa-rudakat, léceket alkal
mazunk és ezt a keretet fenyőfalombbal takarjuk. A 
fenyőfalomb csak oly vastagon alkalmaztatik, hogy fél
árnyék legyen.

Utunkat folytatva a Reichau 2. és 3. klmter között jobbra 
eltértünk a „Kipecz“ nevű erdőrészbe. Ezen 30 fokos 
lejttel biró osztagban be lön mutatva a hegy lejtőjére 
merőlegesen alkalmazott soros jegenye-fenyő alátelepítés, 
amely vetélkedve nő a természetes utón keletkezett tölgy- 
suhángokkal.

\

Ezen meredek oldalnak megmászása után leereszked
tünk a kincstári téglagyárba, itt Papp I. szaktársunk be
mutatta a kincstári építkezésekhez szükséges téglaterme
lést, égetést.

E csinosan berendezett telep elhagyásával a kincstár 
tulajdonát képező és öt évre a Glesinger J. Ph. tescheni 
fakereskedőnek haszonbérbe kiadott három keretes gőz- 
fürész üzeme Ion a kiránduló hallgatóknak megmagyarázva.

Ezzel a napi programm ki lévén merítve, a fiatalság 
Zsarnócára ment éjjeli szállásra, hogy másnap újult erő
vel befejezhesse a tanulmány-út utolsó napjára kitűzött 
feladatot.

Említetlenül nem hagyhatom, hogy az éjjeli nyugal
mat megzavarta a zsarnócai tűzoltók vészt jelző kürt
hangja. Egy szegény ember háza gyulladt ki. A fáradt, 
de lelkesülni mindig tudó fiatalság egy szálig megjelent 
a tűznél, oltott, mentett és a kényelmes községi tűzoltók
nak kézzelfoghatóan és minden kétséget kizáró módon 
megmutatták, hogy nem közömbösséggel és díszes egyen
ruhával, hanem ügyesség és jóakarattal kell az ember
nek testvérének segítségére lenni.

Mintha az éjjel mi sem történt volna, a fiatalság reg- j

géli 7 órakor a zsarnócai erdőhivatal előtt összegyűlve, 
annak berendezését szemlélte meg, hogy azután a tiszti 
karral az újonnan átalakított, légfűtésre, sodrony cseré
nyekkel berendezett magpergetőt megtekintse. Itt a ma
gyarázó szót Papp István m. kir. erdész vette át és oly 
kimerítő előadást tartott a fiatalságnak, hogy azok tudós 
professzoruk előtt akkor azonnal le is vizsgázhattak volna, 
ha a hivó szó azokat a központi csemetekert megtekin
tésére fel nem kéri.

Itt be lön mutatva a 10 holdas központi csemetekert 
és a 3 holdas gyümölcsfa-alany nagybani nevelésére 
szolgáló faiskola.

A kirándulóknak meglőn magyarázva, hogy a köz
ponti csemetekertnek a célja, hogy a kopár területek be- 
fásítására szükséges csemeték, amik annak előtte az 
erdőgondnokság által lettek felnevelve és részben azok 
által közvetlenül, de nagyobb részt a zsarnócai mag
pergetőben összegyűjtve, itt csomagolva és továbbítva — 
az egyöntetűség, költség- és időkimélés okából az erdő
hivatal közvetlen felügyelete mellett nevelve, küldessenek 
széjjel. A 3 holdas gyümölcsfaiskolának végcélja az, 
amint fennebb is említém, hogy egyrészt a nemes 
gyümölcsfa beoltására szolgáló alanyok nagyban, más
részt hogy az e vidéknek megfelelő nemes gyümölcsfák 
termeltessenek és széjjel osztassanak.

E csemetekert és faiskola beható megtekintése után 
utunkat az építés alatt álló lukavicai erdei főúton folytattuk.

Ez út célja, hogy a milliót érő tölgyfát a piaczra hoz
hassuk, mert annak előtte a tölgyesek megközelíthetlenek 
voltak. Be lettek mutatva e szép tölgyesek, az azok alatt 
természetes utón keletkezett kendersürüségü alnövet, tüs
kök és álló tölgyek tövébe alátelepített jegenye-fenyő 
erdősítés. Egy meglehetős kapaszkodó megmászása után 
egy természetes utón keletkezett hat éves tiszta tölgy
fiataloson át igyekeztünk a vichnyei határra.

Tizenegy órára járt az idő, amidőn felértünk a víz
választóra, itt a Vichnye, illetve Selmecbányára vissza
térő társaságtól búcsút vettem.

És amidőn e búcsú hatása alatt szokott gyalogutamon 
hazafelé indultam, azon töprengtem, vájjon a tudós pro
fessor és hallgatói megtalálták-e azt a szellemi élvezetet, 
amiért a kirándulást tervezték. Mert mi, akik e kedves 
társaságot a gyakorlat alatt kalauzolni szerencsések 
valánk, lelki megnyugvással láttuk, hogy a velünk volt 
e komoly, látni, tudni és tanulni vágyó fiatalsággal, 
kedvelt szakunk: a magyar erdészet, annak idején, a 
jövőben, nemcsak szakszempontból, hanem társadalmilag 
is méltóan lesz képviselve.

Garamrév, 1902. évi junius hava. Díváid Béla
MTtivnrtYtttxsvtvtmTXTrttTrbrtTt rtirxxtBírtrt rtrrrt t ttrtYt t11ttt.rtt.ttt.-irtttttttt

Az erdészeti egyenruháról.
Ezen meglehetősen aktuális kérdésről e becses lap 

már több ízben hozott közleményt. Miután azonban való
színűleg ezzel is úgy leszünk, mint a falusiak különféle
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esős s szép idő kérésével a Mindenható, — nem tartom 
feleslegesnek, ha ezen különféleségek tarkításához minél 
többen gyűjtünk adatokat.

így bátorkodom saját csekélységem részéről a követ
kező egyenruhát ajánlani : Kossuth-kalap árvaleányhajjal; 
veres mellény 64 pitykével ; száz ráncú alsónadrág s 
ránczos csezma magas sarokkal ; oldalfegyver helyett 
fokos.

Azt hiszem, ez mégis csak inkább magyaros viselet 
lesz, melylyel nemzetünknek tartozunk, mint a lehajtott 
gallér, pantalló, félrecsapott búr kalap s „hirschfänger.“

Hát tény, ami tény, egyenruhánk bizony gyakorlatiatlan 
s kényes természetű. Nyáron különösen, pedig az erdész
nek ekkor is van elég járni valója, megsül az ember 
benne. A legcsekélyebb folt pedig már madártávlatból 
szembe szökő.

De ezért talán mégis csak kár lenne rögtön a „sógo
rokéhoz futnunk!

Az egyenruha szabászata megfelelő. Ha lehajtott gal
lérokat veszünk s pláne mellényt is előírunk, — úgy az 
nem egyenruha többé nálunk, hanem polgári öltöny. — 
Ilyet pedig már most is hordhat mindenki, a milyet ép 
óhajt.

A tölgylombbal pedig, miután azt nagyrészt a „jágerek“ 
hordják, ép a büchsenspannerek kategóriáját növeljük. A 
hirschfángerről nem is óhajtok szólli sem. A kardunk
nak igaz, az a hibája bizony meg van, hogy egy jó 
vesszővel eshető „contrá“-nál valószínűleg beadja a kul
csot s igy gyenge voltánál gyakorlati értéke nincsen : — 
dehát ezen könnyen lehetne segíteni. A másik sokszor 
emlegetett — hátránya pedig, hogy az erdőben a járást 
nehezíti, az semmis. Mert hiszen erdész-ember erdőbe 
lőfegyverrel megy s nem karddal; miután nem tehető 
fel, hogy egy faorzóval a helyszínén — flagranti — rög
tön nemes párviadalra keljen, habár csak az első vérre 
is. Egy puskával jól felszerelt vadorzó pedig — vélemé
nyem szerint — be sem várná, mig az erdész, a hagyo
mányos „told meg egy lépéssel“ — aktióba kezdene.

A mostani nemzetiségi időkben pláne eltévesztettnek 
tartanám, a németek specialitásához, a „hirschfánger“- 
hez fordulni.

A szolgálati kalap szintén gyakorlatlansága miatt, — 
miután nemcsak a rázós kocsin bandukoló fejről kíván
kozik le, de a fák gályái sem tűrik, hogy az erdész 
előttök ezen kalapot meg ne emelje, nem sokat ér s 
pedig nemcsak a meglévő, de báimely más fajta is. A 
féldísznek qualifikált sapkát pedig lehet hogy azért visel
jük, mert „tenger-ész"-szel birunk; bár sehol sincsen 
„tenger-rész“-ünk; s csak némelyikünk fejére fogják reá, 
hogy „teng-e-rész.“ De miután mást nem adnak, — hát 
ezt legalább jól be lehet a fejbe nyomni . . .  ha az em
ber fejéhez mérten 10 cm.-rel bővebbet rendel.

Mielőtt mi uniformisról beszélnénk, előbb érvényt kel
lene szerezni az idevágó törvények s rendeletek §§-ai- 
nak. Mert tényleg azon gyakorlati megvalósítások s né

zetek, hogy egyik hordja, a másik utálja, az egyenruha 
viselését s tekintélyét, — mert azt hiszem, hogy megállapí
tásánál talán csak ez is tényezőül szolgált — illusio- 
russá teszi.

Azt kellene tehát legelőbb is vita tárgyává tenni, hogy 
legyen-e egyenruha, vagy ne legyen. S ha legyen, — 
hát azt oly rendelet mellékleteként kellene szerepeltetni, 
mely mindenkire egyaránt „szigorúan“ kötelező s mely 
alól senki ki nem bújhatik. Ilyformán a tekintélye is 
csak valamicskével emelkednék. Arról persze még csak 
ábrándozni sem lehet, hogy annak tisztelete, — mint a 
nagy Vilmos országában van, a katonáékéval egyenran
gúnak ismertessék el. Mit szólna Fejérváry Báró? s mit 
Krieghammer? „Civil bagase!“

S ha tényleg számítani lehetne arra, hogy az egyen
ruhával nem konkurálnánk az ablaktisztítók dicső se
regével, úgy tényleg ajánlanám a mostani szabását, — 
megfelelőbb sapkával, erősebb karddal s kékes szürke 
(vadásztisztekéhez hasonló) színben, mely nem piszkoló
dik oly hamar s mely vékony szövetből készítve, a nyári 
kánikulák idején nem olvasztaná fel annyira az erdész 
uraknak, a gondtalan könnyű élet (!) biztosította zsírját (?).

A sapkát nyáron fehér vászonból, vagy valami másból 
is lehetne kiállíttatni. Vivat sequeus!

Vadászüdvvel
Nagy-Szűk, 1902. július 1. Craus Géza.

t ♦ ♦ ♦ « ♦

Műszavainkról.
i ♦ t i ♦ ♦

Az „Erdészeti Lapok“ és a „Magyar Erdész“ hasáb
jain megindult a nyelvvita és lázas szógyártás jegyében 
élünk. Valóban üdvös célú mozgalom : hibás szakkifeje
zéseinket jól magyarosítani.

Azonban — itt a bibe — ehhez alapos meggondolás 
és kellő készültség kell. Nekünk erdészeknek igenis fon
tos, kötelességszerű feladatunk a szóanyag-gyüjtés. De 
ne tovább! Ne kontárkodjunk, ne ötletszerüsködjünk és 
bízzuk a kiselejtezést és szóképzést hivatásos egyénekre. 
Mert mások mesterségébe avatkozván, gyatra szóképzé
seink elrontják hangzatos nyelvünket és félős, hogy ön
alkotta szótárunk a hírhedt orvosi szótár sorsára jut. — 
Nem elég ahhoz nyelvérzéket feltételező helyes beszéd. 
A helyes szóalkotás nehéz mesterségű tudomány. Bocsá
nat vakmerőségemért, de az „erdészeti műszótár szer
kesztő bizottság“ iránti minden tiszteletem és kiváló 
elismerésem mellett is kétségbe kell vonnom ily irányú 
hivatottságát és kifogásolnom kell egyes szóelfogadásait.

Nem bírom például megérteni, hogy miért legyen 
„alfa“ rosszabb képzésű szó, mint az „aljfa“.

Vannak a szóképzésnek nyilvánvaló egyszerű igazsá
gai. Érzem, tudom, hogy az „alfa“ könnyen ejthető, szépen 
hangzó szó, mig az „aljfa“ kiejtésével nyelvem való
ságos gymnasztikát kénytelen végezni. Pedig, ha „felfa“ 
lehet „főfa“, mért ne lehetne az „aljfa“ „alfa“ ?

Kérdés: milyen legyen a jó szó ?
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Hogyan kell új szavakat nyelvünk, esetleg a rokon
nyelvek törvényei szerint képezni?

Tud erre laikus kimerítő feleletet adni?
Azt hiszem például, hogy a jó szónak jó hangzásán, 

azaz a mássalhangzók torlódásának elkerülésén kívül rövid
nek is kell lenni és úgy hiszem, hogy alapos megfonto
lás tárgyát kell képeznie, hogy a szóképzés helyességének 
rovására a nyelvtan szabályai meddig és miként jogosít
ják a jóhangzás, a zenei érzék érvényesülését.

Szegény nyelvünket új fogalmakra még sok új szóval 
kell gazdagítanunk.*

Bízzuk azért a nyelvészekre, hogy az állab, állomány, 
állag, faság, forda, forduló, forgó, osztag, erdőrészlet stb 
stb. szavak közül melyiket ajánlják az illető fogalmakra 
és ne hirtelenkedjük el a dolgot.

Nem magyarosabb és jobb az önvetés szó önvetődés, 
a hozam hozadék, jelező jelmutató helyett? Aztán — 
horrendum dictu — ott vannak a kürülszegő vágás, pász- 
tás felújító vágás, tökélyes szögmérő, szögszabatosító stb. 
olyan szerkezetű műszavak, mint hétfő helyett: hétnapos 
időszak elseje.

Porubszky Gyula úgy látszik ellensége a szóösszevo
násnak, tagadja tehát sok jó magyar szó keletkezésének 
jogosultságát, sőt lehetőségét.

Miért kifogásolja a köztudatba átment: összeg, moz
dony, gereb stb. szavakat ?

Mit szól ehhez a modern nyelvtudomány? Engedelmet 
kérek: ez ötletszerűség. Ide nem elég műkedvelői tudá- 
kosság.

Vagy a rosszul képzett: fényelés, térelés, szögelés, 
déltű szavak nem-e jobban csengenek a magyar fülbe, 
mint a fénymérés, térmérés, theodolittal való mérés, dél- 
lötű szavak? Azonban nyomatékosan ismétlem, hogy 
nem foglalkoztam alaposan ily kérdésekkel és így tisztán 
nyelvérzék alapján határozott választ ezekre nem merek 
adni, mert sejtem, hogy ilyen működéshez a műkedvelős- 
ködésnél valamelyest többet kellene érteni. Azt tartom 
tehát, hogy a munka ezen részét végezzék a szak
emberek.

Az erdészeti műszótár szerkesztő bizottság pedig kitű
zött feladatát csak hatásos nyelvészek közreműködésével 
fogja sikeresen megoldhatni. Polgárdy Béla.

Hibás szók. Szakszavaink.
M. a M. E. folyó évi 10. számában helyteleníti, hogy 

„hibás szók“ című közleményemben (M. E. 8. sz.) több 
hibás szót idegen szóval helyettesítettem. (Bár nem olyan 
fekete az ördög, a milyennek festi, mert kevés kivétellel 
ott van a magyar kifejezés is, amelyet azonban telegramm- 
jában szándékosan elhallgat.) Tessék elhinni, hogy ezt a 
hiányosságot első sorban én sajnáltam a legjobban. De

* Nem is lenne az rossz, csak az a kérdés, elfogadnák-e a meg- í 
bízatást ? Szerkesztő. |

nem tehetek róla. Én ugyanis az általam összegyűjtött 
szavak közül a szakunkban is előforduló szóknak a köz
lésére vállalkoztam ; uj általános érdekű szók képzésére 
nem tartom magamat illetékesnek. E tekintetben előtanul
mányaim fogyatékosak, talán tehetségem sincs hozzá. 
Nem akartam abba a hibába esni, amelybe esik a pap, 
aki vizet prédikál és bort iszik. E szaklapunk f. évi 4. 
számában t. i. óva intettem szaktársaimat a nyelvészke
déstől, mert nem mesterségünk, nem tudunk hozzá.

M. is — ne vegye rossz néven — hálásabb munkát 
végzett volna, ha nem a bemutatott szép sürgöny (legyen 
így) összeállításán töri a fejét, hanem a kifogásolt szók 
helyébe jobb, helyes magyar szókat ajánlt volna. Szarvas 
Gáborékat működésükért évekkel ezelőtt nem kisebb 
ember, mint Csiky Gergely csipkedte meg ügyesen és 
szellemesen. Ne bántsuk őket, mert az ő fellépésöknek, 
fáradhatatlan tevékenységűknek köszönheti nyelvünk, hogy 
napról-napra csökken a Bugát és tsai-féle ilyenféle gyártott 
szók híveinek a száma, mint: vigarda, lovarda, zárda, 
távirda; tanoda, óvoda, zenede, képezde; küldöncz, 
ifjoncz, elméncz, tapsoncz, magoncz; beszély, segély, 
tökély: dalár, áldozár, hitküldér; látnok, tanácsnok, sze- 
mélynök; árny, dag, nyargam ; nyakorján, bájdalú’ zenér, 
hólyaghúzó izgoncz, táltor; légeny, köneny, mireny, iblany, 
szikeny stb. stb.

Az idegen szók használata korántsem olyan veszedelmes 
a nyelvre, mint a hibás szóképzés vagy éppen az idegen
szerű szófűzés. Nincs az a művelt s nincs az a műve
letlen nyelv, amelyben idegen szók nem volnának; sőt 
szükséges következményei a népek érintkezésének. Nyel
vészeink régen szakítottak Kazinczy iskolájával, akinek az 
volt a nézete, hogy a „nyelvrontás“ szükséges mindenhol, 
ahol a nyelvet művelni akarják. Újabban azokat a fogal
makat, amelyekre helyes magyar szavunk nincsen, egy
előre inkább idegen szóval fejezzük ki.

Aki azonban az idegen szóktól irtózik avagy inkább 
kedveli a rosszul képezett szókat, bátran használhatja a 
szünidő (szünet helyett), küldönc ( küldött), mértan 
(=  méréstan), tanár (— tanító, professor), erély ( erő, 
energia) hordképes ( bírós), gyökvonás ( gyökér fejtés), 
belterjes ( alapos, intenzív), hordár ( málha hordozó), 
erdőgondnok ( kezelő erdész) stb. stb. szókat, a drótos 
tótot sodronyos, huzalos tótnak keresztelheti el, azért nem 
esik ki a világ feneke. Üdvözöljön kiki a hite szerint. 
Hiszen a nyelvrontás következményeit nem egy, hanem 
sok évtized, több nemzedék munkássága hozhatja helyre.

** *
Fankovics zokon veszi az „erdől“-re s evvel kapcsola

tosan a „cacdo, umhauen“ fordítására, valamint a „zár
latra“ vonatkozó közleménye ellen tett észrevételemet, 
mert igaztalannak találja. Hát én szándékosan megbán
tani senkit sem szoktam, aminthogy soraimban sértő ki
fejezés nincs is. Tévedni emberi dolog. Különösen pedig 
a kezdő koczkáztathat könnyen téves állítást, mert czik- 
kének a megírására sok időt nem szentelhet s legtöbbször
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nem állanak rendelkezésére a szükséges bizonyítékok, 
adatok, hanem emlékezetére van utalva, mely néha fügét 
mutat. A helyreigazítást nem szabad zokon venni; én 
mindig köszönettel veszem, ha valaki tévedésemre figyel
meztet. így más alkalommal legföllebb óvatosabb lesz az 
ember állításaiban, ami hasznára van úgy a cikkírónak, 
mint szakunknak.

Sajnálom, de ez alkalommal sem másíthatom meg 
előbbi álláspontomat. — Fankovics is elismeri, hogy a 
„cacdo“-t hibásan fordította le. De hátha mégis abban 
is téved, midőn ezen kifejezés német „umhauen“ értelmét 
„körülvágni“ igével akarja visszaadni. Legalább annyi 
bizonyos, hogy a német viszont a körülvágni szót nem 
fogja umhauen-nel fordítani.

Nem értem, hogyan magyarázza ki a maga igazságát 
a szótár szerkesztő bizottságnak a zárlat szóra hozott 
határozatából, mikor a bizottság nekem ad igazat, midőn 
a Schlusst záródásnak, a Bestockungot pedig sűrűségnek 
fogadja el, (v. ö. M. E. 4. sz. 80. oldal utolsó bekezdés 
és E. L. V. fűz. 613. oldal k) pont.) Ez csak eléggé 
világos és félre nem magyarázható.

Az erdői szóra most is fenntartja állítását, mert senki 
meg nem czáfolta (én legkevésbbé) s mindenki látja, 
hogy az „erdő“ szó az „ér, ered“ igéből hangugratással 
lett képezve (er[e]dő). No hát én csakugyan nem látom, 
miért kelljen az erdő szónak ezen igéből származnia. Én 
az erdőt alapszónak és nem főnévül használt melléknévi 
igenévnek tartom. Ennek a fejtegetése azonban meddő 
vitára vezetne, mert én etimológus nem vagyok, még 
nyelvész sem s tudtommal Fankovics sem az. Megerősít 
nézetemben az, hogy az erdő szónak, mint „ered“ igéből 
képezett melléknévi igenévnek az értelmét kivenni nem 
tudom és hogy nyelv dolgában előttem a nép az első 
tekintély, mely helytelen szavakat főleg a múltban soha
sem képezett s az idegen szavakat is mindig a nyelv 
szellemében idomította át. Nagyon lekötelezne Fankovics, 
ha valamelyik etimológusunk közbenjöttével tudományos 
alapon, nyelvtörténeti adatok nyomán kimutatná nézetének 
a helyességét. 0 vonta kétségbe az „erdői“ szónak a 
helyességét, tehát neki kell először bizonyítani is. Bizto
sítom, hogy én leszek az első, aki meghajlok előtte s el 
fogom ismerni, hogy az „erdői“ helytelenül képezett szó.

Ellenben tökéletesen helyeslem fejtegetéseit és kifogásait 
a „korcs, túlkoros, elaggott erdő, áterdőlés és tökélyes“ 
szavak ellen. Ezekhez még én is sorozhatnék néhányat, 
de erről majd máskor. Az előzmények után alapos volt 
a M. E. 4. számában kifejezett aggodalmam, amidőn azt 
írtam, hogy a szótár szerkesztő bizottságnak a működése 
akkor lesz sikeres és akkor fog kifogástalan eredményt 
felmutatni, ha nyelvtudósaink közreműködését is igénybe

PombSZky Gyula.

TÁRCA.
Lenau költeményeiből.

Havas István.
A n á d a s b a n .

I. 11.

Túl a nap száll nyugovóra, 
Gond fáradtan elpihen;
A szomorú fűz a tóra 
Hajlik mélyen, szelíden.

Át az erdőn esti fénybe’ 
Ide jövök lopva ki 
E tó puszta környékére,
S rád kezdek itt gondolni!

Kedvesemtűl elszakadtam 
Könyeim, csak hulljatok!
Rezg a nád a szélbe’ halkan, 
S a fűz lombja gyászt susog.

Árny borul a földre, lombra; 
A nádas bús titkait 
Oly fájóan panaszolja,
Hogy sírnom kell hosszan itt.

Távolból is fénybe vonja 
Hű szerelmed bánatom,
Mint a hogy az est csillagja 
Átragyog c lombokon.

S közben mintha zene szállna 
Halkan át a tó felett,
S elhal, egyre messzebb szállva 
A te édes éneked.

III.

Zord felhöraj tör az égre, 
Megnyíltak a vízcsapok; 
Jajgat a szél búgva, kérdve: 
„Tó, hova lett csillagod?“

S a tűnt fényért fcl-feltúrja 
A tó mélyét odalenn . . .
Hű szerelmed lelki búmra 
Nem ragyog már sohasem.

IV. V.

Alkonyul a nap 
Vészes fellegek 
Sötéten futnak 
S forró szél lebeg.

A redőtlen, nyugvó vizen 
Elömlik a hold fénye,
És föstöget halvány színnel 
Rózsát a nád zöldjére.

A villám fénye 
Cikáz szilajon, 
Vakító képe 
Átfut a tavon.

Túlnan szarvas jő s az éjben 
Széttekint a domb alatt; 
Föl-fölijednek a mélyben 
Alvó vizi madarak.

Egy ilyen perezbe’ 
Látlak, úgy vélem, 
S hajadat lengve 
Lengni a szélben.

Sírva kell a földre néznem; 
S lelkem rejtett mélyén át 
Emléked átszállni érzem, 
Mint egy csöndes estimát.

Nádországban.
— A „Magyar Erdész“ eredeti tárcája. —

Irta: G lü c k  István.
A merre mentünk, mindenfelé, a meddig csak ellátott 

a szem, mint örökké háborgó tenger hullámzott a meg
érett gabona sárgás-barna végtelenje, melyben itt és ott 
is jobbra-balra ringott az ég kékségével kacérkodó búza
virág, mintha valami bájos zenének dallama szállt volna 
felé s arra bólingatná kedves fejecskéjét. Talán a tücsök
nek, a rónák fekete igricének örökké vidám cirpelése, 
vagy a szellemes fűrj pittypalattya igézte meg, vagy épen 
a magát égbe fúró pacsirtának édes-kedves danája, mely
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ezüst, mennyei csengők imádságos szava gyanánt hang
zik le a magasból ? ! A konkoly még virágzott itt-ott, a 
pittypang érett fejét hordta a szél, a kék szarkaláb, vad 
margaréta, katáng, pipacs, ökörfarkkóró virágtengert va
rázsolt elém ; pedig elmúlt a junius már, mikor minden
felé ta“ka szőnyeg gördült szét lábaink előtt.

Szívembe nyilait az édes élvezet mámora. Kapkodtam a 
hajnali hűvös levegőt, keblem pihegett, mintha megakart 
volna szakadni a szívem. Szemem nem tudott betelni e 
szép világ nézésével. Kelet felől, a boltozatos kékség 
fesledező szegélyén kiüt a rózsaszínű pír halványsága, 
majd kitör az ég öléből a tűzkévék millió súgára az űr 
végtelenségébe. A fény terjed s csakhamar lángba borul 
az egész látás határa. Mintha meggyúladt volna a levegő, 
aranyos, csillámló fény ömlik szerteszét.

A hajnal elmúlt. Reggel van. A révhez értünk. Negyed
óra múlva már vígan siklott három nádfúró csónak egy
más mellett befelé a rétbe.

A lápon mindig akad valami vadászni való : a szép tollú 
gémek, sneffek, batlák, kárókatonák; most meg kifejlőd
tek már az első sikerült költésből való rucák, a kajtárok 
vedlenek, „ollottak“ — mint a halásznép mondja.

Már júniusban is tele van szórva a tóság a fészek
hagyó apróságokkal. Nem is csoda : hisz a vadlúd már 
áprilisban ülte fészkét s egy hónap elég volt arra, hogy 
a pázsitra vezethesse apró-cseprő aranyos libuskáit. A 
vadruca, szárcsa, vízicsibe, búvár, vöcsök, szalonkafélék 
költési ideje a május s három-négy hét valamennyinek 
elég, hogy kiköltse a jövő nemzetségét. A gémek is be
fejezték a költést régen, most már repülősek a fiatalok 
is. Csapatokba verődnek; megtelik velők sok helyt — 
tanyájukon — a levegő, ha valami durranás visszhangja 
veri fel a lápi magány csendjét.

A lápi élet májusi vidámságát felváltotta a junius gondja, 
de a julius visszahozta azt újra. Megszaporodott ötszörösen 
legalább a lápi lakosság. Éretlen kölyökhangok töltik be 
a levegőt. A perpatvar ily kavarodás közepette természe
tesen elmaradhatatlan ; a mint összetalálkozik két falka, 
van zsebegés, szárnycsapkodás, de a kibékülés is oly 
hamar beáll, mint a mily gyorsan keletkezett a harag. 
Egyik csapat erre húz, a másik arra, mintha mi sem 
történt volna.

Ilyenkor talán legszebb a láp, mikor a julius lángja 
ömlik le a magasból; mikor a madárság minden zegét- 
zugát lakja a mocsárországnak. A nagy tóságok a lápon 
hemzsegnek a fekete pontoktól s az a foltocska a víz 
hullámzó, csillogó hátán, mindig egy-egy vizimadár. A 
dörömbök szegélyén, pázsitján száz meg száz mindenféle 
fajú lápi lakos sütkérezik, kutat, keresgél; a pocsogók 
telve a gázlókkal, úszkáló, futkosó, tótágast álló vizi nép
séggel s a levegőben libegő, tovasurranó, húzó madarak 
ezrei sürögnek. Ezerféle hang keveredik össze zűrzavaros 
zsivajjá: ember legyen, a ki a távolból kiigazodjék benne.

A sik vízen elváltunk egymástól. A három csónak 
külön-külön utat szelt magának a lápba.

12. szám.

Vezetőm egy bakcsótanya felé evezett. Már messziről 
lehetett látni a buksi alakokat, a mint fejüket, nyakukat 
behúzva, gunnyasztottak a fűzfákon. Közeledésünkre a 
szélső fákon ülők hamarosan szárnyra kaptak; de a 
beljebb eső fákon levők nem vehettek előbb észre, míg 
a vízben gázoló fák alá nem értünk. Innen könnyen le
szedhettem két gyanútlant a fa tetejéről. De a vissz- 
hangos puskadurranásra szárnyra kelt az egész telep s 
vastag basszus hangokat eregetve, tovaszálltak, hogy ha
marosan újra visszatérjenek. Nem szálltak le rögtön, éltek 
a gyanupörrel s csak hosszantartó örvölyözés után eresz
kedett le a bátrabbja, majd lassanként a többiek is.

Mire elcsendesült a táj vakkantásaiktól, messze jártunk. 
Szittyós, sásos terület rigyásait bújtuk, keresve a kajtár 
gácsérokat. Nem találtunk. De annál több szárcsára akad
tunk, melyek a nádtorlásokon (víz által rakásra hordott 
nádtörmelék) sütkéreztek. Nem bántottuk őket.

Sík vízre érve, nagyszerű látvány tárult szemeink elé. 
A félkörben elterülő tófenék vízszintája tele volt úszó fol
tokkal. Szárcsák, ruczák voltak. Az öreg kacsák vedlés 
állapotában voltak, azért keresték föl a nyílt vizeket; 
menekülésük egyetlen eszköze az úszás, alábukás volt. 
A melyik repülni tudott még, hamarosan kiemelkedett a 
vízből s repült más tájra. Érdekes képet tártak elém a 
csillogó, fehérnyakú vöcskök, barnán vonalozott nyakú 
apróságaikkal. Sokszor csónakom mellett dugták ki fejüket, 
de csak egy pillanatra, mert szempillantás alatt már megint 
eltűntek, mig anyjuk félve, kétségbeesve igyekezett őket 
a veszedelemből kicsalni.

Befurakodtunk a nádba, hol már a megfeneklés vesze
delmétől kezdtem félni, mikor pákászom egy-két erős 
lökéssel belendítette a csónakot egy sebes vizű keskeny

tetejéről ijedten lökte le magát egy-egy pihenő vörösgém.
Nem épen hosszú útunkon fáról-fára röppent előttünk 

egy gyönyörű szinpompában díszlő jégmadár. Ez az ő 
birodalma volt. De egyszerre csak kicsapott az ér fölé 
és visszafordult; eddig tartott kis otthonának kerülete. A 
határsértést nem látta érdemesnek miattunk elkövetni. Uj 
egyeddel találkoztunk. Ez is vijjogva röpködött a viz felelt 
egyik fáról a másikra, gyönyörű alakoskodást tárva sze
münk elé. Szinte elvész repülve a táj zöldeskékjében. 
De a legszebb, tágabb értelemben vett mimikryt mégis 
ülve játsza, mikor alulról tekintve elszáradt levélhez, 
felülről tekintve élő, zöld levélhez hasonlít. Alulról meg
téveszti a gyanútlan tovasikló halacskát; felülről az örvö- 
lyöző réti héját. Nincs türelmesebb halász a lápon, mint 
a jégmadár. Órahosszat elül egy galyon lesve a ficánkoló 
halat. S ha arra téved az áldozat, mint a villám, lecsa
pódik a vízre s kiemeli a falatot, melyre oly sokáig várt.

Vitt a viz sodra bennünket, nem kellet evezni, csak 
irányítani; de nem tartott soká a dicsőség: kijutottunk a 
Hulló árkába s onnan letértünk a nagy Pusztára vezető 
csónakútra, melyen kerek egy órahosszat siklottunk tova,
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hogy a síkra érjünk. A ki nem próbálta még meg, egy 
óráig két nádfal közé zárva, júliusi melegben csónakba 
dűlve az ily utat, bizony alig lehet fogalma róla. A hőség 
rekkenő. Kilátás semmi. Fejed felett tenyérnyi széles 
égbolt-sáv, mint a tejút. Ki, ki e börtönből!

Az Isten szabad ege alá jutva, óriási terület, csillogó 
víztükre vakította a szemet. Ez a híres „Puszta,“ a szár
csák, vadrucák eldorádója, a kárakatonák halászterrito- 
riuma !

Nem vágtunk neki egyenesen a tengernyi víznek, ha
nem oldalba kaptuk a nád karélyát s a mellett lopakod
tunk lefelé, nem céltalanul, nem is hiába. Egy rétihéját 
sikerült hamarosan leszólítanom a magasból, mikor kilökte 
magát a nádból s nemsokára szinte egész véletlenül egy 
kis ezüstgémet, vagyis kis kócsagot, mely még nem hul
latta volt el gyönyörű címeres tolláit. Szárcsára nem pa
zaroltam a lövést, megtartottam a kárakatonákra, melyek
nek beszálló pihenőhelyeire indultunk.

Vízben álló hatalmas fűzfák ezek, elszáradt gályákkal, 
hová napközben többször beszállanak, jól elvégzett ha
lászat után. Odaérve alá állott a csónak az egyik fa alá. 
Nyugodtan megebédeltünk, egyre várva a hatalmas ma
darakat. Alig végeztük el, kezdtek egyenként, majd egyre 
sűrűbben beszállni. Mikor tele volt a fa — beleszólt a 
fegyverem dörrenése is az általános csendbe, mely a 
Pusztán uralkodott. Két madár élettelenül hullott le a 
vízbe, de a többi egy-kettőre künn termett a síkon. 
Üresek lettek a fák.

Megindulhattunk? Lefeküdtem a csónakba, levert a tik
kasztó hőség. Felettem jajongtak a kormos szerkők, csérek. 
Hallgattam a láp zűrzavaros lármáját, a nádas suttogó 
zenéjét, melyet ezerdallamúvá varázsolt a csapongó kép
zelet.

Alkonyodott, mire kiértünk a lápból, e kedves vad
világból . . .

IRODALAI SZE/ALE.
— Az ákác Németországban nem örvend olyan 

elterjedtségnek, mint nálunk, de újabban a szakemberek 
ott is kezdik fokozottabb mértékben felkarolni. Az észak
németországi erdészeti egyesületeknek 1900. évi május
29-én Sorauban tartott közgyűlésén a megvitatandó fon
tosabb kérdések egyikét már az ákácfa alkalmazásának, 
tenyésztésének és használhatóságának kérdése képezte 
és az e körül kifejlődött eszmecsere az ákác felkarolása 
mellett döntött. A vitát gróf Finck v. Finckenstein Trossin 
vezette be, aki a magyarországi tapasztalatokra utalva, 
az ákácot mint a humusban szegény erdei fenyőtalaj be
ültetésére igen alkalmas, gyors növésű, nem túlságosan 
fényigényes, gyengén árnyékoló, de azért a talajt külö
nösen fizikailag javító fanemet sok dicsérettel halmozta 
el és főleg az erdei fenyvesek hézagaiba ajánlotta, ahol 
úgy erdővédelmi, mint szépészeti szempontból egyaránt

helyénvaló. Kiemeli azonban, hogy mennél rosszabb a 
talaj, annál gyengébb az ákác árnyéktürő képessége is. 
Azt az állítást, hogy ákácos helyére más fanemeket tele
píteni nehéz, gróf Finck nem látja igazoltnak, mert ha 
vágás után a területet tavasztól julius kezdetéig 14 napi 
időközökben juhokkal ismételten legeltetik, akkor a sarjak 
elpusztulnak ; ellenben figyelembe ajánlja az ákác fájá
nak nagy hamutartalmát, kerítésoszlopokra, bányafára, 
tűzifára és szekérgyártásra kiváló alkalmazhatóságát s 
példákkal igazolja, hogy az ákác egyike a legjövedelme
zőbb fanemeknek*. Termesztésére a csemetekertben való 
vetést, az egy éves csonkított csemeték iskolázását s
4—5 éves suhángok kiültetését ajánlja, oly hozzáadással, 
hogy az ákácosokra legmegfelelőbbnek a 30—40 éves 
vágásforgót véli, mivel a 60 éves fák rendszerint kor
hadtak. A gr. Finck által tett ajánlathoz hozzájárult dr. 
Kiemitz-Chorin erdőmester is, aki az ákác előbb jelzett 
előnyös tulajdonságai mellett kiemelve a rovarkárokkal 
szemben tapasztalt magatartását, valamint azon körül
ményt is, hogy az ákác napos helyeken tölgy és bükk 
telepítéséhez kitűnő védőfa, egyben utal az ákác hátrá
nyaira is, amelyek közül az őszi fagyokkal szemben 
tapasztalható érzékenységét, a gyakori vadrágást, a fenyő
félék elnyomását, a gyors kigyérülés miatt szükséges 
rövid vágásfordulatot és az ákácfa utáni kereslet inga
dozó voltát hangsúlyozza. Ezekkel szemben az ákác jó 
tulajdonságai kétségkívül túlnyomók és különösen a 
talajra gyakorolt jó hatása nagyon figyelemre méltó. Az 
ákác a talaj mélyéből felemelt ásványi anyagokkal és 
az assimilált szénenynyel a talaj meglazított felső rétegét 
gazdagítja és ennek következtében az alját mohafélék 
helyett zamatos fűfélék foglalják el, melyek már külsőleg 
is bizonyítják az ákác talajjavító hatását. A csekély 
vágásfordulót kárpótolja a gyors magassági és tömeg
gyarapodás s az ezekből és a fa értékes voltából követ
kező nagy jövedelmezőség, melyeknek figyelembe vételé
vel Kieimtz- Chorin a 20—30 éves vágásforduló mellett 
foglal állást. A fagykárok mérsékelésére a vetés sorközei
nek fenyőtűkkel való behintését ajánlja és a csemeték 
csonkítását csak a megsérült vagy rosszul fejlődő cseme
tékre kivánja szorítani. Végül megjegyzi, hogy az ákác 
a legrosszabb homoktalajon is jól fejlődik; de csak 
akkor, ha az alább fekvő termékeny homokréteget elérheti. 
Mindezt azon óhajtással ismertettük, vajha az ákácfa 
termesztésével és kezelésével foglalkozó szaktársainknak 
okot szolgáltatnánk saját megfigyeléseik közlésére. K .

— Bevágo t t  je lek élőfákon. Hogy a fák kámbium- 
rétegében az életfolyamat meg nem akad, hanem az 
zavartalanul tovább működik akkor is, ha a kéreg és 
faszövet közé idegen tárgyak kerülnek, azt számtalan 
példa igazolja. Kő, csont, vasszög, gyümölcs vagy bármi

* Madlitzban egy 40 éves ákácos hektáronként és évenként 60 
márkát, Trossinban pedig egy 25 éves ákácos 97 márkát jövedelme
zett. (Tiszta jövedelem.) F o r d ító .
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más évtizedeken át gondos megőrzésben részesül a fák 
belsejében. Nagyon érdekesek azok a forradási sebek, 
melyek a fákba bevágott feliratok után keletkeznek. Ha 
egy fába valami betűt vagy jelt vágunk, úgy, hogy a 
kéreg alatt maga a faszövet is megsérül, akkor a kám- 
bium a keletkezett Írást vagy jelt minden évben egy új 
faréteggel vonja be, kívül pedig új kéreg képződik rajta, 
így aztán a bevésett jel évről-évre jobban összeforr, de 
abban a rétegben, mely a bevágáskor a fának legkülső 
rétegét képezte, megmarad eredeti alakjában száz év 
múlva is. A német erdészeti szakiskolák gyűjteményei
ben számos ilyen régi felírás őriztetik. Újabban Schneider 
nevű bartschdorfi erdész bukkant rá egy nagyon érdekes 
és régi feliratra 1777 évszámmal. A feliratoknak sértetlen 
kiszedése nem éppen olyan nehéz feladat, ha az ember 
óvatosan jár el a munkával. Szolgáljon erre a következő 
példa útmutatóul: Egy bükkfa külső kérge 1790-ik év
számmal volt megjelölve. Áfa 1887. évben került döntés 
alá. 1887-ből 1790-et levonva, marad 97. A kéreg alatt 
tehát 97 évgyűrűt kellett leszámítani, hogy megtalálják 
azt a réteget, melybe a bevágást csinálták. Vasékekkel 
sikerült is a fölösleges faszövetet lefejteni s az eredeti 
bevágott számjel tisztán látható volt.

Deutsche Forstzeitung után lu ie C S  B.
mt-m: •'-•se

VADÁSZAT.
A somosi őzbak.

Vége felé járt augusztus ; a hársfák nyári világoszöld 
színét már majdnem minden levelen a citromsárga szín 
váltotta fel, sápadt koronái élesen rikítottak ki a hegy
oldalak tölgyeseinek sötét zöldje közül. Ezek érzik meg 
legelőbb, hogy a nyárnak már kifele áll a szekere rudja, 
hogy közeleg az ősz, mely előbb csak itt-ott egy későn 
nyíló virágot, egy levelet tép le a nyár köntöséről, később 
aztán tágra nyitott ujjakkal markol be a fák lombjai közé 
s szét szórja a világ négy tája felé a sárga leveleket, 
elűzi ágaikról e rövid életű gyermekeit a nyárnak.

Ketten voltunk, Berci és én. Izzadt homlokkal kapasz
kodtunk fölfele a Somos oldalán ; én elől, Berci utánam. 
Ma mintha különösen ki akart volna tenni magáért 
augusztus, oly meleget támasztott, hogy a könnyű nyári 
kabát is szinte lekivánkozott rólunk. Pedig meglehetősen 
védve voltunk a nap sugarai ellen, a felettünk össze- 
borúló lombsátor alig engedett át belőlük valamit. Külö
nösen Bercinek esett nehezére a hegymászás, ki mint 
afféle városi ember nem volt hozzászokva az ilyen hegy
oldalon való járkáláshoz, no meg termetes, talán elhí
zottnak is mondható testének súlyához nem is egészen 
megfelelő ez a ferde alap. Haladtunk lassan fölfelé.

Furcsa fiú ez a Berci! Néha megszállja a vadászat 
szenvedélye s olyankor képes volna talán halálra e lá 
rasztani magát a vad után való járkálásban, néha pedig 
hallani sem szeret a vadászatról és képes a faképnél

hagyni az embert, ha azt emlegetik előtte, hogy valaki 
ezt, vagy azt lőtt ezen, vagy azon a vadászaton. Egy
szóval, a szélsőségek embere. Minthogy azonban semmi 
sincsen ok nélkül e föld hátán, az ő furcsa szokásának 
is meg van a maga oka. Ő azt mondja, hogy nincs 
szerencséje a vadászathoz, mások pedig azt beszélik róla, 
hogy szeles; ha aztán valami kudarc éri, a mi ily ter
mészet mellett nem is oly ritkaság nála, búcsút mond 
egy pár hónapra a puskának, erdőnek és nincs olyan 
emberi szó, mely rábírná, hogy puskával vállán csak egy 
félórai sétára is kimenjen a szabadba. Szabad idejében 
inkább beül szobájába és pöfékelve a jó réthátit, szám
lálja, hogy hányat ketyeg a vén fali óra, mig öblös, fa
ragott tajtékpipájából kifogy a takarmány. így él elzár
kózva egy pár hétig, mig pipája bodor füstkarikáival 
együtt el nem száll haragja is. Lassanként szelíd tekintet 
váltja fel haragos pillantásait, melyeket fényes csövű 
lancasterére vet. Szép kis szerszám az ; el kell ismerni, 
hogy a legszigorúbb vizsgáló sem lelne kifogást tisztasá
gában. Néha hosszasabban feledi rajta szemeit, mint a 
hogy erős fogadalma megengedné és csodálatos, ilyenkor 
mindig valami meleg érzés bizsereg végig testén. Leveszi, 
megvizsgálja kivül-belül; sehol egy kis rozsdafolt sincs 
rajta. Aztán sorba nézegeti a szép borjúbőrtáskát, a va
dászkést, mindent a legszebb rendben talál. Amaz a ta
vaszi szalonkahúzás, emez pedig a téli vaddisznó vadá
szatok kellemes emlékeit kelti fel benne. S mikor ezekre 
visszagondol, nem haragszik többé a kudarcért; de hát 
mi is van abban, hogy ő a múltkor fogoly helyett a 
Zsipsz fejét lőtte keresztül. Véletlenségből történt, nem 
várta meg, mig a vizsla elől felrepül a fogoly, elhirte- 
lenkedte a lövést s a baj megtörtént. A fogoly a hibás, 
miért nem repült fel elébb.

így gondolkozik magában s egyszerre azon veszi észre 
magát, hogy a puska, táska már a vállán van és pipa 
helyett a botszéket szorongatja kezében. Már nem bosz- 
szus többé, ismét a régi Berci, kit semmivel sem lehetne 
otthon tartani ; ma vadászó kedvében van. Kilép az ud
varra, füttyent egyet vizslájának, hívja, de bizony az 
csak nem akar előkerülni, ekkor jut eszébe, hogy az 
már a másvilági tarlókon állja a foglyot, ha ugyan ku
tyának szabad oda bejutni, a mihez Berci előtt most 
kétség sem fér, mert hát vadászat nélkül a menyország 
sem sokat ér, kutya nélkül vadászni pedig csak fél 
élvezet.

így felszerelve állított be hozzám ma délután. Ismerve 
szokását, nem is említettem fel fogadását, mit a múlt
kori fogoly-vadászaton tett, hogy nem fog többé puskát 
a kezébe. Valami nagy önbizalom szállhatta meg, kérdés 
nélkül kirukkolt váratlan látogatásának okával; Hallod-e 
te Pista, szeretnék lőni egy őzbakot, ugye leszel szives 
elvezetni ma este valahova lesre. Mert hát tudod, a prin
cipálisom feleségének is megígértem, hogy a legközelebb, 
mikor őzt lövök, küldök neki egy őzcombot és már res- 

| telni kezdem a dolgot, mert egy év is eltelt ígéret
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óta és az az általam is annyira óhajtott „legközelebb“ 
máig sem jött el. A Berci érve hatett reám ; külömben 
sem oltottam volna ki ismét fellobbant vadászszenvedé
lyének lángját tagadó válasszal. Már csak baráti szíves
ségből is eleget kellett tennem kívánságának, ámbár nem 
szeretem a döggé lőtt vadat. Épen egy pár nappal előbb 
jártam a somosi nyalatónál, ott láttam egy szép hatos 
bakot és amint a lecsiszolt oldalú facsemeték és a már 
meglehetősen kiürült sózóhely bizonyítják, az őzbak 
állandó tanyája a fensík melletti fiatalosban volt. Röviden 
előadtam Bercinek a helyzetet. Ő rögtön késznek nyilat
kozott az indulásra, nyaka közé kanyaritotta a sárga 
borjúbőr táskát és a puskát. Berci te, mi van abban a 
táskában? kérdém tőle, mert a táska feltűnően kidom
borodott voltának okát képtelen voltam magamnak meg
magyarázni. „Töltény“, feleié és felnyitja a táska fedelét. 
A legszebb rendben sorakozott egymás mellé egy sereg 
sörétes patron, mintha legalább is az angolok e'len készült 
volna írtó harcra. Hát golyós töltényed nincs? „Nincs“, 
feleié, minek az, talán csak nincsenek vaddisznóid is? 
Nem is azért kérdem, de csak nem akarsz négyes se
réttel lőni őzet. Miért ne, hiszen a sörétlövés biztosabb ? 
Mert az vadászvétek, felelém. Alig tudtam rávenni, hogy 
legalább egy golyós töltényt készítsen, addig úgyis vár
hatunk, mert még csak három óra. Aztán elindultunk; 
hátunk mögött összeborultak a suttegó lombok és mi, 
azaz hogy csak Berci, kedves reményekkel haladt mögöttem 
felfelé a lejtős hegyoldalon. Félórai út után megérkez
tünk a Somos tetején elnyúló rétre. Mire felértünk, egy 
kis szellő kerekedett valahonnan, az hűsített egy kissé, 
Berci megtörölte, izzadt homlokát és végig dőlt a bárso
nyos gyepen; nagyon elfáradt a hegymászásban. Körül
belül nyolez holdnyi ez a rét, éppen a Somos tetején, 
körülötte fiatal tölgyerdő terül el, abban tanyázik az a 
szép őzbak. A rét szélén egy vén tölgyfa áll, annak 
lombja közé egy régi leső állvány van elrejtve, melyre 
egy rozoga létra nyúlik fel. Onnat, a hol mi állottunk, 
alig lehetett kivenni a leső deszkáit. Úgy gondoltam, 
hogy Bercinek legjobb lesz oda felmenni, mert ott jól el 
lesz takarva, én pedig a rét másik oldalán keresek ma
cimnak egy jó fedett helyet.

Elfoglaltuk helyeinket. Berci fölmászott a rozoga alkot
mányra, aztán eltakarta előlem a fa lombja, én pedig a 
rét másik oldalán egy sűrű mogyorócserje mögött állot
tam lesre. Vártuk a szerencsét. Halk zizegéssel himbálóz
tak ágaikon a mögöttem emelkedő fiatal fák levelei, ez 
a kis zaj zavarta meg csak a meleg augusztusi délután 
csendjét. Hallgatott a madárvilág is ; rég elmúlt már a 
tavasz, mely dalra ösztönzi a szerelmes madársziveket, 
a nyár is mulóban van ; az itt-ott előtűnő sárga levelek 
hirdetik augusztus végét, mely oly észrevétlenül viszi át 
a nyarat az őszbe. A természet haldoklásának első stá
diuma már küszöbön van, nincs ilyenkor dalolási kedve 
a madárvilágnak. E csönd szárnyat adott gondolataimnak 
s azok elrepültek messze-messze, a múlt emlékeinek

birodalmába, fölkeresték egy-egy szebb képét vadász
éveimnek ; újból átéltem azokat gondolatban. Ily egyedül, 
ilyen csöndben mindig talál a lélek tárgyat, ami fölött 
elmélkedve feledjük a jelen bajait, gondjait. A nyári erdő 
zöld színe oly jó gyógyszere a külvilág bajaitól kifáradt 
léleknek . . . Vártunk sokáig; talán egy óra is eltelt, 
mióta helyeinket elfoglaltuk. Bennem kétség kezdett 
támadni a mai őzles sikerére nézve. Hát Berci mit 
csinál ? Amint kinézek a rétre, mit látok . . . ? az erdő 
szépe, a szép hatos bak már k!nt van és kényesen ha- 
rapdálja az erdei rét bársonyos gyepét. Köze'ebb volt 
Bercihez, mint hozzám, és így látszólag neki kedvezett 
a vadászszerencse. Az őz most felemeli fejét, figyel. 
Talán észre vett valamit? Nem, legelni kezd ismét, mi
közben közeledik Berci felé. Most oldalát épen Berci 
felé fordítja, a legremekebb lövést teheti, ha el nem ha
markodja. Minden pillanatban várom a lövés dörrenését, 
mely e szép állat életét kioltja . . . Várom, várom, de 
hiába . . . Vájjon miért nem lő Berci? Kénytelen vagyok 
távcsövemhez folyamodni, hátha az kisegít tudatlansá
gomból. A fa lombján keresztül alig tudom kivenni a 
Berci alakját, ott . . . ül a lesőn . . . puskája keresztben 
feksz'k térdán . . . feje a mellére hajlik. Ez az ember 
alszik, vagy meghalt. De ni ni, az őz felkapja fejét és 
erősen neszei a leső felé. Most egy pár lépést tesz előre; 
biztosan szagot kapott. Most lábával toppant, mint a 
hogy olyankor szokott tenni, ha valami nyugtalanítja. 
Ismét toppant és erős, mély hangon megriad. Abban a 
pillanatban, mikor az őz riadója elhangzott, egy nagy 
dörrenés hangzik a lesőről és mintha csak a rozoga al
kotmányba ágyúztak volna, összeomlott az egy szem- 
pillantás alatt Bercistől, létrástól együtt, az őz pedig 
harsány böffentésekkel iramodott a sűrű felé. El sem tud
tam képzelni, hogy mi az oka ennek a kedélyes leszál
lásnak; siettem Bercihez, hátha valami baja történt. 
Mire odaértem már feltápászkodott a deszkák alól és 
ugyancsak furcsa szemekkel nézett reám. A rémülettel 
telt tudatlanság volt kifejezve arcán, zavart volt, mint a 
kit legédesebb álmából vertek fel valami rossz hírrel. 
Elaludt a jámbor a nagy várakozásban és biztosan hor- 
tyogásától riadt meg az a bak; Bercit pedig az erős hang 
hirtelen fölverte álmából és a ravaszon nyugvó újjával 
akaratlanul is elsütötte puskáját, a puskaszótól aztán még 
jobban megrémült saját maga és megkapta a leső tám- 
lányát. De ez az erős fogás több volt, mint a mennyit 
egy régi, korhadt faalkotás elbír, összeomlott mint egy 
kártyavár. A lesővei együtt összeomlott a Berci vadász 
szenvedélye is örökre. Itt sem ő volt a hibás ; hogyne 
aludt volna el, mikor a hegymászás olyan fárasztó, a 
suttogó lembok pedig oly édes álomba ringatnak el.

Petricsek István.
Albert Szászország királyáról. A múlt hó 19-én 

elhalt király kitűnő és fáradhatatlan vadász volt egész 
élete végéig. Legkedvesebb vadászterülete a „reinhardts- 
dorfi“ volt, mely a „Sächsiche Schweiz“ ősfenyvesei
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ölében, festői vidéken fekszik és siketfajdjairól messze 
földön híressé vált. A vadászat az öregbedő királynak 
évről-évre nehezebbé lett s bár orvosai meg is tiltották 
különösen eme fárasztó falmeredek sziklás havason a 
vadászatot, a hol a dürgő helyekhez könnyen járható 
ösvényeket csinálni lehetetlen ; vadászszenvedélyének nem 
tudott ellentmondani s ha már lábai nem bírták, két 
izmos erdővéddel vitette fel magát a leshelyekre. De 
nemcsak saját otthonában, hanem azonkívül idegen föl
dön is sok vadászterületen tette próbára vadászszeren
cséjét. Leggyakrabban látogatott el szeretett királyunk 
mürzstegi vadászterületére Stájerországba, a hol ketten 
heteken át vadásztak zergére, szarvasra. Gyakran meg
fordult Sziléziában, Olaszországban, sőt a német-francia 
hadjáratkor Páris ostroma alatt is tudott időt szakítani a 
vadászatra, mely alkalommal több fácánt, foglyot s rókát 
hozott terítékre.

Viselkedésében nyílt és egyenes volt, ruházatában a 
lehető legegyszerűbb s kamarásának mindig sok rábe
szélésébe került, mig a király kopott kabátját végleg 
letette s azt ujjal cserélte föl. Vadászatain rendesen csak 
olcsó rövid szivart szívott, de ha a szerencse kedvezett, 
rögtön egy virginára gyújtott, sőt a hajtok részére is 
azonnal rendelt egy hordó sört.

A stájer favágók sokszor találkoztak vele az erdőn, de 
csak úgy félvállról köszöntötték, mert a rövidszáru zer- 
gebőr-nadrágban, fakó viharköpenyben és egy már na
gyon megviselt gyanús szinü vadászkalapban, a fejedelmi 
urat nem ismerték fel benne. Számos kalandjai voltak e 
miatt s többek között a követketkező is vele történt meg:

Cserkészet közben egy fordulónál találkát adott Lipót 
bajor hercegnek s egymagában álldogálva várt reá. Egy
szer csak egy öreg paraszt bandukol csendesen ki az 
erdőből s alig köszönve neki, kérdi hová való, mi a 
neve. A király megmondja, de a paraszt fejcsóválva ké
telkedik. E közben odatoppan a másik cserkészutról a 
várt herceg is, a kitől a paraszt szintén kérdi, mi légyen 
a neve. A kérdezett mondja, hogy ő Lipót bajor herceg, 
de erre az öreg stájer, a ki szentül megvolt győződve, 
hogy belőle gúnyt űznek és lóvá akarják tenni, mérge
sen azt mondja nekik : „Nos és Ti nagy urak, tudjátok-e 
ki áll előttetek ? . . . Nó ha nem, megmondom én 
nektek ! Én a kínai császár vagyok.“ Evvel oszt nagy 
mérgesen ott hagyta a két nevető vadászt. I. B.

Rókát szoptató tacskó.  A Nagy-Szebenben állo
másozó Spiess százados tacskójával olyas valami esett 
meg e tavaszon, a mi alighanem páratlan a maga ne
mében. Az eset a következő: S. március 12-én kivitte 
tacskóit egy rókabarlangot megmotozni. Mivel aznap a 
róka kézre nem került, S. pedig másnap a várnak to
vábbi ostromlásában akadályozva volt, legényét küldte ki 
a kutyákkal. Az egyik szuka azelőtt pár nappal nehány 
kurtalábu sarjat hozott világra, de a gazda azokból nem 
akart egyet sem megtartani. A kutya már sok alamu
szival leszámolt és mindig valóságos dühvei rontott a
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rókára. Most is — bár tele emlővel — a szokott tűz
zel rohant be a tanya nyílásán és nemsokára ugatás 
jelezte, hogy a derék tacskó a rókára ráakadt, de aztán 
megint csönd váltotta fel a hajszát s a százados legénye 
nem tudta mire vélni a dolgot. Töprengése között sajátsá
gos nyöszörgés ütötte meg fülét, miből azt következtette, 
hogy a hű állat, bizonyosan beszorult a rókalyukba s 
nem tud onnan kivergődni. Kapát ragad, hegy segítsé
gére legyen a tacskónak, de alig halad félméternyire az 
üreg szájától, maga előtt látja a szukát a mint leheverve, 
az anyaszeretet egész melegével a leggondosabban szop
tat — négy drb kis rókát. A kis nebulók alig lehettek 
3—4 naposak. Ugylátszik, rókamamát a tacskó nagyon 
megabajgathatta, mert az jónak látta a barlang egy zsák
utcájába menekülni. A magukra hagyott kis kölykek vinnyo
gása valószínű eszébe juttatta a tacskó saját kölykeinek a siró 
akkordjait s a felébredt anyaszeretet képes volt a legna
gyobb ellenséges indulatot elfojtani. Az elképedt hadfi a 
négy apróságot haza vitte s a gyöngéd mostoha felne
velte egynek a hijjával valamennyit. A negyedikkel a 
százados másik kutyája — az egész háznép bosszúsá
gára — egy őrizetlen pillanatban alaposan elbánt. Arra 
már volt elég eset, hogy vadászkutyák az alájuk rakott 
róka- vagy farkaskölyköket a sajátukkal vagy anélkül fel
nevelték, de hogy vadászat közben ilyen módon nyilvá
nuljon az anyaszeretet, ez — legalább tudtommal csak- 
uqyan egyetlen a maga nemében. Imecs Béla.

Ujtalálmányu négycsövű vadászfegyver. Tim- 
ner coblenzi puskaműves legújabban olyan saját talál- 
mányu négycsövű vadászfegyvert készít, melynél az egy
más mellett fekvő sörétes csövek alatt és fölött még 
külön egy-egy golyós cső is van alkalmazva. A fegyver 
különböző caliberben készül, a mint azt a rendelő kí
vánja. Súlya 20-as cal. sörétes és 8 %r es golyós csövek 
mellett nem nagyobb 3 kgr.-nál ; a csövek hossza 63 
cjm. Komplikált voltánál fogva aligha tud versenyezni a 
régi rendszerű duplafegyverekkel. Imecs.

Egy vadász végrendelkezése. A május 23-án 
elhunyt Albert sachsenaltenburgi herceg, Mecklenburg- 
ban az erdő mélyében van elföldelve. Kívánsága szerint 
vadászok a testet a koporsóból kivették s azt fenyőga- 
lyak között leeresztették a 4 méter mély sírba. Egy egy
szerű fakereszt a dísze e szokatlan temetkezési helynek. 
A herceg egész életét vadászattal töltötte s végtelen 
szerette az erdőt, azért kívánt örök nyugalomra is oda
térni. Noémi.

KÜLÖNFÉLÉK.
* Kinevezések. A földnTvelésügyi m. kir. miniszter 

a magyarországi kincstári erdőket kezelő erdőtisztek lét
számában a következő erdőtiszteket nevezte ki és pedig: 
erdőtanácsosokká a következő erdőmestereket: Dipold 
Imrét a lugosi, Pfalz Károlyt és Jdros Jánost a m.-szi-
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geti erdőigazgatósághoz; Pirkner Ernőt a gödöllői erdő
hivatal, Hammer Károlyt a liptóujvárosi főerdőhivatal 
kerületébe; Revitzky Albertet pedig a földm. minisztérium 
erdészeti osztályába. Erdőmesterekké az alábbi főerdésze
ket: Rózsay Rezsőt és Rochlitz Nándort az ungvári 
főerdőhivatal, Tavast Gyulát a m.-szigeti erdőigazgatóság, 
SzepesiTwdidaxt abustyaházai erdőhivatal, Seeberg Adolfot 
a m.-szigeti erdőigazgatóság, Gáspár Bélát a beszterce
bányai erdőigazgatóság, Czobor Adolfot a zsarnócai, 
Wiirsching Frigyest az orsovai, Terbócs Bertalant a 
szászsebesi erdőhivatal, Prohászka Józsefet és Salix 
Gyulát a besztercebányai erdőigazgatóság, Somkereki Gusz
távot a szászsebesi, Hoensch Manót a zsarnócai erdő
hivatal, Adriányi Antalt a liptóujvárosi főerdőhivatal, 
Mikes Jánost a nagybányai főerdőhivatal, Aladics Emilt 
a kolozsvári erdőigazgatóság, Földes Jánost a lippai, 
Baltai Jánost a nagybányai főerdőhivatal, Rejtő Adolfot 
és Szilárd Károlyt a besztercebányai erdőigazgatóság, 
Chrenóczi Nagy Antal az orsovai erdőhivatal, Muhos 
Istvánt a lugosi erdőigazgatóság, Kranze Gézát a gödöl
lői erdőhivatal és Erdélyi Gyulát a m.-szigeti erdőigaz- 
gatóság kerületébe; főerdészekké a következő erdészeket 
és pedig: Nytll Sándort a kolozsvári erdőigazgatóság, 
Várjon Gézát a soóvári erdőhivatal, Szvetelszky Gézát 
és Günther Józsefet pedig a m.-szigeti erdőigazgatóság 
kerületébe. Szalóky Sándor és Bózer Jenő erdőgyakor
nokokat állásukban végleg megerősítette. — 0 Felsége a 
király Miskolczy János főerdésznek az erdőmesteri címet 
adományozta.

* A bükkfa a bútoriparban. Abükkfa abutoriparban 
eddig is keresett és kedvelt árut képezett, de ha általá
nossá válik azt bútorgyártásra csak párolt állapotban fel
használni, akkor a bükk értékesítésének kérdése egy 
lépéssel megint előre jutott. Tudomásunk szerint jelenleg 
Budapesten csak a retek-utcai Teschauer V. cég hasz
nálja ilyen alakban a bükkfát s abból igen csinos kivitelű 
s olcsó bútorokat készít. Előnye a párolt bükkfából ké
szült bútoroknak, hogy olcsók, nem vetemednek és nem 
repednek. A párolt fának szállítása tetemesen kevesebbe 
kerül mint a nem párolté, mert mig egy 10 tonnás vas
úti kocsiba a rendesen szárított bükkfából 10 köbméter 
rakható, addig a párolt fából 13*5 köbméter szállítható.

Ezért árusíthatja olcsóbban a gyáros a párolt fából ké
szült bútorokat. Imecs.

* Fenyőoszlopok tel í tése . Carbolineum oszlopok im- 
pregnálásánál nem mindig mutat eredményt és inkább 
ajánlatos az impregnálás rézgálic oldattal. E végből ká
dakban 3 — 5 százalékos rézgálic oldatot készítünk és 
beleteszszük az oszlopokat akként, hogy nap süsse azokat. 
A gálicoldat beleszivódik az oszlopokba és 3 hét alatt a 
csúcsig ér el. Ez azért is célszerű, mert nemcsak a föld
alatti fenyőoszlopok korhadnak el hamar, de az esőnek, 
napnak kitett levegőben maradó részek is. Ez okból 
szokták a fenyőszőlőkarókat is rézgálic oldatban áztatni, 
mert a tartósság így meg lesz kétszerezve. Még jobb a 
rézgálicnál a higany, a melyeket sajtoló gépekkel szoktak 
a fába szorítani, de ez először drágább sokkal, mint a 
rézgálic. A legpraktikusabb és legjutányosabb mód tehát 
a rézgálic-oldatos áztatás. Egy hektoliter vízben 3—5 
kg. rézgálicot oldjunk föl. A cél érdekében inkább többet, 
mint kevesebbet. A minimum 3 kiló. A rézgálic hatása 
abban nyilvánul, hogy a fát korhasztó gombákat megöli. G. L.

* Anyag a gyümölcsfák m egkötéséhez.  Fiatal 
gyümölcsfáknak karókhoz való kötésére legjobb és leg
olcsóbb azon anyag, mely leghosszabb ideig tart és mely 
a gyenge fák kérgét szeles időben a legkisebb mérvben 
dörzsöli; e czélra tehát nem lehet megfelelőbb anyagot 
választani, mint a mely bizonyos fokig ruganyos és a 
fa kérgéhez alaposan illik. Jók tehát széles, kátrányozott 
kenderszalagok, melyek 8-as alakjában a fatörzs és karó 
körül érnek. Szalmakötőket tartóssá lehet tenni az által, 
ha használat előtt jól kiszárítják, kátrányozzák. Szalma
szalagot erősíteni lehet az által, hogy annak belsejébe sodort 
fűz-ágat vagy nem nagyon erős bőrszíjat helyeznek.

* Értékes  trágya.  Oly sertés-óltalajból, hol az év 
kétharmadában naponta néhány sertést hizlalnak, ássunk 
ki évenkint egy mintegy 13 cm. vastag réteget s helyét 
öltsük meg újra földdel ; ezáltal oly kitűnő trágyát nye
rünk — kivált ha a talaj agyagtartalmú — mely külö
nösen vizenyős réteink hozamát megkétszerezi. Legcél
szerűbb e tekintetben a hizlaló-ól aljáról igy felásott 
trágyát fürészporral és lóganéjjal rétegesen behinteni, 1—3 
hónapig hevertetni, át- meg átkeverni s augusztusban 
vagy szeptemberben felhasználni.

Törvény által védve.

Biztos óoószer oadrácjás ellen!
Lanz, rosensteini (Stuttgart mellett) kir. főerdész rendszere.

................................ ...................  Biztos, olcsó és tiszta eljárás!  -

Próbacsomagot mintegy 4000 darab rügyvédővel és használati 
utasítással küld postautánvétel mellett bérmentve 5 márkáért

HOERNLE ÉS GA BLER
26 7—12 fémárugyára Z u ffenhausenban  Stuttgart mellett.
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1902. évi 56,509. szám.

Versenytárgyalási hirdetmény.
A zsarnócai m. kir. erdőhivatal kerületéhez tartozó garamrévi m. kir.* erdőgondnokság 

területén fekvő Zsarnóca, Alsóhámor és Garamrév községek határaiban a kincstári erdőkben az
1903. használati évtől kezdve 5 éven át a kincstár költségén termelendő és évenkint mintegy 
4000 ürm3 kemény és 1000 ürm3 lágy hasáb és dorongfából álló tűzifa

1902. évi augusztus hó 4-én délelőtt 10 órakor

a zsarnócai m kir. erdőhivatal irodájában zárt írásbeli versenytárgyalás útján fog eladatni.
Kikiáltási ár a zsarnócai m. kir. erdőhivatal kerületére nézve a földm. m. kir. minisztérium 

által koronként megállapítandó magánárszabály megfelelő tételei.
Bánatpénz: 1000 korona.
Az árverési és szerződési feltételek, valamint a jelenleg érvényben álló egységárak a zsar

nócai m. kir. erdőhivatalnál megtudhatók.
írásbeli ajánlatok legkésőbben a versenytárgyalásra kitűzött óráig nyújtandók be. Későbben 

érkező, valamint távirati és utóajánlatok nem vétetnek tekintetbe.

48,1— 1 M. kir. földmívelésügyi Miniszter.

Pályázati hirdetmény.
DRASKOVICH IVÁN gróf baranya-sellyei hitbizományi uradalma erdő

hivatalánál

egi| erdészeti segédtiszti állás
töltendő be, melylyel a következő javadalmazás jár:

készpénzfizetés =  1120 korona, 
azonkívül lakás, fűtés és világítás.

A selmeci akadémiát sikerrel végzett oly pályázók, kik a magyar nyelven 
kívül a németet szóban és írásban is bírják, kellően felszerelt kérvényeiket 

az uradalmi erdőhivatalhoz Baranya-Sellyére

ku d) k bc 0rój Draskovich 3ván SrDőhivatala
47,1-1 garanya-Sellyén.

m

m
m
m

m

m

m

*
m
m

m

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvártt.
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MAGYAR E R DESZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

SZERKESZTI

[MÉCSFALVI 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 1-én és 15-én.

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.

A magyar erdészet veszedelme.
Irta : M á r to n  S á n d o r .

1902. év tavaszán 9-en kértek az erdészeti 
államvizsga letevésére engedélyt, 1901-ik év 
tavaszán 8-an, azelőtt 13-an, 11-en.

Hogy mily arányban adattak ki évenkint az 
oklevelek, azt a rendelkezésemre álló adatok 
szerint 19 évről következőleg mutathatom ki :

1883-ban a vizsgán megjelent 57, levizsgázott 36
1884-ben V yy 56, yy 39
1885-ben V yy 60, yy 44
1886-ban yy yy 65, yy 51
1887-ben yy yy 75, yy 53
1888-ban yy yy 70, yy 52
1889-ben yy yy 75., yy 61
1890-ben yy yy 93, yy 79
1891-ben yy yy 112, yy 83
1892-ben yy yy 108, yy 80
1893-ban yy yy 101, yy 81
1894-ben yy yy 83, yy 68
1895-ben yy yy 81, yy 60
1896-ban yy yy 74, yy 65
1897-ben yy yy 50, yy 45
1898-ban yy yy 43, yy 43
1899-ben yy yy 27, yy 25
1900-ban yy yy 39, yy 35
1901-ben yy yy 24, yy 20

együtt: 1293, levizsg. 1012

1894-ik évig az emelkedés az azelőtti 38—42
átlag 40-nel (tehát 10 év alatt) 100%-ra, 1894-
tői pedig 1902- ig (tehát 8 év alatt) az esés
100%-ra rúg.

Tegyünk most egy számitást, hogy hány ok
leveles erdőtisztre van évenkint szükség.

Állami szolgálatban szervezve van 835 állás,
Közalapítványnál...........  20
Hitbizományi, városi, egyházi s 

magánosoknál okleveles állás
m i n t e g y .......................... 400

együtt: 1255 állás.
Átlag 20 évi szolgálatot véve, egy évre esik 

kereken 60. Tegyük fel, hogy a magán erdő
tisztek kerekre vett létszámát az erdészeti zseb
naptárból hibásan állapítottam meg, vegyük te
hát az állások számát kereken 1100-ra, akkor
esik egy évre 55.

Vizsgán megjelent 19 év alatt 1293 egyén, 
átlag 67; levizsgázott 19 év alatt 1012, éven
kint átlag 53.

A betöltetlen állások száma ma :
Kincstárnál......................................................36,
Községi erdőknél...........................................8,
Erdőfelügyelőségnél......................................2,
Magánosoknál megfelelő arány szerint . 23,

együtt: 69.
Ez azt mutatja, hogy :
1. az 55 évi szám helyes, mert 53 kapott 

átlag oklevelet s a hiány 16 évre évenkint ket
tőt véve 38 ; a többi 31-re nézve

2. az tűnik ki, hogy nem erdészeti szol
gálatban vannak, azaz hogy azoknak száma, 
akik oklevél birtokában a vasúthoz átmentek 
vagy tényleges katonai szolgálatra vagy egyéb 
alkalmazást vállaltak, 31-re tehető;

3. hogy a hiány már túlhaladta az egy évi 
szükségletet;

4. a hiányt nem lehet honnan pótolni, 
mert 1899/1900-ik évben az erdészhallgatók 
száma kereken 120 volt, tehát ha apadást nem 
veszünk is, 40 kap 1902. évben oklevelet s így
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1903. évben a hiány 6 9 +  15 =  84 leend. 1904. 
évben pedig 8 4 +  15 =  99.

Ha ehhez hozzáveszszük azt a természetes 
apadást, amely az akadémián beiratkozott s 
államvizsgát tevő szaktársak közt beáll: 1904. 
évben bátran tehetjük a hiányt 110-re, azaz 
két évire.

Ezek a rideg számadatok gondolkodásba ejthet
nek mindnyájunkat.

Mi lesz ennek a következménye?
Az, hogy mivel a teendőket mégis csak el 

kell valakinek végezni, nem okleveles, talán 
külföldről behozott egyének fogják a magyar 
okleveles erdészeknek törvényesen szánt állá
sokat a magánosoknál, hitbizományoknál s 
máshol is betölteni. És a birtokosok joggal 
hivatkozhatnak majd arra, hogy mivel nincs ok
leveles magyar szakember, kénytelenségből nem 
tudnak magukon másként segíteni.

Szomorú való ez — de igaz !
Másik nagy hátrány volna az, hogy az erdő

tisztikar tekintélyéből veszítene, — bár a mos
tani is sok kívánni valót hagy hátra.

A harmadik hátrány az, hogy akit csak kü
lönös előszeretet hozzánk nem vonz — sajnos
— nagyrészt csak akkor lép a mi pályánkra, 
ha másutt nem remél oklevelet. Tapasztaltam 
ezt már újabban sokszor, a munkakedv hiányá
ban, a tájékozatlanságban.

A tények felett azonban nem kell kétségbe 
esni; megvan reá a mód, hogy lehessen rajta
— most míg nem túl nagy a baj — segíteni.

A segítés módja felett lesznek az alábbiaktól 
eltérő, sőt annak ellentmondó vélemények is. 
De ez nem lesz baj.

Remélem azonban, nem fogok találni az 
ellenkező véleményekben gúnyt vagy szemé
lyeskedést, lenézést, avagy annak rám fogását, 
hogy feltűnni akarok és hogy u. n. felforgató 
törekvéseim vannak. Mert alábbiakban semmi 
más nem vezérel, mint az, hogy erdészetünk 
ügyét higgadtan, tárgyilagosan szólva, buzgalom
mal, jót akarva szolgálhassam.

Fejezze ki más is véleményét; e kérdésben 
nyilatkozzék meg minél számosabban a szak
társak felfogása, gondolkozása, mert amint a köz
mondás is tartja; „több szem többet lát", a

célszerűt, a jót csak akkor tudjuk az ügy érde
mében kihámozni, ha minél több oldalról vilá
gítjuk azt meg.

A magyar erdészet mai helyzete az erdő
törvény alapján épült fel s alkalmazottjai (erdő
tisztek, főerdőőrök s erdőőrök) az erdőtörvényre 
támaszkodó szervezés utján nyerték állásaikat.

Két momentumot látok tehát, erdőtörvényt és 
szervezést.

Hogy ha már most hiányok vannak s a fent- 
említett szomorú helyzet bekövetkezése előtt 
állunk: akkor önként következik, hogy vagy a 
törvény vagy ennek végrehajtása (a szervezés) 
az oka a fent vázoltaknak.

Én mindig tisztelettel hajoltam meg az erdő
törvény alkotói előtt s most ugyanily gondolatok 
között nyilvánítom azt, hogy a viszonyok 1879 
óta változtak s az erdőtörvényen a viszonyok
hoz képest, úgy amint annak rendelkezéseit az 
élet átgyurta, a tisztító minősítés s az őrzés 
tekintetében módosítás megtételét tartom szük
ségesnek.

Ma hiánya az az erdőtörvények, hogy nem 
intézkedik az összes erdők őrzésére nézve, 
mert a 22. §. csak a 17. §-ban megnevezett 
erdők őrzését teszi kötelezővé.

Ez helyes lehetett 1879-ben, de azóta az 
erdők értéke feltárásuk által emelkedett, de 
másrészt 1879-ben a mező őrzése sem volt 
kötelező.

Azóta a mezőrendőrségről külön törvény 
hozatott, amely az összes földek őrzését köte
lezővé teszi.

Miért maradjon el tehát az erdők őrzése? 
Kik őrizzék az erdőket? őrizzék az összes 

erdőket, kivétel nélkül akár magán, akár a 17. 
§. alá tartozzanak, azok:

1. a kisebb erdőket a 37. §. a) és b) kel
lékével biró erdőőrök, akik egyúttal mezőőrök 
is lehetnek ;

2. a nagyobbakat a 37. §. a), b), c) kel
lékeivel biró íőerdőőr felügyelete alatt az 1-ső 
pont alatti őrök.

Hogy mily nagy birtok volna az, melyik
ben legalább egy főerdőőr volna alkalma
zandó: azt az erdőrendészeti hatóságok állapí
tanák meg.
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Közös főerdőőr tartására több birtokos egyesül
hetne, de nem oly módon, mint a mostani közös 
erdőőri intézmény szervezve van, hanem csupán 
egy napi gyalogjárással oda, vissza és könnyen 
megjárható távolságban. Az ily távolság nem 
lehetne több 15—20 kilométernél. Erre is a 
törvényhatóság adhatna engedélyt. Mindezekben 
az ügyekben a törvényhatóság határozata csu
pán felebbezés esetén volna felterjesztendő 
másodfokú elbírálás alá.

Hiányos az erdőtörvény, mert nem mondja 
ki egyenesen, hogy a felesketett erdőőr val
lomása, amíg csak az ellenkező bebizonyítva 
nincs, teljes bizonyító erővel bir.

Az erdőtisztekre nézve igen hátrányos az 
erdőtörvénynek az az intézkedése, hogy bár
mely magán erdőbirtokos erdőtisztnek eskettet- 
het bárkit, akit alkalmaz s tiszti rangban álló
nak: jelent ki. Tehát ma a birtokos bárkinek 
adhat erdőtiszti társadalmi helyzetet, holott 
az erre való képesítést a valódi erdőtisztek 
az érettségi vizsga letevése után is csak 5 
évi nehéz tanulmányi idő alatt képesek meg
szerezni.

Az erdőtiszti minőség ily könnyű adományoz- 
hatása azonban úgy reánk, mint akadémiánkra 
valóságos ólomsúlyként nehezedik.

Kimondandó volna tehát, hogy erdőtisztnek 
csupán okleveles egyén tekinthető s címük erdő
mérnök legyen. De hogy megint a magánjog 
megsértése nélkül a magánbirtokosok is bevonas
sanak, felveendő volna még, hogy magán erdő- 
birtokosok erdejük őrzését a kezeléssel egybe
köthetik s az ilyen kezeléssel megbízott egyén
nek a 37. §. a), b), c) kellékeivel kell bírnia s 
mint altiszt, kezelő főerdőőr címet viselhet.

A 17. §. alá tartozó birtokosok, amennyiben 
erdejük nem áll állami kezelés alatt, a törvény- 
hatóság által megállapítandó számban erdő
mérnököket, tiszteket, főerdőőröket s erdőőröket 
volnának kötelesek alkalmazni. Az állami keze
lés alatt — a birtokok területei szerint — vol
nának altisztek, főerdőőrök s erdőőrök alkalma
zandók.

Nem tagadjuk, hogy az erdőfelügyeletet az 
erdőtörvény úgy szervezte, miszerint azt mai 
alakjában nem lehet fentartani. Miért? Azért,

mert egy esetet sem tudok, hogy végrehajtható 
lett volna a 34. §., azaz az összes erdők be
járattak volna csak egy évben is.

Összefoglalandónak tartom az erdőfelügyeletet 
az állami erdóhivatalokkal; mert azt egyik tör
vényünk sem tiltja, hogy az erdőhivatal főnöke 
egyúttal erdőfelügyelővé ki ne neveztessék s 
annak helyettesei a járási erdőgondnokságok 
vezetői ne lehessenek.

Azonban kimondandónak tartom, hogy erdő
felügyelő csakis az lehet, akinek legalább is 15 
évi felerészben gyakorlati szolgálata van s a jár. 
erdőgondnokság vezetője csakis 6 évi szolgálat 
mellett bizható meg a vezetéssel.

Az erdőgondnokság vezetői mind a IX. díj
osztályba soroztatnának s segédszemélyzetük, 
XI. és X. díjosztályban, a gyakorlati s elméleti 
erdőrendezés- és kezeléssel (vágástér-kitüzés-, 
erdősítés-, értékesítés-, felméréssel stb.) foglal
koznék, továbbá az üzemterv-kidolgozás s egyéb 
irodai teendőknél, mint fogalmazó tenne szol
gálatot.

Ez volna az euiészet állami közigazgatása, 
amelynek a mainál sokkal nagyobb hatáskör 
volna adandó s ez a hatáskör kiterjedne a 
rendkívüli kisebb használatok engedélyezésére 
is, természetesen bizonyos mértékig.

Ma e tekintetben úgy állunk, hogy bármily 
csekély használatot, csakis jogász  engedélyez
het, t. i. az erdészeti bizottság elnöke vagy al- 
elnöke. Okleveles erdész azonban erre nincs 
feljogosítva. Hogy ez aztán társadalmilag mit 
jelent, mindnyájan érezzük.

Az erdészet állami közigazgatása köteles volna 
az összes birtokosokat — ha hozzá fordulnak — 
a helyszínén tanácsokkat ellátni. A személyes 
felelősség a nyert hatáskörhöz képest kiterjesz
tetnék.

A 17-ik §. alá tartozó és nem állami 
kezelés alatt álló erdőkben az erdőgondnok
ság vezetése csak okleveles egyénre volna 
bizható.

Az üzemtervek (helyesebben gazdasági terv 
vagy kezelés-terv) tekintetében is tágítandók vol- 
vának a korlátok.

A gazdaság 10—10 évenként szabályoztat- 
nák s ez alatt a fahasználatok mérve nem
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köttetnék évhez, csupán helyhez, oly feltétellel, 
hogy a kihasznált terület öt év alatt beerdősít- 
tessék, illetőleg ennek megfelelő teljes sikerű 
erdősítés végeztessék.

A összes gazdasági teendők az üzemtervben 
csupán fővonásokban volnának irányítandók és 
p. o. sortávolság nyilvántartási adatoknak egy 
évnél rövidebb idő alatt való bevezetése, a fa
nem egyenes kijelölése, az erdősítés módja 
stb., mint mellékes elhagyandó.

Fősúly volna fektetve:
1. Kezelésmód (üzemmód) megválasztására.
2. A vágásforgó megállapítására.
3. A tenyésztendő fanemek tehát genus és 

nem a fa-fajok, avagy változat szerint, hanem 
így tölgy-félék, pinus-félék, abies-félék stb. ki
választására.

4. A legközelebbi 10 évben beerdősítendő 
terület meghatározására, számításba véve a bir
tokos erejét.

5. A használatok (fa és egyéb használatok
nak fenti 1—4. pont alattiak- s az erdő állapotához 
mérten) 10 évi terve, melyekre nézve az erdő- 
birtokosok meghallgatandók.

Egyszerüsíttetnék az üzemterv, p. o. tértáblá
zat egybefoglalandó a mostani állab-leirással, 
korosztály-táblázattal, az üzemmód, vágásforgó, 
erdősítés beosztás s célba vett szabályos állapot 
s általános üzemterv egybe vehető volna e 
címen „a gazdaság általános szabályozása.“ „A 
gazdaság részletes szabályozása 10 évre“ volna 
a következő szakasz címe.

Fatömeg csupán a legközelebbi 10 évben 
kihasználandó faállományoknál számíttatnék stb. 
stb.

Az átvizsgáló munkálatban a 10 évi gazda
sági ügyeknél csupán az tüntetendő ki: ter
vezve volt s foganatosíttatott és nem volna há
rom részre bontva, mert ez — nézetem szerint 
— az egyszerűség rovására történik.

A közig, erdészeti albizottság megszűnnék s 
helyette a közigazgatási bizottság tárgyalná az 
ügyeket. A közig, bizottság elnöke azonban fel 
volna jogosítva az erdészet állami közigazgatá
sának (mondjuk: felügyelőség vagy állami erdő
hivatal vagy más cím) előterjesztésére egyes, 
az erdészet által nem engedélyezhető haszná

latok engedélyezésére zárlat alá vételre, rovar
kár esetén való védekezésre stb.

Az előadó volna a bizottságban az erdő-fel
ügyelő, vagy ennek akadályoztatása esetén erre 
kijelölt helyettese. Kisebb üzemterveket, p. o. 
500 kát. holdig a bizottság hagyja jóvá s csak 
felebbezés esetén terjesztetnének fel a minisz
tériumhoz. Az erdőfelügyelő hivatalból tagja 
volna a Il-od fokú erdőkihágási bíróságnak.

Azonkívül külön esküt tennének le az erdő
tisztek s ne ugyanazt, amit az erdőőrök.

Az erdőtisztekre nézve az egyenruhát meg
szüntetendőnek tartom, legalább jelen alakjában, 
mert nern óhajtom, hogy erdészt katonának 
nézzenek avagy egy katonát az erdészszel össze- 
téveszszenek.

Elég volna egy karszalag. Ha rangjelzés szük
séges, lehet erre azt alkalmazni beszőtt sávok
kal. Ez is elég volna a hatósági s közbiztonsági 
minőség kitüntetésére.

A selmeci akadémián a valódi tudományos 
képzést csak a valódi gyakorlati dolgok előadá
sára tartom helyesnek, s azért új tantervet tar
tok szükségesnek. Ne terjeszkedjék ki azonban 
az előadás olyan elméletileg sem, mint p. o. 
rövidesen osztás, mert amig azt megtanulja az 
ember, több időt vesz a megtanulás igénybe, 
mint amennyit vele az életben nyerhet, mert 
hamar el lehet felejteni s azért az életben ez 
nem való; továbbá annak mennyiségtani bizo
nyítása, hogy a vágásforgó végén a faállomány 
gazdasági értéke egyenlő a véghasználattal, mert 
akármily gazdasági értéket számítsunk is ki, 
annyit ér a véghasználat, amilyen minőségű s 
mennyiségű s amennyiért eladhatjuk. Gyakor
lati haszna nincs, de elméleti sem! Továbbá 
felesleges oly sok famagasság-mérőt ismertetni, 
növedékfurót is részletesen tárgyalni stb.

Most pedig számot adok arról, hogy miért 
tartom fentieket szükségeseknek:

1. Az erdőőrzést azért vélem fentiek szerint 
rendezendőnek, mert képesítés szerint meg
különbözteti az erdőőr, altiszt s erdőtisztet s 
egyenjogosításuk kizárható. És ezt lehet kívánni, 
mert aki tanulmány nyal bajlódott, az több 
jogot érdemel. Különben az látszanék, hogy 
a tanultság nem já r  előnnyel, tehát felesleges.
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2. szükség van az erdészet állami közigazga
tásának kifejlesztésére, mert mai nap a teljes 
központosítás elve nem bizonyult gyakorlatinak. 
Előttünk áll példaként a kir. táblák szétosztása.

3. A nagyobb hatáskör-adás s az üzemter
vek egyszerűsítése, a már túlságossá fejlett 
bürokratizmus mérséklésére vezet s megengedi 
azt az igazságot jobban érvényre juttatni, 
hogy az erdő nemzeti vagyon, amelynek -— kü
lönösen a feltétlen erdőtaiajon való — fentartá- 
sára törvény hozatott és hogy nem azért van 
törvény, hogy az a nemzeti vagyon okszerű 
jövedelmeztetését az egyes birtokosoktól — ha 
csak a termő ereje meg nem támadtatik — el
zárja, avagy a sok utánjárás mellett tegye le
hetővé.

4. Szükséges végül a már tervbe vett fizetés
rendezés, illetve emelés, de nem amellett az 
elv mellett, hogy „az állam nem akar konkurrálni 
magánosokkal az erdőtisztek fizetésében“, ha
nem hogy a magyar erdőtiszteknek a beözönlő 
nem okleveles idegenekkel szemben konkurren- 
tiája ne legyen.

Ha az állam példát ad a fizetésemelésre, a 
magánbirtokosok is követni fogják.

Az 1—4. pont alattiakat pedig végül össze
foglalva: jelen soraim célja volt nézeteimet
— megengedem, lehet közte mások szerint 
hibás is — előadni, mert hogy a magyar erdé
szet eddigi fejlődésének visszaesésbe való át
meneteiét megakadályozni nemzeti célnak tar
tom s ebben közreműködnöm nekem is köte
lességem.

4 .  , t „  4 ,  j l  j l  j ű  j l .  tu  j l  ..4 .  4 -  4 , .  4 „  4 .  4 „  j l  4  j l  , t ,  j l  j l  4 , .  4 . . . .  4 . 4 .  j l  4 .  4 ,  4 . 4 ,  4 . 4 .  j l  4 .  4 . 4 ,

A zsarnócai m. kir. erdőhivatal évi épület- és mííszerfa- 
hozamának kikezelése és értékesítéséről.

Irta: Díváid Béla.

A „Magyar Erdész“ múlt évi 16. számában rövidesen 
megemlékeztem arról, hogy földmívelésügyi m. kir. minis
terünk az államerdők fatermését nem adja hosszabb időre 
szóló szerződés alapján, és nem adja nagyobb csoportok
ban el, hanem a fenyőfát csak ötéves cyklusokban, míg 
ellenben a tölgyfát évről évre kisebb részletekben. E 
rendszer bevált, mert a minister úr egyrészről az állam 
jövedelmét, dacára annak, hogy a kincstári erdők 82279 
kát. holddal apasztattak 23’2% emelte, másrészről alkalmat 
nyújtott, hogy a kisebb pénzű emberek is vásárolhatnak. 
És talán ez útóbbi siker nemzetgazdasági szempontból

fontosabb is mint első ; mert egyrészről, a verseny jobban 
kifejlődvén, az árak e kerületben jóval emelkedtek, de 
másrészről nem vándorol ki a vállalkozói haszon az or
szágból, mert az itt lesz elhelyezve illetve felhasználva. 
— A fuvar és egyéb munkabérek egészségesebb alapokon 
fejlődhetnek ki, nem mennek le a minimumra, és ha talán 
a kézi munka egyrészét külföldiek is végzik, a fuvarerő 
a lokálisra szorítkozik.

Tehát ez utóbbi egy oly vívmány, a melyért az egész 
ország, de főleg a magyar nép kézi és erdei munkása 
hálás a minister urnák.

A fenti szűk szavak után, talán nem végzek felesleges 
munkát, ha az elől említett cikkemet az itt elért ered
ményekkel meg fogom világítani, illetve ha párhuzamba 
állítom az 1894. év előtti rendszert a mostanival és azt 
a kérdést vetem fel, hogy mi előnyösebb : a fenyőműfát 
tövön az erdőben eladni, vagy szálakban, rönkökben a 
rakodókra kiszállítani ?

Másodszor, hogy ha a fenyőműfa a rakodókon lesz 
értékesítve, mi előnyösebb, a kikezelést házilag vagy vál
lalati utón eszközölni?

Az első kérdésre, hogy mi előnyösebb, vájjon a műfát 
a törzsön eladni, vagy leszállítani? Az első pillanatra úgy 
látszik, hogy tövön való értékesítés kedvezőbb, mert legke
vesebb a vesződség ; a vevő a műfát termeli, szállítja: és 
az esetben, ha a fenyőműfa nem becslés utján, hanem 
a tőnél lesz felmérve és a vevőnek átadva, mint az az 
1894. év előtti időszakban történt, talán azon okból is 
mint azt némelyek állítják, a kereskedő a műfát igyek
szik a legvékonyabb csúpig kihasználni, hogy azt az 
alsóbb árosztályba leszoríthassa, — vagyis, hogy a ki
használás belterjesebb. — Ez ellen szól azonban az, 
hogy például egy tarvágásban a fenyők egymáson feküsz- 
nek, azok felvétele nem lehet pontos, de főleg ellene 
szól, hogy felujulás sokkal későbben következik be, mert 
a tövön való eladásnál a vevő rendesen két, sőt három évig 

j  szokott egy vágásban kezelni; míg ellenben a házi ki
kezelésnél tavasszal döntünk, ősszel forgatunk és leg
később a reá következő év február haváig az összes 
fenyőműfa a rakodókra ki van fuvarozva. — A csápokból 
a szállítás idején a tűzifát termeljük, azt a kiszállítás 
mérve szerint össze is rakják, úgy hogy a szállítás befe
jeztével a tűzifa-termelés is befejezést nyer. A tűzifa ren
desen a nyár derekán ki is takarodik a vágásból.

De ezen utóbbi vagyis házilagos kezelésnek van még 
egy igen fontos nemzetgazdasági előnye, t. i. hogy a kézi
munka és a fuvarerő nem lévén a vállalkozóra bízva, 
nincsen a vállalkozó nyerészkedésének kitéve.

Ez utóbbit a következőkkel akarom megvilágítani, u. i. 
itt a régi rendszer mellet az volt a szokás, hogy a vál
lalkozó, azon címen, hogy magának a fuvarerőt bizto
sítsa, a fuvarosoknak 100— 150 K előlegeket adott. — 
Ezután a fenyőműfa leszállításánál a fuvarosnak a fát ha 
becslés utján Ion eladva ipso jure, ha pedig a kincstár 
ezt méretelte, akkor is újból felmérette és ha az átlaló a
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régi hüvely vonalát nem fedte, — a mire volt gondjuk 
— csak a következő alsót vették számba, a mi némelykor 
a fatömeg 10—15% tette ki. (Ez okból használtak oly 
soká hüvelybeosztású átlalókat.) — A bérfizetésnél a 
fuvaros a keresetnek csak kis részét kapta készpénzben 
kezeihez, nagyobb részt élelmi és egyéb cikkekben ; hozzá 
téve, hogy addig, mig a bérfizetés ideje megérkezett, a 
fuvarosnak a kocsmában a keresmény erejéig hitelt nyitott, 
úgy hogy rendesen nagyon kicsiny volt az az összeg, 
amit kezeihez kapott.

Ennek természetes következménye lett, hogy a fuvar
erő, amint a vállalkozó tárcája duzzadt — az apadt. Ez 
még maga után vonta azt, hogy a vállalkozó fakereskedő, 
a vágásokat rendes időben ki nem használta, a távolabb 
fekvő és így természetesen költségeseeb vágások vissza-

ujolag felméretik, ellenőriztetik és formálisán a vállalkozó
nak átadatik, a fa azután máglyákba be lesz hengerítve.

Az átvevő raktár- illetve erdőőr a bárcát az átvé
teli záradékkal neve aláírásával ellátja, az egyiket meg
tartja és a raktárkönyvbe vágásonként feljegyzi, ezen 
könyvet meg a vállalkozó vagy megbízottja naponként 
záradékolja. — A másik bárcát a fuvaros kapja a kezei
hez, a ki ezt annak igazolására, hogy a fát tényleg átadta, 
a kezelő erdőőrhöz viszi.

Ez utóbbi, ebből minden hét héten a bérjegyzéket meg
szerkeszti és az erdőgondnoknak beküldi. Az erdőgondnok 
valamennyi erdőőréből egy kereseti kimutatást szerkeszt 
és beküldi a hivatalnak felülvizsgálás céljából és a ke
reset az erdőgondnok jelenlétében az erdőpénztár által 
kilesz fizetve.
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maradtak. — A rendszeres erdőgazdaság csaknem lehe
tetlenné Ion téve.

Ha ez a rendszer továbbra is életben marad, a mi 
népünk is a ruthének és más vidékek fuvarosainak sor
sára jutott volna — elszegényedik és kivándorol.

Ha már most ezzel szembe állítjuk a házi kezelés 
mellett követett eljárást, mit látunk? Azt, hogy amint a 
forgatás szeptember hó végével véget ért, a fuvarosok 
megkezdték a vontatást és ha már ez jól előre haladt, a 
kezelő erdőőr a fuvarosoktól a fenyőszálfát átveszi. — A 
szálat vagy rönköt az osztag, folyó és a méret számok
kal látja el és ezt a felvételi könyvbe és innen a szálfa
szállítási füzetbe bejegyzi. — Ez utóbbi hármas bárca 
rendszerű, ami a fenti mintán látható.

Ezen bárcából a fuvaros kettőt kezeihez kap és ezzel be jő 
a rakodóra, itt a vállalkozó jelenlétében, Zsarnócán a 
raktárőr és egy kiküldött tiszt jelenlétében, a kisebb ra
kodókon az erdőgondnok időnkinti ellenőrzése mellett a fa

A faraktárőr, illetve rakodót kezelő erdőőrök a faszál
lítás befejezése után egy erdőgondnokság illetve vágá- 
sonkinti összesítő kimutatást szerkesztenek és a fenyőfa 
egy bizottság jelenlétében, a mely áll az erdőhivatal fő
nöke vagy helyettese, az illető erdegondnok és vállalko
zóból — fel lesz számolva és egy jegyzőköny kíséreté
ben a vállalkozónak átadva.

Azt hiszem, hogy ez eljárás elég egyszerű és nem 
nehézkes, mint azt némelyek az állami kezelésre reá 
szokták fogni, az ellenőrzés sem oly sokszoros, hogy az
által az állam feleslegesen meglenne terhelve.

Lássuk ezek után ezen rendszer pénzügyi oldalát.
Példának veszem a kezelésemre bízott erdőgondnokság 

1899. évi eredményét, a mely nem a legkedvezőbbek 
közé tartozik, mert a kiszállítás részben a terepviszo
nyok, de főleg azon okból, hogy a fuvaros a kincstár 
magán bányászat magánvevők, gőzfürész, üveggyár, a 
vasút által nagyon keresett — a fuvarbér tekintetében
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inkább a magasabbak közzé tartozik. — Ezen évben ki Ion 
kezelve 3690 m3 fenyőműfa. — Ennek döntése, kérge- 
zése, forgatása, szállítása és hengeritése 12.000 koronába 
került, vagyis köbméterenkint 3 K 25 fillérbe.

Ezen fáért befolyt . . . .  35,728 korona,
tehát tiszta tőárban . . . .  12,000

M a r a d ............................  23,728 korona.
Vagyis, hogy egy köbméter fenyő átlag tőára 6 kor.

43 fillér.
Ha már most ezt összehasonlítjuk ezen rendszer életbe 

lépte előtt a Br. Popper S. céggel kötöttszerződés tőáraival, 
ami az I-ső távolságban 28 cm. vastagságig 4 K 26 f
ezen f e l ü l ............................................................. 7 „ 80 „
a II. távolsági osztályban 28 cm. vastagságig 2 „ 14 „
ezen f e l ü l ............................................................. 4 „ 26 „
akkor az átlag t ő á r ............................................ 18 K 46 f
=  4 K  615 fillér, tehát /  K  81‘5 fillérrel kevesebb.

Miután a zsarnócai m. k. erdőhivatal évi fatermése
22.000 m3; ennélfogva az évi nyereség 39.930 korona. 
És miután a szóban forgó 22.000 m3 fenyő 22.000 k. 
holdon terem, annálfogva a holdankénti árnövekedés 1 
K 81'5 fillér. Ezt szembe állítva a „Magyar Állam Erdő
ségének gazdasági és kereskedelmi leírása“ című mű 
XXVII. táblázatban, a zsarnócai erdőhivatalra vonatkozó 
holdankénti tiszta jövedelemmel 2 K 94 fillérrel, látjuk, hogy 
az a házi kezelés mellett ó>/’5°o-al emelkedett.

Ha ehhez még hozzá teszem azt, hogy mióta a kincs
tár házilag kezel, a fuvarosok száma 33°, o-al szaporodott, 
eléggé bebizonyosodottnak fogjuk látni, hogy nemcsak a 
kincstár mint erdőbirtokos nyert anyagilag, hanem az ál
talános jólét is 33%-al emelkedett.

De nehogy azt higyje a türelmes olvasó, hogy az 
1899. évet vettem számba, hogy az akkor volt, amidőn 
a faárak oly nagyon magasan voltak; azért tartom szük
ségesnek megemlíteni, hogy az ez év szeptember havá
ban újabbi öt évre a rakodókon eladott jegenye-fenyő 
műfára, a mi a fenyőfélék között mint fürészárú nem az 
első helyen áll és a fakereskedelem nagyon is pang, 
ugyanazon árakat kaptuk meg, mint az első öt évben, 
vagyis:

12—20 cm. vastagságig . . . .  7 K 50 fill.
21—28 „ „ . . . .  9 „ 44 „
29 cm. vastagságtól felfelé . . . 11 „ 23 „
Ez alkalommal el nem mulaszthatom felemlíteni, hogy 

a tarvágások fenyöcsupjait és a hulladékokat 1 cm. 
hosszúság és 8 cm. vastagságtól kezdve a megtartott 
nyilvános árverés eredménye szerint a következőleg érté
kesítjük, m. p. :

Az I-ső távolsági osztályban :
28 cm. középátmérőig 4 K 20 fillér,
29 cm.-en felül . . .  6 „ 30

A II. távolsági osztályban :
28 cm. középátmérőig 3 K 19 2 fillér,
29 cm.-en felül . . 4 „ 73-2

E RDÉ S Z

Ezek után határozottan állíthatom, hogy a fenyőfa 
házilagos kikezelése nemcsak erdőgazdaság, hanem nem
zetgazdaság szempontjából is előnyösebb a tövön való 
eladásnál.

Fent a fenyőhozam kikezelésére elmondottak után, 
áttérek a második fő fanem, a tölgyfa értékesítése és 
kikezelésére.

Az 1894. évben lejárt 10 éves szerződés szerint kéreg 
nélkül a következő árak lettek fizetve, m. p .:

Az I-ső távolsági osztályban :

28 cm. v a s t a g s á g i g ...................................... 4 K 98 fillér,
29 cm. vastagságon f e l ü l ............................ 9 „ 94

A Ilik távolsági osztályban:

28 cm. v a s t a g s á g ig ...................................... 3 K 74 fillér,
29 cm. vastagságon f e l ü l ............................ 7 „ 46

Összesen . . . 26 K 12 fillér,
átlagban köbméterenként 6 K 53 fillér.

Jelenleg az évi tölgyfa termés évenkint lesz eladva, 
még pedig oly módon, hogy az eladás alá kerülő osz
tagok fellesznek becsülve és nyilvános írásbeli verseny- 
tárgyaláson eladva. A vevő vagy vevők a tölgyfát terme
lik, feldolgozzák és kiszállítják.

A becslésnél a következő a’apárak vétetnek kéreggel 
számításba, m. p.: 7 cm. — 20 cm. =  8 K 

21 „ — 34 „ =  12 „
35 „ feljebb . . =  16 „

E g y ü t t ............................... =  36 K
Átlagban 13 korona m3-ként.
Tehát az előbbinek 50" u hozzá a kéreg 1 0 % --6 0 % .
És ha ehhez hozzá teszem azt, hogy a megtartott ár

veréseknél 8—20° o nagyobb eredményt értünk el, átlag
ban tehát 14" u és ha ezt hozzáadjuk a fenti nyereség
hez, az elért többlet 74%-ot tesz ki.

A tölgyfa-értékesítés ezen módjánál, hogy azt a vevő kezeli 
ki, a fenyőnél mondottakhoz képest ellent mondás lát
szik lenni; de ez csak látszólagos, mert a tölgy alkal
mazhatósága egészen más, mint a fenyőé és igy a ki
kezelés módja is egészen más természetű. A tölgyfa ki
kezelésénél a vevőknek érdekökben fekszik, hogy azt 
minél előbb, sőt sokszor drága fuvarbér árán is kitaka
rítsák, mert a kikötött határidőn túl a vágásban vissza
maradt fa a kincstár tulajdonába megy át, ezt meg nem 
fogják kockára tenni, mert a fa árát az első fejsze
csapás előtt le kell fizetniök. Innen van tehát az, hogy 
tölgy-vágásaink úgy néznek ki, mintha ki lennének 
seperve.

A mi a munka és fuvarerőt illeti, itt a kincstár a ve
vők kezét megköti, t. i. hogy csak azon munka és fuvar
erőt vehetik igénybe, amit a kincstár nem szükségei. — 
És miután rendesen nem egy vevő veszi a tölgyfa hoza
mot, — rendezen a fuvaros jár jól.

Ha már most visszapillantunk a fenti számadatokra,
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mit látunk? Hogy a változott rendszer, a házi kezelés 
mellett a jövedelem e hivatal kerületében 135’5°lo-ra emel
kedett.

Hogy ezzel párhuzamban a közjóiét is emelkedett, azt 
már fentebb ecseteltem ; ennek megerősítéséül még csak 
azt hozom fel, hogy e vidékről, daczára annak, hogy azt 
tótok lakják és ennek vérében van az Amerikába való 
vándorlás — egy sem vándorol ki.

Az itteni fuvaros évi keresménye a következő, m. p . : 
240 munka napot számba véve napi 6 K-val 1440 K

Erre kiadásai:
Miután igavonó marháját csak a 

munka-napokon takarmányozza, kü
lönben legelteti, 240 munka-napi ta-
karmány érték á 2 koronájával . 480 K

Kovács m u n k a .......................... • 96 „
Bognár „ .......................... . 20 „
Ökör k o p á s ............................... • 74 „ 670 K

Marad tisztán 770 K
És hogy az idevaló nép mind ennek daczára nem jó 

módú, annak oka abban keresendő, hogy a tót nép nem
tud takarékoskodni és hogy nagyon sok közülök az al
koholista. E kis községben, a minek lakóinak, illetve 
leikéinek száma az utolsó népszámlálás adatai szerint 
521-et tesz ki évente 100— 110 hektl. szesz (spiritus) 
fogy el.

Ezzel áttérek czikkem második részére, hogy ha t. i. 
a rakodókra lesz a fenyő-műfa kikezelve és ott értéke
sítve, mi az előnyösebb, vájjon ha minden munkát kü- 
lön-külön házilag fogjuk végeztetni, vagy ha az összes 
kikezelést árlejtésen vállalkozóval végeztetjük.

Ez utóbbi esetben a kezelés sokkal egyszerűbb, mert 
csak egy emberrel van dolgunk és a kifejlődött verseny 
következtében olcsóbban is fogunk abban az évben dol
gozni, de az csak látszólagos, mert e módot itt nálam 
megpróbáltam ; de azt tapasztaltam, hogy már az előírt 
áron sem akadt vállalkozónk, mert az előző évben a 
vállalkozó is nyereséget akarván, a fuvarosok árait le
nyomta, úgy, hogy azok többé fuvarozni nem akartak. A 
vállalkozó meglett büntetve és csak így nagy nehezen 
junius havában jött ki a fa. Ebből okulva megint csak 
vissza kellett térnünk a házilagos kikezelés rendszeréhez 
vállalkozó nélkül.

És végül ha szerény czikkem záró szavában, a fent el
mondottakra visszapillantok és azt állítom, hogy e fényes 
erdőgazdasági eredmény, egy bölcs férfi, vagy mint a 
magyar nép mondja, a magyar föld Atyjának, földmive- 
lési Miniszter úr munkásságának a szülöttje, azt hiszem, 
nem esem az ismétlés hibájába, hanem hazafias köteles
ségemnek tettem eleget!

Erdészek és vadászok figyelmébe.
A természetrajzi tudományok szemléltető ismertetésének 

leghathatósabb eszközeit kétségtelenül a praeparatumok 
képezik, melyek közül az állati trófeák annyival inkább 
is érdekelnek bennünket, hogy míg egyrészt szaktudo
mányunk szolgálatában látjuk őket, ugyanakkor tetszetős 
díszét képezhetik különböző helyiségeinknek is.

Ezek előállításával hazánkban több előkelő intézet és 
igen sok műkedvelő foglalkozik, mégis a nagyközönség 
bizonyos tartózkodással gondol az ilyen praeparatumok 
beszerzésére, sőt magok az erdészek és vadászok is hó
dolnak azon téves nézetnek, hogy ilyenek birtokába csak 
aránytalan költségek árán lehet jutni. E tapasztalat indit 
arra, hogy a kettős érdek szolgálatában ellenérvekkel 
nyújtsak tájékoztatást a valódi tényállás ismertetéséhez.

Igaz ugyan, hogy ha valaki elmegy egy praeparatorhoz 
és egyes szép darabok árát megkérdezni, az az olcsóságot 
és könnyű beszerzést legkevésbbé fogja hangoztatni. De 
ha az illető anyagi jómódjában ilyen különlegességekre 
vágyódik, hát csak fizesse meg, hadd éljen a szegény 
praeparátor i s ! Nekünk szakembereknek azonban mó
dunk van a legszebb praeparatumok megszerzésére 
anélkül, hogy észrevehető áldozatot kellene tennünk, 
Ugyanis könnyen belátható tény az, hogy a praeparátorok 
legtöbb anyagot idegen kezekből vesznek át és csak ki
vételes esetekben szerzik meg önmaguk. Ebből követ
kezik, hogy minden praeparálható anyag bizonyos értéket 
képvisel, s az, megfelelő értékében be is váltható ott, a 
hol azzal foglalkoznak.

Folytatólag a praeparátornak aztán már mindegy, hogy 
a nyers anyagért pénzt fizessen-e, vagy felmunkált más 
anyagot adjon cserébe, sőt inkább vállalkozik ez utóbbira, 
így áll elő a legszebb praeparatumok könnyű beszerzési 
alkalmatossága. Ugyanis nem kell egyebet tennünk mint 
azt, hogy midőn lelövünk egy-egy szép sast, ölyvet, héjját 
vagy bármi más nagyobb madarat, vagy kisebbeket 
nagyobb számban, avagy sikerült kiszedni némely raga
dozók és kártékony á’latok fészkeit (egerek és patkányok 
is alkalmasak), ezeket a legegyszerűbb módon papírba 
göngyöljük és öt kilóig postán elküldjük a praeparátornak 
anélkül, hogy a szállítási dijat ki fizet nők; ez az ő 
dolga leend, a mi költségünk csupán a csomagolás és a 
szállító levél ára.

Nagyobb csomagokat vasúton küldünk, hogy ne okoz
zunk sok kiadást, de okvetlenül gyorsárúként kell féladni, 
hogy a küldemény el ne pusztúljon. A praeparátor aztán 
az ilyen csomagokat kiváltja és érvényben levő árjegy
zéke szerint a feladó javára írja minden egyes küldemény 
értékét, sőt az értéket ki is fizeti azonnal, vagy kívánatra 
időközönként, vagy pedig az érték fejében szívesen szolgál 
bárminő kész praeparátumokkal.

Mindezeket gyakorlati tapasztalatok után közlöm azon 
hozzáadás kíséretében, én magam egy igen tisztességes 
emberrel vagyok e téren összekötetésben, kit szívesen
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ajánlok szaktársaim figyelmébe annyival is inkább, mert 
tudomásom szerint mint előállító legjutányosabban dol
gozik, másrészt pedig minden praeparálható állatot elő
nyös árakon vált be és a beküldőitekből is szívesen 
enged cserébe választást. Azonkívül ugyanezen intézetben 
készítenek mindenféle faragot dísztárgyakat, agancstáb
lákat és fegyvertartókat is, a mikre a szakembernek 
gyakran van szüksége, aki sokszor * - patikából veszi a 
vizet !

Cim: Katona Mihály prazparátor Budapest, VIII. 
József-körút 13. x
» - . a «  » ' S «  »  -m -  » s « '  o  » - im  ' » 5 » '  »  ^  » i »  »  * +  m  »  »

„Az egyenruha kérdéshez.“
A „M. E.“ 1902. jul. 1-i számában Ajtay kollegánk

válaszolt az 1902. junius 1-i számban megjelent „Né
hány szó egyenruhánk kérdéséhez“ című közleményre, 
kijelentvén, hogy nagyban és egészben egyetért velem, 
kívánja azonban, hogy az egyenruhának a lehetőség sze
rint magyar jelleg adassék.

Elvben magam is egyetértenék ezzel, de félek, hogy 
ennek következtében az egyenruha célszerűségéből ve
szíteni fogna, s szerintem legfeljebb az őszi és téli felső
kabáton lehetne ezt érvényre juttatni oly módon, hogy 
rajta gombok helyett valami egyszerűbb fekete zsinórzat 
alkalmaztassék, talán pl. a francia hadsereg tisztjei által 
szolgálatban viselt fekete zsinórcs atilla mintájára, a mi 
szintén magyar eredetre vezethető vissza. A többi ruha
darabokon a magyaros jelleg a célszerűség veszélyezte
tése nélkül alig lenne kitüntethető.

Ami pedig az említett egyenruha reformjának az 
orsz. érd. egys. választmányához való felterjesztését 
illeti, azt cikkíró is a megoldás legjobb módozatának 
tekintené, ezt megelőzőleg azonban szükségesnek tartaná, 
ha e lapok utján az egész magyar erdőtiszti kar nyilat
kozattételre kéretnék fel, hogy a fenti tervezettel elvben 

e^ etért' s?

IRODAL/ni SZE/ALE.
— Mennyit igyunk nyáron ? Erdész- és vadász

emberek, akik idejüknek javarészét a szabadban töltik, 
naponként sokat fáradnak, izzadnak s igy szomjúságuk 
csillapítására nagyobb mennyiségű vizet fogyasztanak, 
mint például az ülő fog’alkozással bíró egyének.

Sokan azonban, a kik az erdőt s mezőt járják, abba 
a hibába esnek, hogy nem tudnak a vizivásban kellő 
mértékét tartani, szokásukká válik minden forrásnál, 
minden pataknál a vizet úgyszóiva literszámra fogyasz
tani, a mi pedig legtöbb esetben káros lehet az egész
ségre.

Erről a kérdésről az „Ueber Land und Meer“ érdekes 
dolgokat közöl s mi is helyén tartjuk ennek nyomán 
következőket felsorolni.

Eledel dolgában az ember a hideg és meleg évszak
ban meglehetős egyforma mennyiséget fogyaszt, ital te
kintetében pedig általánosan tudva van, hogy a nyári 
hónapokban aránylag sokkal többet, mint a hűvösebb 
időszakban. Amíg aztán télen vadászaton, vagy utazás 
közben a test felmelegítésére meleg, vagy épen langyos 
italoknak adunk előnyt, addig nyáron a hideg italok 
hatnak hűsítőieg, üdítőleg reánk.

Fontos most már annak a kérdésnek eldöntése, hogy 
nyáron mennyi és milyen hőfokú vizet igyunk.

Hogy nagy melegben miért kívánunk több vizet, az 
onnan van, mert melegebb levegőt lehelvén be, bőrünk 
pórusain a vízgőz-elpárolgás nagyobb, mint téli időben. 
Meg van állapítva, hogy a rendes nagyságú ember tes
téből 28° C. mellett óránkint 51 gramm víz párolog 
el, de az +  33° C.-nál már 122 gr.-ra emelkedik. Hegy
mászás közben, ahol a test erős munkát végez, egy óra 
alatt 232 gramm víz párolog el testünkből.

Az ember és állat teste úgy van alkotva, hogy az a 
kemény táplálékhiányt sokkal hosszabb időn át kibírja, 
mint például a folyadék hiányát.

Tanner a híres koplaló beigazolta, hogy az ember 40 
napig száraz eledelek nélkül is megélhet, ha különben 
elegendő víz áll rendelkezésére. Hasonlóan viselkednek 
az állatok is. Galambok vannak eleség nélkül 12 napig 
is, de a vizet legfeljebb 4—5 napig tudják nélkülözni. 
Ezt onnan tudjuk megmagyarázni, hogy az ember és 
állat testének körülbelül 70" o-a vízből áll s ha már most 
ez a mennyiség a rendesnél jóval alább száll, a belső 
szervek működésében zavar áll be, mely aztán a vég- 
kimerűlést okozhatja.

Nyári meleg időben, a mint már említve volt, a na
gyobb mennyiségű víznek felvétele természetes okokból 
származik, de aztán vigyázzunk, nehogy azt túlzásig fo
kozzuk. Rendes életmód mellett egy felnőtt ember tes
tének naponkint 2—272 liter vízre van szüksége.

Ennek a vízmennyiségnek nagy része kemény ételek 
alakjában jut a testbe, mivel azoknak 40—50" o-a vízből 
áll. A 2—272 literbe már a szokásos reggeli és esteli 
pohár víz is bele van számítva úgy, hogy még csak 3 4 
liter maradna vissza a déli és esti étkezésekhez. Ez a 
folyadék illetve vízmennyiség azonban akkor, ha a test 
is nagyobb mozgást végez, nem elegendő s az megtold- 
ható naponkint egy literrel, de többel semmi esetre sem. 
Evvel a kvántummal azonban kevés ember éri be s na
gyon sokan meg is duplázzák azt, minek folytán testük 
fel nem frissül, hanem ellenkezőleg nehézkes, bágyadt 
lesz.

Kövér, testes embereknek egész szokássá válik a mér
téken felüli fogyasztása az italoknak.

Nagyon sok kövér embernél nem az izmok elhájaso- 
dása áll be, hanem a túlsók víz vagy más folyadék 
fölvétele folytán egy általános püffedés, mely a kövérség 
látszatát kelti fel bennünk. Ilyen emberek rendesen hal
vány külsővel bírnak; szívük, dacára a nagyobbodó test
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súlyának arányban növekedő munkát még hosszú időn 
át is zavartalanul végzi, feltéve, hogy a szív-ízmok 
egészségesek s elég erősek. Testükből igen sok víz pá
rolog el s annak ellensúlyozásául mind nagyobb meny- 
nyiségű vizet vesznek magukba, ennek folytán a gyomor 
kitágul, nyomást gyakorol a szívre, az aztán nagyobb 
munkára lesz késztetve, nem képes feladatának teljesen 
megfelelni.

Nem lehet tehát eléggé hangsúlyozni, hogy különösen 
az elhízásnak indúlt egyének mérsékeljék magukat a 
folyadékok fogyasztásában. Ha azt teszik, elejét veszik 
sok bajnak, de különösen a szívizom elgyengülésének.

De a megengedhető mennyiségnél több folyadékot fo
gyasztanak az ideggyengeségben szenvedők is. Nyugtalan, 
ideges természetűk csillapítására ők rendszerint szeszes 
folyadékokat élveznek, amelyek eleinte használnak ugyan, 
mert némileg csillapítólag hatnak az idegrendszerre, — 
csakhogy hovatovább ismét beáll a visszaesés s szellemi 
levertség, bágyadtság s nagyobb fokú izgékonyság vészén 
erőt a testen. Ezért tehát az ideggyenge emberek is le
hetőleg kerüljék a mértéktelen élvezetét a szeszes ita
loknak, de általában az egészségesek is, sőt a sok víz- 
ívást se szokják meg, mert az is képes bajokat előidézni, 
nevezetesen meghígúl a gyomorsav, a gyomor nehezen 
emészt, étvágytalanság áll be s a sok folyadék nem nö
veli, mint általában hiszik a testi erőt, hanem azt hatá
rozottan apasztja.

Nagyan jól tudják ezt méltányolni azok az emberek, 
kiknél a testi erő fokozása létkérdés. így pld. hogy töb
bet ne említsünk, az angol futtatók, a kerékpározással és 
evezéssel foglalkozó sportsmen-ek már korán hozzászok
nak a száraz ételekhez s naponta legfeljebb két liter 
folyadékot fogyasztanak, pedig épen az ő foglalkozásuk 
az, melynél a testből sok víz párolog el. A sahara-úta- 
sok, a sivatagok lakói, igyekeznek az útazásoknál a víz 
élvezetét lehetőleg a legkisebb mennyiségre redukálni. 
Nachtigal a híres útazó csodálattal emlékezik meg út
leírásaiban a Tubu törzshez tartozó kísérőiről, kik a per
zselő hőség daczára napokon át alig ittak egy kevés 
vizet, míg ő a sok víz daczára majd teljesen kimerült.

Ezekből látható, hogy a víz ivása bizonyos határon túl 
tisztán csak szokás dolga. Ha a nyári hőség elviselhe
tetlen s nagyon szomjazunk, egy pohár friss víz élveze
tét ne tagadjuk meg magunktól, de ne szegődjünk azok
hoz, kik nap-nap után literszámra fogyasztják azt. Az a 
turista, a ki útközben minden korcsmában megiszik 4 — 8 
pohár sört, bizonyára nem cselekszik helyesen, mert 
addig, míg annak talán negyedrésze fokozta volna erejét, 
a mértéken túl levő sörivás fáradttá, erőtlenné teszi testét.

Nagyon fontos kérdés továbbá az is, hogy milyen hő
fokkal bír az elfogyasztandó folyadék. Hogy nyáron hi
degebb italt kívánunk, annak meg van a magyarázata, 
de óvakodjunk a nagyon hideg, vagy éppen a jégbe hű
tött italok élvezetétől. A túlhideg víz olyanformán árt a 
gyomor nyákhártyáinak, mint az éles hideg levegő a lég-
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zési szerveinknek. A gyomorhurutok nagy száma, a jégbe- 
hűtött italok, fagylaltok, dinnyék élvezetétől származik.

A víznek hőfoka lehet 12° C.; e mellett még mindig 
van frissítő hatása s a gyomornak nincsen ártalmára. 
A szénsavas vizek lehetnek valamivel melegebbek, mint 
a közönséges ivóvíz. A 12 C. fokú szódavíz sokkal hi
degebbnek tetszik ugyanoly fokú kútvíznél. A sör 15 fok 
C.-nál még mindig frissítő ital; nehezebb borok azonban, 
ha alacsonyabb hőmérsékkel bírnak, sem ártanak a gyo
mornak s így a jégbehűtött pezsgő sem olyan veszélyes, 
mert még 4—6° C. mellett is hevítőleg hat a szesztartalma.

Különben az is sokat határoz, milyen körülmények 
között jut a folyadék a gyomorba. Ha a gyomor üres, a 
hideg ital hamarább megárt, míg ellenesetben a folyadék 
hidege eloszlik a gyomorban levő ételek és a gyomor- 
nyákhártyája között. Imecs Béla.

— Tölgyesek a lá te lepí tése  bükkel, gyertyánnal 
és fenyővel. Ez a kérdés minket is közelről érdekel s 
azért röviden ismertetjük az északnémetországi erdészeti 
egyesületek 1900. évi közgyűlésén e tárgyban előadott 
véleményeket. Fricke-Beutnitz erdőmester az alátelepítés 
kedvező hatását nem észlelte. Jó talajon a tölgyes alá
telepítés nélkül is jól fejlődött és a talaj jó tulajdonságait 
is megőrizte a vágatási korig. Közepes (áfonyás) talajon 
a bükk és gyertyán alátelepítése nem sikerült, ellenben 
az erdei- és luc-fenyő kellő gyérítés után sikeresen volt 
megtelepíthető. A gyönge növekvésü tölgyekre azonban 
az alátelepítés nem volt hatással. Ebből azt a következ
tetést vonja le, hogy jó talajon az elgyomosodás meg
akadályozása céljából lehet ugyan helye az erős gyérí
téssel kapcsolatos áttelepítésnek, de csak kivételesen, mert 
a hirtelen gyérítés a műfa képződésre károsan ható elvizenyő- 
södést eredményez és tapasztalatai szerint értékes tölgy-műfa 
csak lassú, mérsékelten fokozatos gyérítés útján nevel
hető. Áttelepítésre jó talajon is a fenyőt ajánlja, ha 
nincsen sűrűn bekerítve az erdő és illetőleg a nyulak 
bejutása nincsen megakadályozva. Guse főerdőmester a 
bükkel való áttelepítést szintén csak jó talajon tartja 
sikeresnek és előnybe helyezi a luc-fenyőt, mely értékes 
előhasználati fatömeget ad, vagy a véghasználati fa
tömeg értékét fokozza jelentékenyen. — Az áttelepí
tés jelentőségére nézve azonban nem osztja a Fricke- 
Beutnitz nézeteit, mert ha az áttelepítés a műfa 
képződésre nincs is hatással, meg van a kedvező hatása 
a fokozatosan gyérített tölgyesekben is gyakran elsilá- 
nyodó talajra és azt a természetes felújulás, vagy mes
terséges áttelepítés felnevelésére kétségkívül alkalma
sabbá teszi. Az érdekes eszmecsere ezzel véget ért, de 
hisszük, hogy nemcsak Németországban, hanem nálunk 
is fokozottabb érdeklődést keltett és a tölgyesek áttele
pítésének fontos kérdése nemsokára teljes megoldásra jut.

(Alig. Forst- u. Jagd. Zeitg. 1901. V.) —  Is.
Erdőgazdaság és erdőtörvény. Ezen a címen 

a Centralblatt f. d. g. Forstwesen múlt évi III. füzetében 
L. Hufnagl wlaschim-i jószágigazgató tollából egy érdekes

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



13. szám. MAGYAR E RDÉ S Z 231

közlemény jelent meg, mely az erdőtörvény feladatait 
figyelemreméltó általános szempontokból mérlegeli. A 
közlemény Írójával fejtegetéseinek egyik-másik részében 
nem értünk ugyan egyet, mindazonáltal kivonatosan he
lyénvalónak találjuk ismertetni, mert vannak benne olyan 
részletek is, a melyeket erdőtörvényünk revíziója alkal
mával hasznosíthatunk.

Hufnagl általában elitéli az ausztriai birodalmi és tar
tományi erdőtörvények megalkotásánál eddig követett 
eljárást. Elitéli, mert a létező törvényekben — eltekintve 
az erdei termékek kiszállításának könnyítésére irányuló 
nehány §-tól — nem talál mást, mint az erdők fentar- 
tását célzó védelmi intézkedéseket s helytelennek találja, 
hogy az erdőknek a termőhelyi viszonyokra gyakorolt 
jótékony hatása kedvéért — ami szerinte sok tekintetben 
téves érvelés — az erdők fentartására irányuló törekvés
nek most is minden más érdeket alárendelnek, mintha a 
birodalmi erdőtörvény életbelépése óta eltelt 50 év nyom
talanul, tanulságok nélkül szállt volna tova. Az egyoldalú 
alapból — úgy mond — természetesen téves irányzatok 
keletkeznek. Az erdőpusztitás sokat hangoztatott, de sta- 
tistikai adatokkal be nem igazolt káros követkeiményeit 
sokan fakiviteli vámokkal akarják megelőzni, nem gon
dolva azzal, hogy a kivitel csökkentése a belföldi fa
árakra nyomasztólag hat; mások pedig csak a tűhaszná
latok szigorúbb büntetésére gondolnak és hogy ebbeli - 
üdvösnek képzelt — céljaikat elérhessék, olyan törvény- 
szakaszokat hoznak ajánlatba, a melyeknek alapján az 
erdőbirtokost ugyanazon áthágásért kétszer lehessen meg
büntetni. — Pedig az erdőgazdaságot behatóbban vizs
gálóknak tudniok kell, hogy az ilyen intézkedéseket sem 
a célszerűség, sem a szükség nem igazolja. — Az ausz
triai birodalom erdőbirtokosai körében az erdők gazdasági 
jelentőségét jól ismerik. Számos példa van rá, hogy mező- 
gazdasági földekre erdőt telepitenek és egész mezőgazda- 
sági birtokokat is erdőkké alakítanak át. De miért? . . . 
Azért, mivel az illető birtokosok jövedelmezőség számitás 
alapján arra az eredményre jutottak, hogy az erdőgaz
daság több jövedelmet fog biztosítani.

És ez igy nagyon helyes. Annyival inkább helytelen 
azonban az erdők fentartásának mindenáron való erő
szakolása. Ezek a példák fényesen igazolják, de egyéb
ként is tudvalevő, hogy a birtokos a gazdaság legfőbb 
súlyát a jövedelmezőségre helyezve: birtokának azt a 
részét gondozza szívesebben, a melyik bővebben jöve
delmez. Aki tehát az erdők fenmaradását biztosítani 
akarja, az mindenesetre az erdőgazdaság jövedelmezősé
gének fokozásával ér legbiztosabban czélt.

Ebben rejlik a helyes erdőtörvény megalkotásának kulcsa 
és ez zárja magába egyben az általános gazdasági jólét 
egyik legfőbb feltételét is.

A törvényalkotó számoljon a törvény céljait befolyásoló 
összes tényezőkkel.

Egyik gazdasági ágazatot se akarja a másik rovására 
fejleszteni

Az erdőtörvény megalkotása közben is gondolja meg, 
hogy azokat a közterheket, a melyek a régi jobb gabona
árak mellett magából a mezőgazdaságból is elviselhetők 
voltak, ma már csak az erdei termékek piacravitele 
segélyével képes a gazda fedezni s ha ezek értéke csekély: 
akkor a szükség túlhasználatekra kényszeríti, míg jó fa
árak mellett erdeit is csak mérsékelten használja.* Tekintse 
például Krainát, a hol még csak rövid idő előtt a legszebb 
fenyőtörzsekért nem adtak többet egy koronánál s ennek 
következtében a pénzre szorult gazdák szükségleteiket 
csak nagyobb arányú fahasználatokból fedezhették, mig 
ma csekély terjedelmű vágásokból és a helyes gazdaság 
érdekében annyira kívánatos gyérítésekből több bevételre 
tehetvén szert, az erdők kihasználását önmaguk tetemesen 
mérsékelték. Ebből önként érthetőleg foly az a tétel, hogy az 
erdők fentartását leghelyesebben és legbiztosabban az 
erdei jövedelmek fokozásával lehet elérni. így az erdő 
hasznát az elvont, kétes értékű elméleti bizonyítékok helyett 
kézzelfoghatólag viszik be a köztudatba s a birtokosok erdei- 
ket erőszakolás nélkül is fentariják és kíméletesen kezelik. 
Gondoskodjék tehát az erdőtörv. a jövedelmezőséget biztosító 
út- és vasúthálózatok ejlesztéséről, a faipar támogatásáról, 
a vasúti szállítás díjtételeinek céltudatos gyámolitásáról; 
könnyítse az erdei szállítási eszközök kiépítését, ha kell, 
kényszer-rendszabályokkal is és a kisebb birtokosokat, a 
kik önmagukban jövedelmező fakereskedelmet nem teremt
hetnek, legalább a racionális faértékesítés tekintetében 
igyekezzék szövetkezetekbe csoportosítani.

Legyen a törvény intézkedéseinek alapja mindenben 
az összes tényezőkkel számoló célszerűség s ehhez ké
pest a birtokosokra terheket szabó követelmények áll
janak helyes összhangban a várható haszonnal is. Erdő- 
gazdaság, gyümölcstermelés, halgazdaság stb. mind egy
aránt igazolja, hog  ̂ a vonatkozó törvények csak ott 
értek cé't, ahol a jövedelmező gazdaság feltételei 
megvoltak és ezek révén a gazdák a törvény követel
ményeinek hasznait is láthatták. Ne kívánjon tehát a 
törvény a birtokosoktól olyan áldozatokat, amelyeknek 
hasznai bizonytalanok. Ilyesmit meg lehet kívánni a 
kincstár birtokain, de a többi birtokokon nem, mert ott 
csak elkedvetlenedésre vezet.

Ezekből folyólag Hufnagel hangoztatja, hogy a kárté
kony rovarok irtása érdekében se erőszakoljanak a bir
tokosokra bizonytalan vagy éppen kétes értékű kiadáso
kat. Az apácalepke irtására sikertelenül elpazarolt ál
dozatok elég bő tanulságot szolgáltatnak arra nézve, 
hegy irtórendszabályokat diktálni csak tapasztalat alap
ján helyes. Az állam gondoskodjék a tapasztalati adatok 
gyűjtéséről. Állapítsa meg, hogy minő irtási eljárások 
vannak helyes irányban az elérhető haszonnal és azokat, 
amelyek megfelelő hasznot nem biztosítanak, ne erő
szakolja senkire. Inkább bizza a segítést a természetre,

* De csak úgy, ha van elég intelligenciája a könnyen uralomra 
jutó kapzsiság leküzdésére. Fordító.
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semhogy a birtokosokat olyan átdozatokra kényszerítse, 
amelyek önmagukban véve eredményteleneknek bizonyul
nak. És a törvény végrehajtása számoljon a kivihetőség
gel. Az a tény, mely szerint a törvény nem ismerése 
károkra vezet, óvjon meg minden törvényalkotót az ért
hetőség és illetőleg kivihetőség rovására eső rendelkezé
sektől.

Mert egyebektől eltekintve, nevetséges is az, ha pl. a 
törvény egyszersmindenkorra eltiltja a nőstény rákok ki
fogását és aztán a gyakorlatban kisül, hogy a törvény 
betartása fölötti őrködésre rendelt közegek a rákok ivási 
idejének letelte után a nőstény rákot maguk sem képe
sek felismerni. ,— Is.

JU Ai  cf,. ,v . JL  JL  JL  ry.  .A, J .  J .  é  JL  «J,
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VADÁSZAT.
Az újabb golyós vadászfegyverekről.

Irta : Imecs Béla.
A fegyvertechnika a lefolyt 30 év alatt bámulatos hala

dást tud felmutatni. Annyi új rendszerű s részben igazán 
tökéletes fegyvereket gyártottak az utóbbi időben, hogy 
valamennyinek megismeréséhez sok idő és valóságos 
tsnulmány kell. Úgy a katonai mint a vadászati célokra 
alkalmas fegyverek gyártása, illetőleg tökéletesebb rend
szer feltalálása körül élénk verseny fejlődött ki az angol, 
a francia és a német fegyverkovácsok között. Évenként 
új meg újabb vadászfegyverek kerülnek a forgalomba, 
de nagyon természetes, hogy a sok közül csak kevésnek 
a használata bizonyul be alkalmasnak a gyakorlati életben. 
Nem célom most a különböző rendszerek ismertetésével 
foglalkozni: csupán rövid dióhéjba akarom foglalni a va
dászatra alkalmas kisebb és nagyobb öbü golyósfegyve
reink előnyeit és hátrányait. Több mint 20 éve, hogy 
felmerült a vadászok körében ama kérdés, milyen caliberü 
golyósfegyverrel vadászszunk őzre, vaddisznóra, szarvasra ? 
Az első időben leginkább a 24, 20 és 16-os caliberü 
vontcsövű fegyverek mellett foglalt állást a közvélemény; 
míg az express fegyverek feltalálásával azok a verseny 
teréről hamar teljesen leszorultak. Éveken át nem igen 
használt a vadászközönség más golyós puskát, mint az 
550, 500 és 450-es express fegyvereket. Ezek domináltak 
mindaddig, míg az ismétlő fegyverek divatba hozásával, 
ma már elterjedésük bizonyos tekintetben korlátozva van. 
A sok ismétlő rendszerű vadászfegyverek között, megle
hetős elterjedésnek örvendett különösen a franciák és 
angoloknál a mesteri lövésű Carver által is használt 
többlövetű Winchester fegyver. Ennek főelőnye az ex- 
pressek fölött: a gyors tüzelés. A Winchesterek után 
felszínre kerültek a Mauser és Mannlicher fegyverek, 
melyek eredetileg csak harcászati célokra használtattak. 
Az említett fegyvereken kívül még több, többé-kevésbé 
hasonló szerkezetű ismétlő katona- és vadászfegyver lett 
feltalálva, de valami nagyob forgalomra nálunk azok 
egyike sem bírt vergődni. De, hogy eredeti értekezésem

tárgyára rátérjek, fel kell vetnünk ama kérdést, hogy 
tulajdonképen a hazai vadászatoknál milyen kaliberű 
fegyvernek a használata a legcélszerűbb? Beszéljenek 
először saját tapasztalataim.

Sok éven át használtam egy kettős csövű 500-ast s a 
mellett egy ugyanolyan 450-es express fegyvert, őzre, 
vaddisznóra és szarvasra is. A 80 Vljm hosszú rézhüvelyből 
teljes lőporadaggal kilőtt hegyes és tompított végű ólom
golyók, 120 —150 lépésnyire ritka pontossággal találtak 
s átütő erejük rendesen olyan volt, hogy az expansiv 
iövegeket csak egy-két Ízben használtam, mert azoknak 
ereje valóban pusztítónak bizonyult, különösen az őzvadra 
tett lövéseknél.

Úgy a hajtóvadászatokon mint a cserkészetek alatt hű 
kísérőm volt hol egyik, hol másik s hogy utóbbi időben 
mégis megváltam tőlük, az csak azért történt, mert a 
hajtóvadászatokkal végleg felhagytam s csupán a cser
készetben keresem időtöltésemet; ott pedig határozottan 
előnyt adok a kombinált lövegű kisebb caliberü Mauser 
fegyvernek. Az express fegyver használatánál különösen 
nedves, ködös időben a lőpor elégésénél olyan füstfelleg 
keletkezik, melyen keresztül az ember néhány másod
percig úgyszólván semmit sem lát; azt sem veszi ki, 
jelzett-e a vad a lövés után s igy az esetleges duplá
zásra ritkábban nyílik alkalom. A nagy lőpormennyiség 
használásánál aztán még az is megtörténhetik, hogy a 
mint mondani szokták, a töltény hátrafelé sül el. Ez az 
eset akkor állhat be, hogy ha a gyutacs fala nem elég 
vastag s az az elsülés alkalmával a gyúszög lecsapása 
s a por elégése következtében származó óriási légnyomás 
folytán kilyukad. Az ilyen esetek ugyan nem gyakoriak, 
de azért mégis előfordulhatnak s az ember nem is vé- 
dekezhetik ellenök, mert a hiba nem a fegyverben ma
gában keresendő : az legtöbbször a gyútacs vékony fala 
miatt következik be. Tiz évi használatnál velem négy 
Ízben fordult elő ez a csakugyan kellemetlen eset, az 
utolsónál pedig komolyabb következménye is lehetett 
volna annak: a mennyiben a hátrasülés oly vehemen
ciával történt, hogy a lövés pillanatában a gyúszög 
s az őt rögzítő kis csavar messze kilökődött s csak ke
vésbe múlt, hogy a kalapom karimáját átütő gyúszög 
arcomat is meg nem sebezte. A nagyobb bajt kikerültem 
most is s csupán egy kis mérvű szemgyuliadás maradt 
emlékül, melyet az elégett lőpor salakja okozott. Amint 
már említettem is, az ilyen esetek szerencsére ritkán 
fordulnak elő; mondjuk ezer töltény között akadhat 2 
vagy 3 , melynek gyutacscsa a nagy légnyomásnak ellent- 
állni nem képes.

A kombinált lövegű kisebb caliberü Mauser és Man- 
licher rendszerű fegyverek cserkészeteknél határozattan 
több előnynyel bírnak az expresseknél. Úgy a 8, mint a 
kisebb 6V2 "fc-es 3/4 vagy 4/ő részben acél vagy nickel 
burkolatú lövegek kezdő sebessége oly rapid, (másod- 
perccnkint 600—700 mtr.) hogy az aránylag kis caliberü 
és súlyú golyó óriási deformálása következtében a meg
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lőtt vad rendesen olyan sebet kap, melytől aztán gyorsan 
elvérzik. E fegyverek találó képessege is jóval nagyobb 
az expressekénél már magában azért is, mert a sokkal 
könnyebb és kisebb átmérőjű hossz-iövegnek a levegő 
ellenálló képességét könnyebb leküzdenie, de a füstnél
küli por elégése által füst nem is keletkezik s a meglőtt 
vad jelzését már az első pillanatban megláthatjuk. A gyors- 
tüzelés, a precízebb találás s kisebb durranás s hogy a 
lövés folytán lökést az ember absolute nem érez, mind 
olyan előnyök, melyeket figyelmen kivül hagynunk nem 
szabad.

Hátrányul lehet ezeknek a kis caliberű fegyvereknek 
betudni azt, hogy a megsebzett vad legtöbb esetben 
nem vérzik s ha nincsen halálosan találva, gyakran 
elvesz, illetve sebeibe belepusztul, anélkül, hogy a 
vadász a kellő vérnyom hiányában azt idejében kinyo
mozhatta volna. A kis méretű golyó a belövésnél csak 
kis lyukat üt a vad bőrén s az rendesen szőrrel annyira 
bedugul, hogy külső vérzés, még ha halálosan is lett a 
vad megsebezve, sokszor absolute nem található s így 
az utánkeresést sohasem szabad elmulasztani, a mit kü
lönben minden igaz vadász amúgy is meg szokott tenni. 
De ha a belövés által okozott külső seb aránylag kicsi 
is, a 3A vagy 4 5 részben acélba vagy nickelbe burkolt 
hosszú ólomlöveg, még ha a vad béllövést kapott is, nagy 
mérvű deformálása következtében annyira roncsol, pusztít 
a belső szervekben, hogy a szabályszerűen betartott 
utánkeresés rendesen eredménynyel jár. Három éven 
át használtam egy jobb minőségű 8 ’̂ m-es Mauserkur- 
tályt, jelenleg pedig szintén több mint 3 éve egy 6V2 
?%í,-es, pontosan belőtt Mauserrel vadászom s mondha
tom, — számokat nem említek, mert a tetszelgés gya
núját is kerülni óhajtom, — hogy a sok megsebzett 
szarvas, vaddisznó és őzvad közül alig veszett el egy 
vagy két darab, a legtöbbjét pedig keresni sem kellett, 
mert a vállap, — a tüdő — vagy jó nyaklövés (ez ugyan 
sohasem correct lövés) után, a 6Y2 ,;̂ - e s  fegyverből 
talált vad is rendesen 30 —60 lépésnél tovább nem birt 
menekülni. Szinte hihetetlen, milyen pusztítást végez az 
a kis löveg a vad belsejében ! Nem egy erős szarvas
bikát lőttem úgy, hogy a 6V2 ^ - e s  golyó mindkét la
pockacsontját összemorzsolta, hogy aztán egy alaktalan 
tömeggé tömörülve, a túloldalon a bőr alatt meglapuljon. 
Egész collectiom van ilyen halált osztott golyókból, melyek 
mindennél legkézzelfoghatóbban tanúskodnak előbbi állí
tásom igaz voltáról.

Épen a napokban olvastam egy külföldi lapban, hogy 
Vilmos császár múlt december hónapban két db. bölény
bikát lőtt Pless herceg területén 6 ’̂ - e s  kis Mauserével. 
Igaz, mind a két állatóriás testébe több golyót applikált 
a fejedelmi nimród, de valószínű, hogy ha azok közül 
csak kettőt is fületövébe kapnak a bikák, nem messze 
vitték volna a lövést magukkal. így is csodálkozásra in
dította a jelen voltakat a kis golyónak hatása a hatal
mas életerős keménycsontu test vizsgálásánál. — Az

egyik bölénybika összsúlya 1541 font, a másiké meg 
1698 volt!

Megjegyzem azonban, hogy sok ellensége akad a kis 
caliberű fegyvereknek nálunk is. Egy ismerősöm ezelőtt 
pár évvel tanácsomra szinte a ó ’/s vjm-es golyós fegyvert 
kezdte használni nagy vadra, de már egy év után fel
hagyott vele s a régi 500-as expresséhez tért vissza. Az 
illető, aki különben jó lövő: háromcsövű fegyverének 
egyik csövét ilyen kis caliberűre (6V2 vxjm) készítette, de 
a puskaműves, hogy a fegyver súlya a 3’5 kgr.-ot meg 
ne haladja, ezt a csövet a lehető legvékonyabb falura 
szabta s abból e miatt csak 1*3 gr. fűstnélküli katona 
lőporral rövidített löveggel lehetett lőni. Természetes, 
hogy ezek a kis lövegek ily kevés lőporral használva 
nagy vadra egyáltalában nem valók, mert a kis súlynál 
s kis kezdő sebességnél fogva kellőleg nem deformá
lódnak. Én a 6V2 "%i caliberű egycsövű fegyvernél a 
hosszabb (30 mfm hosszú) 3 4 részben burkolt löveget 
használom, s azt 25  gr. katona lőporral lövöm. Csak 
az ilyen lövegeknek hatását ismerem s a sok más kisebb 
súlyú lövegeknek használatát nem ajánlhatom még őzre 
sem, annál kevésbé vaddisznóra, szarvasra.

Hátránya ezeknek a kis caliberű fegyvereknek, hogy 
óriási horderejűknél fogva azokat hajtóvadászaton vagy a 
síkon használni nem tanácsos s tulajdonképen a hegyi 
cserkészetekre alkalmasak s egyáltalában csak tapasztalt, 
higgadt vadászember kezébe valók, aki kellő lőtávolon 
túl nem használja őket s nem lövi döggé a vadat.

Erdei hajtóvadászatokon teljesen megfelel egy 450-es 
könnyebb express s az említett ismétlő rendszerű fegy
vereket ott senkinek használni nem tanácsolnám.

KÜLÖNFÉLÉK.
* Halálhírek. Két fiatal kartárs váratlanul bekövet

kezett haláláról kaptunk értesítést. Az egyik Lorenz 
Jenő dévai m. kir. alerdőfelügyelő ; a másik GregUSS 
Aladár m. kir. erdész, aki villámcsapás következtén 
hunyt el Bencsházán julius 10-én. Béke hamvaikra!

* A m éhészet  t e r jed é se  é rd ek éb en  a földművelés
ügyi miniszter által támogatott Orsz. Méhészeti Egyesület 
(Budapest, VI., Damjanich-utca 34.) a méhészkedő gaz
dák részére igen olcsó kaptárokat, mézpergető gépeket, 
lép-préseket, műlépet s mindenféle vas- és acélból ké
szülő méhészeti eszközt készíttet, amelyeket más helyről 
olcsóbban és jobb minőségben beszerezni lehetetlen. 
Ugyanez az egyesület teljesen ingyen, készséggel ad 
felvilágosítást és útmutatást minden méhészeti ügyben s 
közvetítési díj nélkül, a termelővel megállapított áron 
értékesíti a hozzáforduló méhészek viasz- és méztermé
sét, sőt szállítóedényt is küld, ingyen, bérmentve. Mindez 
olyan jótétemény különösen a kisebb méhesgazdákra 
nézve, amiért a íoldmívelésügyi kormánynak csak el
ismeréssel lehet adózni.
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* Valamit a  pálmákról. Szobakertünk legszebb 
díszét képezik a pálmák, melyek ugyan nehezen, de 
egy kis fáradsággal mégis nevelhetők. Legcélszerűbb, ha 
magról neveljük a pálmákat, mert jobban megszokják a 
szobalevegőt és nem lesznek annyira kényesek. Szoba- 
kulturának legjobban megfe’elnek ; az Oreodoxa regia 
(király-pálma), a Pandanus utilis (illatos pálma), Latania bor- 
bonica (legyező pálma) és a Phönix dactilifera (datolya 
pálma), melyek hangaföld, gyepföld és levélföld keverék
ből készült földnemben hamar fejlődnek. A víznek le
vezetésére nagy gondot kell fordítani, azért inkább ma
gas, mint széles cserepeket kell használni és annak 
aljára a nyílásokra egy réteg apróra tört kövecskéket s 
föléje pedig valamivel gorombábbra tört faszénréteget te
szünk s csak aztán erre rá a fentemlített földnemet, 
melybe a magvakat nem nagyon mélyen elvetjük. Vetés 
előtt a magvakat 48 órán át 25 R. foknyi vízben kell 
áztatni, hogy annál könnyebben kicsirázhassanak. Fejlő
désük alatt nem túlságos nedvességet, de sok meleget 
és minden tavaszszal nagyobb cserépbe való átültetést s 
főleg a portól tisztán való tartást igényelnek. Ezeket 
tekintetbe véve, gyönyört fogunk a növényország kirá
lyának — a pálmának nevelésében lelni.

* A szam óca  tenyésztéséhez.  A kerti szamócának
indáit a virágzás és gyümölcsérés között szokták eltávo
lítani s csak ritka esetben — leginkább tartamos esők 
idején — kell azt érés előtt még másodszor is ismételni. 
Az indákat a tövön hagyni semmi esetben sem szabad, 
mert azoknak fejlődésére sok tápanyag, nedvesség szük
séges s az mind a gyümölcs rovására vonatik el a föld
ből, azonkívül a sok inda még a világosságot s a nap 
melegét is elvonja a gyümölcstől. Hogy milyen hatással 
van az indáknak eltávolítása a gyümölcs képzésére, fel
említjük a „Praktischer Rathgeber im Obst- und Gar
tenbau“ nyomán Dürkop Vilmos wolfenbüttéli lakos erre 
vonatkozó kísérleteit. D. kiültetett augusztus közepén 300 
drb. fiatal szamócatőt hat sorba, vagyis minden sorba 
50 drb.-ot. Az egyes sorokat az indák eltávolítására nézve 
különféle elbánásban részesítette. Az első sor indáit he- 
tenkint csípte vissza, a második sor indáit két hetenkint 
s igy tovább, vagyis a 6-ik sornak indáit minden hat 
hétben távolította el. Ezt az eljárást követte a második 
évben is s a termés mennyiségére nézve az eredmény 
az volt, hogy az első sor növényei a legtöbb virágot 
de egyszersmind a legtöbb gyümölcsöt is fejlesztették, 
mert mig az első sor összesen 918 drb. szép gyümöl
csöt adott, addig a hatodik sorban csupán 482 szem 
szamóca találtatott. Ez a kísérlet tehát eléggé bizonyítja, 
mennyire fokozza az indáknak idejében való eltávolítása 
a gyümölcs fejlődését. Imecs Béla.

* A tüdővészes tehenek teje  még felforralva 
is ártalmas. Már régebb az ideje, hogy az orvosok 
figyelmesek lettek arra a tényre, miszerint tuberkulozisos 
tehenek tejének használata mellett a betegség emberekre 
is ráragad. Különösen gyakori eseteket említenek fel 1

E R DÉ S 2

Tirolban és Svájcban, ahol az úgynevezett tejkurák- 
nak sok emberélet esett áldozatúl. Hogy aztán a tüdő
beteg tehenek tejét mégis lehessen használni, újabb 
időben a tejet használat előtt felforralják, a mint mond
ják, sterilizálják, abban a hitben, hogy ez által a tejben 
élő veszedelmes bacillusok megsemmisülnek. — A tej 
használatával azonban legyünk a mennyire lehet elő- 
vigyázók, mert a pisai egyetem patalogia osztálya 
legújabban kísérletek által bebizonyította, hogy: 1-ször: 
a tüdővészes tehenek tejében a tuberkulózis mérge 
mindig jelen van. 2 szór: Ha tüdővészes tehéntől 
való tejet fecskendeznek be tuberkulózis tehenekbe, a 
betegségi tüneteket jellemző lázas állapot azonnal szembe
tűnőbben mutatkozik, míg egészséges állat teje a beteg 
tehénen semmi változást előidézni nem képes. 3-szor: Tu
berkulózisban levő tehén tejét hiába forraljuk, fel mert 
a mérges anyagok még 100 fok melegnél sem tétetnek 
ártalmatlanokká. 4-szer: A tüdővészes tehén teje hosz- 
szabb időn át használva, felforralt állapotban sem vész
mentes, sőt határozottan állítható, hogy a szervezetet 
megmérgezi. Imecs Béla.

* A rózsák lemetszése. Az a nagyon elterjedt 
nézet, hogy a rózsatő kímélése céljából legjobb a rózsá
kat tövön ^lhervadni hagyni, határozottan téves, mert 
éppen a kinyílás idejében von el a rózsa legtöbb táp
lálékot tövétől. Ajánlatos tehát a rózsát mindjárt lemet
szeni, mikor a legszebb formában van ; a lemetszett 
rózsa, ha rendesen ápoljuk, sokkal tovább eltart, mintha 
a tövén hagyjuk. A rózsatő pedig, ha szorgalmasan met- 
szük le róla a viruló és kinyílt rózsákat, egy egész tömeg 
bimbót fejleszt ki megint.

* Oltógalyat  küldeni. Nem egyszer történik meg, 
hogy valamely jelesebb fajú gyümölcsfánkból messzebb 
vidékre akarunk oltógalyat küldeni s ilyenkor szükséges 
tudni, hogy miként csomagoljuk be a galyakat, hogy 
hasznavehető állapotban juthassanak rendeltetési he
lyükre Erre nézve tartsuk szem előtt: ha 8 — 10 napi 
útra kerülnek a gályák, akkor elegendő, ha csak száraz 
szalmába lesznek csomagolva, mig hosszabb útnál szin
tén szalmába csomagoljuk ugyan, csakhogy nedves 
mohába göngyölgetjük be előbb. Ha pedig oltógalyra 
lévén szükségünk s azt valamely messzebb vidékről kell 
hozatnunk, úgy bizonyára akárhányszor megtörténik, 
hogy azok fonnyadt, ráncos állapotban érkeznek meg. 
Ez azonban legkevésbé se zavarja az illetőt; mert azért 
nem szükséges azokat eldobni, hanem egyszerűen nyir
kos földbe teszszük lefektetve s egy arasznyira befedjük 
vagy pedig friss vágást adunk neki s használat előtt 
néhány napig vízben tartjuk. Lassabban ugyan, de mégis 
bizonyosan felélednek a fonnyadt gályák akkor is, ha 
végeikből az elevenig egy darabkát levágunk s így bur
gundi répa vagy burgonyába tűzve, száraz, szellős he
lyen tartjuk.

* Sajtóhibajavítás. Lapunk utolsó (12-ik) számába 
két értelemzavaró hiba csúszott be, melyet ezennel

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



i 3. szám MAGYAR ERDÉS Z 235

helyreigazítani akarunk. A 209. oldal balhasábján alulról 
számított 8-ik sorban „Csiky“ L. helyett „Csiby“ L. és a 
212-ik oldal jobbhasábjának alulról számított 2-ik sorá
ban „kezdő“ helyett „kezelő“ olvasandó.

* Tűzmentes fabútor. A vasszekrények azért tűz-'
mentesek, hogy falaik között 8 — 10 centiméter vastagon 
homok van. A hamu ellentáll a tűznek akkor is, ha a 
külső lemez izzó, de ha a szekrény hosszabb ideig tűz
ben áll, azt még sem akadályozhatja meg, hogy a belső 
lemez át ne melegedjék, mert a két lemez közt a gé
pezet is van, mely a szekrény bezárásánál működik, ez 
az acélgépezet pedig mindkét lemezzel össze van kötve 
s igen természees, hogy kitűnő hővezetőnek szolgál. E 
baj megszüntetése végett egy bécsi gyáros fával tett 
kísérletet és sikerült neki a fát impregnálással a tűz 
ellen biztosítani. Ezzel kettős célt ért el: 1-ször hogy a 
belső falnak nem kell vasból lenni s 2-szor, hogy a két 
fal között nem kell oly nagy hamuval kitöltendő közt hagyni 
s a tűz a külső lemezről, vezető hiányában nem terjed
het a szekrény belsejébe. Az említett gyáros most már 
tűzbiztos bútorokat is készít, még pedig a legegyszerűbb 
szekrénytől a legelegánsabb Íróasztalig. (I.)

* A Thomas-salak (v. liszt). A mesterséges trágyá
zás terjedésével mind sűrűbben használt Thomas-salak 
nevét tudvalevőleg az angol Thomas-tól nyerte, aki a 
nyersvas foszfor tartalmának elvonására irányuló kísérle
tei közben állította elő legelőször (1879-ben). Thomas a 
foszfor tartalmú nyers vasat nagyon magas hőfoknál le
vegővel és mésszel hozza érintkezésbe, minek következ
tében a nyersvas foszforsavja foszforsavvá alakúi át és 
ez a mésszel, valamint a vasérc mellékanyagaival sala
kot képez, mely megőrölve, mint mesterséges trágyaszer 
Thomas-salak néven, 11—24" o között ingadozó foszfor
sav tartalommal kerül forgalomba. Legfőbb előnyös sa
játsága abban áll, hogy foszfor tartalma aránylag könnyen 
jut oldható állapotba, mert az előállításánál alkalmazott 
nagyon magas hőfok és célszerű eljárás mellett a sav 
mésszel oly erősen túltelítődik (100 rész foszforsavra 160 
rész mész jut), hogy a vegyűleten a humus-sav és szén
sav, valamint a szívógyökerek által kiválasztott növényi 
savak bontó hatása csakhamar érvényesül. Ez a proces
szus természetesen annál tökéletesebb, mennél tovább 
van a Thomas-salak a földben. Ezért igen célszerű a 
Thomas-salakkal ősszel trágyázni. (Frick’s Rundschau.)

—5.
* Lédner és Gutwillig élelmiszer- és vadbizomá

nyosok üzleti heti-jelentése. Budapest, Központi vásár- 
csarnok, 1902. julius 18. A lefolyt hét üzleti képe csendes 
volt, a felhozatal, egyes élelmiszerek kivételével, kielégítő 
volt. Vadak iránt az érdeklődés állandóan kielégítő. Szarvas 
kevés jött a piacra ; az árak meglehetősen szilárdak. Őz 
alig került piacra; az árak e héten emelkedtek. Sertéshús 
nagyobb mennyiségben érkezett címünkre. Tekintve azon
ban a beállott meleg időt, a hús teljesen átizzadva és 
megpuhúlva érkezik meg s ez által sokat vészit értékéből;

sertéshúsnak a felküldését a fenti okból nem ajánljuk. 
Marhahús e héten 4—8 fillérrel emelkedett. Vágott és 
hízott ludakban a kereslet igen élénk, I-a vágott ludakért 
120— 126 fillért értünk el klgr. Tekintve, hogy ez idő 
szerint kevés élő lúd érkezik a piacra, ajánljuk a t. be
küldők figyelmébe a mostani magas áraknak a kihasz
nálását és a ludak címűnkre való beküldését. Elő ba
romfi-piac élénk ; szép nagy csirke és tyúkokban hiány 
van a piacon, ajánlanánk, hogy baromfibeküldőink állan
dóan keresnék fel a piacot. A rendszeres felszállitás 
mindenkor csak jó eredménynyel lehet a beküldőkre. 
Tojásnak az ára a hét vége felé emelkedett, ma elhe
lyeztünk I-a árút 60 koronárt; ajáljuk a további felküldé
seket címűnkre. Tea-vajnak a fogyasztása igen jónak 
mondható, bármily mennyiségben elhelyezhető, az árak 
azonban lanyhák, a legmagassabb ár amit el lehet érni 
190 fillér klgr. Gyümölcsökben a forgalom igen élénk; 
befőzésre való cseresznye és meggy jó árakon értékesít
hető, gyengébb minőségű árú közepes áron kel el. Ba
rackért az idén magas árak lesznek elérhetők ; ma 40 
koronáért kelt el mm. Apró körte 12—20 kor. kel el 
mm. Gyümölcsöknek a felküldését ajánljuk. Hús és hús
termékek : Marhahús hátulja 80—90 kor., eleje 56—70 
kor. mtm. Sertéshús szalonnával 100— 102 kor. Szalonna 
nélkül 94— 100 kor. mm. Sonka, nyers hentesáru 96— 100 
fill. klgr. Füstölt hazai 100—108 kor. mm. Szalonna 
füstöit 108 —120 kor. mm. Sertészsír 110— 116 kor. 
mm. Kolbász 120— 130 fill. klgr. Vadfélék: Szarvas 
60—70 fill. Vaddisznó 40—44 fill. Őz 150—160 fill. 
klgr. Vágott baromfi : Csirke rántani való 120— 140 fill., 
sütni való 130—200 fill. Tyuk, hazai I-a 200—280 fill., 
Il-a 180—200 fill. Liba, fiatal 3—4 kor. páronkint. Lúd, 
hizott 9—10 kor. Pulyka, hízott 7—8 kor. páronkint mi
nőség szerint. Magló liba 3—5 kor. páronként, tojás: 
élénk irányzat. Bácskai 59—60 kor. Erdélyi 57—58 kor., 
apró 1680 drb. 53—54 kor., apadt 52—53 kor., piszkos 
54—55 kor. ládánként. Kosárárú 46—47 drb. 2 koronáért. 
Tejtermékek: Teavaj 170—190 fill. klgr. Főzővaj 140 —150 
fill. klgr. Köpült vaj 140—160 fill. Tehéntúró 12—20 
fill. Gyümölcs: Cseresznye 10—24 fill. klgr. Megy 12—30 
fillér, cukor dinnye 100—160 fill. klg. Ribiszke 12—20 
fill. klgr. Barack 36—40 kor. mmként. Dió nagy, papir- 
héju I-a 28—34 kor., Il-a 26—28 kor. mm. Zöldség: 
Vöröshagyma makói I-a 28—34 kor., Il-a 26—28 kor. 
Foghagyma I-a 32—36 kor. Ugorka, újdonság, salátának 
való nagy 10—20 kor. 100 drb. Zöldbab 12—20 fill. 
klgr. Sampion gomba 2 kor. 100 drb., burgonya nagy 
rózsa 320—340 kor , sárga 360—380 kor. Idei burgonya
4—5 korona mm. vaggontéleknél. — A főcikkek, a 
mit beküldésre ajánlunk: Szarvas, őz, tojás, élő
baromfi, I-a teavaj, fözövaj, idei burgonya és gyü
mölcsfélék.
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MEGJELENT:

DÉLIBÁBOK
-- IRTA ----------

KLÄR ISTVÁN

. (bcX ÁRA Y-Lít 

2 KORONA

MEGRENDELHETŐ

A MAGYAR ERDÉSZ
KIADÓHIVATALÁBAN UNGVÁRTT

„GERMANIA”
M E if K K  1® A i t
kitűnő karban, teljes felszereléssel

140 koronáért eladó.

Megvételre

52Uj korában 340 korona volt.

Bővebbet a kiadóhivatalban.

keresek egy erdei —

busszolaműszert.
Dubszky gusztáv

5 7 ,1 -1

-  ■ kerületi főerdöőr -

S z a m o s u j  v á r  tt.

£Z A K L  JÓZSEF
fegyverműves

y ▼ 
•  9

9 9
I f
9 9
u

9

Ungvárit
ajánlja sajátkezüleg készített és saját találmányu szaba- 

— dalmazott — , . —

i

csösínnel ellátóit fegyvereit.
Az összes alkatrészek valódi s v é d  v e r t  v a sb ó l  és valódi 

k e m é n y íte t t  a n g o l a czé lb ó l vannak készítve.

Bárminemű fegyverátalakitást a legjutányosabban elvállal.
Szintúgy ajánlja saját szerkezetű, úgy az e zre d é v e s  o r s z á 
g o s- , mint az 1900. évi p á . is i k iá llítá so n  is k itü n te te t t
f 2 í p l 7a I'IQ l f d i f  melyek eddig is már a legkiterjed- 
I d J C lZ u U d l l d l l )  tebb használatnak örvendenek,

L evé lb e li m e g re n d e lé se k  a le g g y o rsa b b a n  fo g a n a to s ít ta tn a k .

t tff
f f
9 9
A A

IS

Bükk-tűzifa eladási hirdetmény.
Közhírré tétetik, hogy az ungvári m. kir. főerdőhivatalhoz tartozó perecsenyi 

vasúti állomás, esetleg a telítő-telep, illetve a Bantlin-féle vegyi gyár mellett levő 
kincstári farakodóra az 1904. évi január hó elsejétől kezdődőleg számítandó 10 (tiz) 
esztendőn keresztül évente szállítandó 10,000 ürm3 I. osztályú bükk-liasáb 
és 5,000 ürm3 vegyes  tűzifa adásvételére a nevezett főerdőhivatal tanácstermében

f. évi augusztus hó 7-én délelőtti 10 órakor
zárt írásbeli ajánlati tárgyalás fog tartatni.

Kikiáltási á r a k :
Az 1. osztályú bükk-hasábfára vonatkozólag ürmeként 4 (négy) korona.
A vegyes tűzifát illetőleg pedig 3*70 (három) korona 70 fillér.
Versenyzők felhívatnak, miszerint egy koronás bélyeggel és 2000 (kettőezer) 

korona bánatpénzzel ellátott ajánlataikat a kitett határnap d. e. 11 órájáig az alul
írott m. kir. főerdőhivatalnál annál is inkább nyújtsák be, mivel a később beérke
zett, valamint az utóajánlatok figyelemben nem részesülnek.

Az árverési és szerződési feltételek az alulírott m. kir. főerdőhivatalnál a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők, a hol kívánatra bővebb felvilágosítások is adatnak.

Ungvárott’ 190Z évi ju,ius hó 2’án- M. kir. főerdőhivatal.

ÖN

LSI

Ő S
ŐS

fg i

ő s

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvártt.
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MAGYAR ER DESZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

SZERKESZTI

IMECSFALV1 IMECS BÉLA FŐERDÉSZ
BORSOD-APÁTFALVÁN,

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 1-én és 15-én.

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.

Erdő rendezésünk módosításáról.

Erdőrendezésünkben megkezdődött a kibon
takozás nagy munkája.

Örvendetes jelenség ez. Következtetni enged 
arra, hogy erdőgazdaságunk már nem csak a 
fejlődés útján van, hanem annak elérte egy ki
magasló pontját, melyről csak úgy haladhat föl
jebb, melyen csak úgy építhet tovább, ha a 
megingott gyenge alapkövet megfelelőbb, szilár
dabb helyettesíti.

Az Országos Erdészeti Egyesület fölolvasó 
ülésein f. év január hó 22-én Porubszky Gyula, 
március hó 18-án Fekete Lajos foglalkoztak 
erdőrendezésünkkel. Szaklapjainkban is már töb
ben serényen dolgoznak e téren: Bund Károly, 
Szentimrey Dániel és (E.)

Valamennyinek egy a jelszava: „Egyszerű
sítés. “

A két felolvasás anyagát és a még várható 
közleményeket az arra leghívatottabb forum, az 
egyesületi igazgató-választmány fogja vita tár
gyává tenni s így remélhető, hogy a fölvetett 
egyszerűsítések és módosítások gyakorlati alkal
mazása sem marad el, ami valóban kivánatos 
is volna, mert bár az erdőrendezés az erdőgaz
daság rendező és szabályozó alapját képezi, 
föladatának helyes megoldásához nem okvetlen 
szükséges, hogy terjedelmes műveket alkosson 
és bonyolult számtani műveletekkel foglalkoz
tassa az erdőrendezőt.

Ez alkalommal nem célom a már megjelent 
becses közleményekhez fűzni szerény vélemé
nyemet, csupán azt óhajtom megjegyezni, hogy 
az erdőrendezés körébe vágó cikkek mindeddig 
gyér előfordulásának okát nem csak a nagy
mérvű elfoglaltságban és a teendők sürgősségé

ben találom, mint az Bund Károlynak az Erdé
szeti Lapok múlt év december havi füzetének 
1207-ik oldalán közölt következő szavaiból ki
tűnik: „Ámbár a hazai magyar erdőgazdák nagy 
része az erdőtörvény életbelépte óta igen sokat 
foglalkozott az erdők rendezésével, mégis arány
lag igen kevés erre vonatkozó közleménynyel 
találkozunk szakirodalmunkban, jeléül annak, 
hogy maga a munka, mely többnyire sürgős 
volt, annyira elfoglalta szakembereinket, hogy 
szerzett tapasztalatait ki-ki a maga munkaköré
ben érvényesítette ugyan, de arra, hogy azokat 
szaktársaival is közölje, már nem került a sor.“ 
Okát vélem föltalálni abban is, hogy talán eddig 
erdőrendezési módszerünk erdőgazdasági viszo
nyainknak jobban megfelelt, mint most, de kü
lönösen. hogy szakirodalmunk művelésével csak 
kevesen foglalkoztak, hiányozván a szükséges 
tér is zsenge szakirodalmunk kifejtéséhez, hisz’ 
még a közel múltban csak egy szaklapunk volt, 
mely egy mindinkább izmosodó országos egye
sület házi ügyeivel elfoglalva, már csak az ége
tően sürgős, fölötte fontos kérdések megvitatá
sára állhatott rendelkezésre. Ily viszonyok között 
természetesnek találom, hogy erdőrendezőink a 
legerősebb vágyukat is elnyomták tapasztalataik 
közlésére.

Hát erdőkezelőink hol késtek a homályban? 
Keresve a feleletet, előbb erdőrendezésünk te- 
kervényes útjain keresztül küzdve magamat, a 
magyarázatot mostani módszerünkben vélem 
föltalálni.

Erdőkezelés és erdőrendezés nem áll szerves 
összefüggésben. Erdőkezelő és erdőrendező 
egymástól teljesen elkülönített lények s bár ugyan
azon a porondon küzdenek egy célért, fegyve
reik csattogásában nincs meg az összhang, sőt
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gyakran egymás ellen is fordítják (én sokszor 
igy tapasztaltam), de az erdőrendező lévén az 
erősebb, nagyokat sújtva mindent szigorúan elő
író vaskos, rendszeres (! ?) erdőgazdasági üzem
terveivel — hátvédben az erdőtörvény — az 
erdőkezelő beletörődik megmásíthatlan sorsába 
s nem akar hétköznapi teendői fölé emelkedni, 
de elfásultan végzi az üzemterv intézkedéseit 
és óvakodik az erdőrendezésnek amúgy is ha
táskörébe mélyen behatoló útjait egyengetni.

A kép megváltozott. A kényszerítő viszonyok 
szülte közóhaj gátat tört s hatalmas hullámok
kal fogja elsodorni a nyomasztó múltat, de nem 
rombolva, hanem alkotva, csendesen folyhatván 
széles mederben, melyet megerősített partokkal 
immár két szaklap nyújt. Elhangzott erdőrende
zésünkben a várva-várt, sokat felölelő jelszó: 
„Egyszerúsítés“, erdőrendező, erdőkezelő meg
értve egymást összeforr és vállvetve munkálko
dik erdőgazdaságunk fölvirágzásán.

E sorokkal ama körülményre óhajtok reá mu
tatni, hogy fejlettebb erdőgazdaságunk már nem 
csak jelenlegi erdőrendezési módszerünk egy
szerűsítését kívánja meg, hanem annak több 
irányban leendő átalakítását is megengedi, illetve 
szükségessé teszi.

Mig az erdő szeretete a természet fenségének 
csodálatánál feljebb nem emelkedett; mig az 
erdő közgazdasági jelentősége csak homályos 
fogalom volt, mig erdőgazdaságunk fejletlenebb 
értékesítési, szállítási és kezelési viszonyokra 
volt útalva; mig az erdőbirtokos az erdejében 
fölhalmozott tőkéket könnyelműen elfecsérelte, 
már a faszükséglet állandó fedezésének szem
pontjából is erdőrendezésünknek a legszigorúbb 
tartamosságot kellett irányadóul vennie és arra 
törekednie, hogy a hiányokat lehetőleg pótolja, 
némileg elenyésztesse.

Erdőrendezésünk buzgón teljesítette feladatát, 
de annak következménye az lett, hogy a neki 
megszabott keretet átlépte és idegen területre: 
az erdő kéz elés hatáskörébe tévedt.

Mostani erdőrendezési módszerünk — a tér- 
szakozás merev alapján, melyben ugyan nagy 
előnyök rejlenek, különösen a felügyelet könnyű 
gyakorlására — míg tág teret nyit az erdőren
dezőnek, kerékkötője a legszebb törekvéseknek.

ERDÉSZ

mindent felölelő, majdnem atyáskodó gondosko
dásával gyakran teljesen békóba veri az erdő
gondnok kezét, s nem egyszer kevésbbé sike
rült üzemtervműveivel, megbénítja az erdőgaz
daság természetes, egészséges fejlődését.

Az erdőgazgasági viszonyainkban beállott ked
vező változás már ma nem kívánja az erdő
rendezés oly beható gondoskodását, az erdók- 
berendezése már nem szőrül a hosszú évtize
dekre mindent szigorúan előíró üzemtervekre. 
Az erdő az egész vonalon — ha még nem is 
a megkívánható teljes mértékben — kezd az őt 
megillető becsben állani, közgazdasági jelentő
sége mindinkább kidomborodik; kezelése oly 
képzett gárdára van bízva, mely hivatása ma
gaslatán áll ; szárazföldi és vízi közlekedési 
eszközeink, — vasúthálózatunk fokozatos fejlő
dése ; a kereskedelmi forgalom élénksége: mind 
oly tényezők, melyek szabadabb erdőgazdálko
dást engednek meg, s bátran háttérbe szorúlhat 
(a mostani erdőrendezés fogalmai szerint) a 
tartamosság elvéhez való görcsös ragaszkodás, 
annak érdekében fölállított célba vett szabályos 
állapot összes szabályos fakészletével, szabályos 
növekedésével és szabályos vágássorrendjével, 
de kivált a mindezek mielőbbi elérése céljából 
hozott, gyakran indokolatlan, de nagy áldozatok.

Bizonyos, hogy az erdőrendezés nem foszt
ható meg alapjától s így nem is zárkózhatik el 
oly szabályos erdőállapot elérésének törekvésétől, 
melynek keretén belül a tartamosság elve érvé
nyesül, de viszont nem lévén öncél, kénytelen 
az erdőgazdaság fejlődésével tartani és hozzá 
simulni annak kívánalmaihoz.

Behatóan mérlegelve erdőgazdaságunk jelen 
fejlettségét, mostani erdőrendezési módszerünket, 
különösen a magán erdőbirtokos szempontjából 
nem találhatjuk teljesen kielégítőnek, mert az 
államkincstár, mint erdőbirtokos kivételével, ahol 
az erdők berendezésénél a kiindulási pontot a 
közérdeknek kell képviselnie, a többinél a ma
gánérdekek inkább léphetnek előtérbe. Jogos kí
vánságnak kell tehát elfogadnunk, hogy a tarta
mosság elvének háttérbe szorítása mellett is az 
erdő tenyésztésére szánt területek és azok faál
lományai minél előnyösebben kihasználhatók és 
értékesíthetők legyenek, az erdőgazdaságot sza-
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bályozó üzemtervek pedig oly könnyed, moz
gékony szerkezettel bírjanak, hogy egyrészt cse
kély fáradsággal átalakíthatok, másrészt a ke
zelő szabadabb mozgását megengedjék és az 
erdőgazdaság természetes fejlődését semmi irány
ban ne akadályozzák.

Főbb vonásai ezek egy iránynak, mely nem 
uj, a külföld fejlettebb — a mienknél egyszerűbb 
— erdőrendezési eljárásaiban már érvényesül 
is, mi mellett az erdőbirtokos jogos kívánságai 
kielégítést nyernek anélkül, hogy az erdők ok- 
szerűföntartásaalegcsekélyebb csorbát szenvedné.

Erdőgazdaságunk előrehaladásának érdekéből 
kívánatosnak találnám, ha mi is ez irányban kí
sérelnék meg erdőrendezésünk módosítását, ter
mészetesen megfelelő átmenettel. Előzetesen 
megvitatva mindent töviről-hegyire szaklapjaink
ban, nem zárkózva el esetleg a szélsőségektől 
sem, hanem abból is kihámozva a jót, hogy 
azt erdőgazdaságunk javára fordíthassuk.

Erdőrendezésünk módosítása kemény dió, de ke- 
csegtetaremény, hogy megropogtatjuk, mert ily erő
teljes kezdet nem enyészhet el nyomtalanúl. / 4  \

Uj e g y e t e me s  mér ő  műszer .
S z e r k e s z t e t t e  é s  i s m e r t e t i  Márton Sándor.

Mindig különösnek tetszett nekem az, hogy a boussola- 
mérés pontossága csak 6’, az ennek alapján szerkesztett 
térképek pedig 1—2’ pontosságot mutatnak, ami azt je
lenti, hogy a vonalak 4—5’-nyire bizonytalanok.

Továbbá sokszor tapasztaltam, hogy a boussola (a 
sinusszög) leolvasásánál mily könnyen lehet téveszteni, 
ami által leolvasó hibák csúsznak be s igy nagy záró
hibák származnak.

Ezenkivűl gondolkoztam a felett, hogy miként volna 
az lehetséges, miszerint az egy vagy több álláspontban 
felvett irányokat egy beállítás által egyszerre térképre 
tehetnénk.

Nem elégített ki még a Reichenbach-féle távolság- 
mérés sem, mert igen szemrontó s pontossága is ki
fogásolható.

Lehet menteni mindezeket a fent elősorolt hiányokat 
azzal, hogy egymást kiegyenlítik s a végeredmény mégis 
elfogadható.

Én ezt belátom, de ezeket a hibákat nem menteni, 
hanem kiküszöbölni óhajtom. így nem kell kiegyenlí
tésre várni. Ily elveket tartva szem előtt, a következő 
műszert szerkesztettem.

A műszer részei következők:
1. átfúrt tartó oszlop, mely a

2. három lábú szintező csavarokkal ellátott állványba 
van bele csavarva s 1. és 2. szilárdan összefügg:

3. hüvely, amely a tartó oszlopra pontosan van eszter- 
gályozva s amely a tartó oszlopon körben forgatható;

4. ennek a 3. sz. hengernek rögzítő készüléke ;
5. a tartó oszlopba kúp alakulag bebocsátott tengely 

alsó végén 5. a) csavarral, mely a tengelyt a kieséstől 
óvja; a tengely forgatható:

6. a tengelyre erősített fémkorong s a 6. a) ezt a 
tengelyhez erősítő szerkezet;

7. szorítócsavar, amely a
8. tekercs rugós pecek által a 6. korongot rögzíti;
9. irányzó készülék tartó karja, amely a 3. sz. hüvely- 

lyel szilárdan összefügg;
10. a 9. tartó karra erősített leszúró készülék, tekercs- 

rugós-tükkel;
11. távcső 11. a) rögzítő csavarral, libellával;
12. magassági kör, 12. a) ennek noniusa;
13. mozgató kar, mely a 13. a) gyűrű által a távcső 

rögzítő készülékével szilárdan összefügg ;
14. távolság-csavarkészülék, u. m. :
14. a) ennek kerete a 9-re erősítve;
14. b) ennek csavara ;
14. c) toló hasábja; ebbe erősítve ( részben
14. d) a tolópecek; í pontozvák
14. e) a csavar fordulatok V100 részét mutató korong;
14. f) nonius, melylyel a fordulatok Vn-.no része olvasható le.

Az egész csavarfordulatok a 14. a) keretnek rajz
ban nem látható oldalán olvashatók le.

Az egész 14. nem egyéb, mint egy mikrométer csavar.
El van látva a műszer a tájékoztató delejtűvel az 

irányzó készülék karján, (rajzban nem látható), továbbá egy 
szelence szintezővel (szintén nem látszik).

A mérés következőleg történik ezzel a műszerrel:
Szintesre állítjuk a műszert. A 6. fémkorongra egy 

papirkorongot erősítünk. (A lefoglaló készülék a rajzban 
nem tüntethető fel.) Ezután felszabadítjuk a tájékoztató 
delejtűt és a 9. irányzókészüléket addig forgatjuk, mig a 
delejtű a tokjában levő E. D. vonalra nem mutat s a 4. 
szerkezet parány csavarával szabatosan bevágatjuk.

Most leszorítjuk a 6. korongot. Ennek megtörténtével 
a két leszúró készülék mindenikével egy szúrást te
szünk a papírba; a szúrást körülkarikázzuk ceruzával s 
E. D. betűvel jelezzük. Ez a két pont — mivel a táv
cső irányzó tengelye párhúzamos a delejtű E. D. vo
nalával és a két leszúró készülék tűi a távcső irányzó 
tengelyével egy függőleges síkba esnek — adja az E. D. 
vonalat. Ily módon a 6. korong tájékoztatva van.

Folytatólag felszabadítjuk 9. irányzó készüléket. Meg
irányozzuk az első felveendő pontot s a leszúró készülék 
déli (t. i. hozzánk közelebb levő) tűjével a papitba 
lyukat szúrunk. Ez lesz az I álláspontban felvett 1-ső 
pont s ezért körülkarikázva mellé Írjuk h

Most megmérjük alább leírandó módon Ii távolságát 
s ezután irányzunk 2, 3, 4, stb. pontra s ezeket a papírba
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tett szúrásokkal, körülkarikázással s 12, I3, U je
lezzük.

Atmenve a műszerrel a Il-ik álláspontra, ismét tájékoz
tatjuk az irányzó készüléket, a delejtűt s ennek végre
hajtása után 6. korongot addig forgatjuk, amig a két le
szúró tű az I álláspontban leszúrt É. D. pontba bele 
nem illik. így most a korong az 1 álláspontban foglalt 
helyzetével teljesen párhuzamos állásba jutott.

Most kapcsolás végett visszairányzunk (a delejtű el
zárása s 9. felszabadítása mellett) 4 pontra. Ennek 
irányát leszúrva, a nyert pont mellé Írjuk II4 (azaz a 
második álláspontból 4-re való irányzás). Felvesszük a 
a többi pontot és hogy ha itt felvehető volna 5, 6, 7, 
8, melléjek írjuk 115, 116, 117, 118.

Ugyanígy járunk el a III álláspontban; azaz 8-ra irány
zunk s mellé Írjuk III8. Ezután felvesszük a III-ban 
felvehető pontokat stb. stb. Megtörténhetik, hogy két pont 
egybe esik. Ekkor e mellé oda Írjuk p. 0. III10 és VII22.

Ha körüljáró mérés mellett p. o. a X-ik álláspontból 
irányoztunk újra 1 pontra, e mellé írjuk XI.

Gyakorlatból tapasztaltam, hogy egy papirkorongon fel
vehetünk 30 —40 irányt. Hogy ezek aztán egy vagy több 
álláspontból vehetők fel: az nem határoz. Lehet egy
korongon sok ponttal csak I álláspont; de lehet — ha 
p. 0 gerincet mérünk s minden álláspontból csak előre 
hátra irányzunk — az álláspontok száma egy korongon 
XV—XX.

Ha ily módon a papirkorong annyira megtelt, hogy 
zavart okozna több pontnak reá való felvétele, akkor a 
papirkorongot levesszük s másik üres oldalával felfele 
fordítva visszahelyezzük. Ezen az oldalon külön déllőt 
veszünk fel s úgy dolgozunk rajta, mint fent leírtam.

Kell egy napra tehát, a legrosszabb esetet véve, azaz 
naponként hatvan álláspontot véve, két darab papirkorong, 
mert egyre elfér egyik oldalára 30 pont XV állásponttal, 
másik oldalára ugyanannyi; a másik papirkorong mind
két oldalára harminc, együtt hatvan.

Ha pedig minden álláspontban felvehetünk átlag 30 
pontot s gyorsan dolgozva átlag óránként végzünk ennyit, 
s 10 órát dolgozunk; naponta kell 5 darab papirkorong, 
amelyeken leend egyik-egyik oldalon 30—30 összesen 
300 pont,

Az egyes papirkorongok egyes oldalait folyó számmal 
látjuk el.

Ha ködben, nedves időben kell dolgoznunk, használ
hatunk papirkorong helyett cellulose, vagy inpraegnalt- 
papir korongot.

A korongok közepe ki van vágva s átlátszó celluloid
lemezzel, (olyanok, mint amilyeneket a patronokra szo
kás használni, ezre 8—9 K. áru), hogy be lehessen 
pontra is állítni a korong közepét.

Ha már most a térképet szerkeszteni akarjuk, akkor a 
rajzlapon fejesvonalzóval egy déllőt veszünk fel. Az 1 
papirkorongon az É. D. pontokat összekötjük egyenes vonallal 
s azt egész a korong széléig meghúzzuk. A vonalat

felezzük E. D. pontok közt s ezáltal nyerjük a 
műszer közép-forgás-pontját. Most a korongot a rajz
lapon a meghúzott E. D. vonalra reáteszszük, úgy, hogy 
a nyert középpont és a korongon levő É. D. vonal reá 
essék a rajzlapon felvett E. D. vonalra, oly módon azon
ban, hogy mivel az irányokat a déli tűvel (felénk esővel) 
szúrtuk le, a korong E. irányát a rajztáblán délre s meg
fordítva a korong déli pontját a rajzlapon észak felé he
lyezzük. Ezután balkézzel a papirkorongot leszorítjuk s 
jobb kézzel leszúrjuk legelőször a korong középpontját, 
aztán a korongon levő pontokat.

Ha csak néhány álláspont volt a korong egyik oldalán 
felvéve, akkor az összes pontokat egyszerre leszúrhatjuk, 
különben zavar elkerülése végett elég lesz két állásnak 
pontjait leszúrni. A leszúrt pontokat a korongon kék irónnal 
(vagy vörössel) vékony vonallal bekerítjük. Legutoljára 
leszúrjuk a következő álláspontból való vissi airányzást; 
t. i. leszúrtuk a fenti példa szerint 11—14, Il4—IÍ8 pon
tot és a visszairányzás lesz III8.

Folytatólag félre tesszük a papirkorongot s a leszúráso- 
kat megfelelő jelzéssel ellátjuk s a pontokat a leszúrt 
középvonallal finom vonalakkal összekötjük. Ezekre a vona
lakra reá mérjük Ii, I2, I3, U távolságokat s nyerjük 
1—4 pontot.

Ha 1—4 pont megvan 114 irányt két háromszög segé
lyével 4 pontra átvisszük s az így nyert vonalra 114 tá
volságát (a vázrajz szerinti irányban) reá mérjük. Ezzel 
nyertük II álláspontot. Most II5—IÍ8 irányát Il-n át pár
huzamosan átvisszük s felrakjuk a távolságokat. III8 
irányt a nyert 8 pontra visszük át s erre a nyert vonalra 
mérjük le III8 távolságát, miáltal III álláspontot nyerjük.

Ezen a III ponton a fejes vonalzóval meghúzzuk a dél
lőt s a korong középpontját Ill-ra beállítjuk, úgy, hogy 
a korong E. D. vonala a III ponton áthúzott déllő fölé 
essék, természetesen fordítva, t. i. E. essék délre és D. 
északra. Ismét tájékoztatva lévén a korong, folytatjuk a 
leszurásokat stb. stb.

A jelzett szerkezettel s mérésmóddal tehát elértem 
azt, hogy:

1. a delejtü leolvasása ki van egészen küszöbölve 
s ezzel csak tájékoztatjuk a műszert; ki van tehát ke
rülve a leolvasó hiba;

2. a pontosság — ha jól irányoztunk — mindig V.
3. egyszeri beállítással /—III., sőt óvatosan dol

gozva több álláspont irányait azonnal, minden irány
nak külön-külön való beállítgatása nélkül papírra 
tehetjük. El van kerülve a könyvből való kiolvasás, 
s beállítás hibája. Ügyelnünk kell azonban arra, hogy az 
irányokat pontosan toljuk át.

Az ily mód mellett való felmérés nem lassúbb, mint 
az eddigi delejtű leolvasás, a térképezés pedig gyorsabb, 
a pontosság megfelelő és úgy szólván ki van zárva a 
szögfelvétel hibája.

Meg kell jegyeznem, hogy ily módon minden állás
pontban pontcsoportok állanak elő. Ezeknek összefüggése
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a delejtűre van bízva. Azt lehet tehát mondani, hogy 
itt is meg van a leolvasó hiba, vagyis a beállítás hibája. 

Ezzel szemben fel kell hoznom, hogy a delejtűt egy

példányon 97'4 Ha T = l 0 0  méter =  100,000 »%» 
és 1-et P%i-re készíttetjük, (mert igy a legcélszerűbb) 
akkor L leend

bizonyos meglevő osztás részre mindig be lehet 1’ pontos
sággal igazítani, mert a napi ingadozás rendesen csak fél 
szög perc. Lehet 
a tájékoztató de
lejtűt távcsövesre 
készíttetni, úgy, 

amint az Cséti 0.
„Erdészeti föld

méréstanának“ II. 
kiadásában 129. és 
130-ik oldalán le 
van írva. A hibá
ját, hogy gyorsan 
kopik a tű ten

gelye, megfelelő 
záró szerkezettel 
mellőzhetővé tu
dom tenni. Ezt a 
szerkezetet bár

kivel közlöm szíve
sen addig is, mig 
leírhatom. Ily táv
csöves tájékoztató 
delejtűvel a pon
tosság mindig 1’.
Felemlítem, hogy 
a műszerrel úgyis 

lehet dolgozni, 
mint a theodoli- 
thal, vagyis a de
lejtűnek egész ki
zárásával.

Térjünk át az 
optikai távolság- 
mérésre.

A rajzban lát
ható vázlatosan a 
műszer. A távcső
ben két távolság
mérő pókszál van 
kifeszítve. A hosz- 
szaság nem egyéb, 
mint a műszeren 
a távcső forgás- -r>
tengelyének kö

zéppontja és a 14. d) tolópecek középpontja közt levő 
távolság. T =  100 méter vagy 100 öl. 1 =  14 b. csavar
nak egy fordulatán való emelkedés.

Szükségünk van egy lécre, amelyen két iránytábla 
helyezendő el. Ezeknek egymástól való elhelyezése L 
távolsága. — Látható, hogy k : l  =  T : L  k. s le
mérhetjük a műszerről. Ez az elkészített első műszer

L =
1 X 100000 

97’4
Felállunk amű- 

szerrel és 100 m. 
távolságra állít
ván a lécet, a 

két iránytáblát a 
lécen L értékében 
azaz 1026’7 »%»-re 
helyezzük el. (Ha 
ölekben akarunk 
dolgozni ezzel az 
első példány mű
szerrel, akkor 100 
ölre állítva a lé
cet, L =  L0267 
öl leend. Vagyis 
bármily mérték- 

egységnél ez lesz 
az arányszám, 

azaz l ’0267 mér
tékegység.)

Ez megtörtén
vén, a távcsőben 

a két távolság
mérő szálat úgy 
igazítja a műsze
rész, hogy a két 
szál a két irány

táblára ponto
san bevágjon. 

(Lehet L — l m-re 
is venni, de akkor 
k-nak 100 »%» 
hosszúnak kell 

pontosan lenni. Ez 
nehéz feltétel a 

műszerész részére 
s ezért ez mellő
zendő.)

Ha a szálak be 
vannak igazítva, 
következőleg mé
rünk. Álljon a két 
iránytáblával fel

szerelt léc közelebb T-nél, azaz Ti-ben. Ha ekkor az alsó 
távolságmérő-szálat az alsó iránytáblára vágatjuk be, a 
felső távolság pókszál, a felső iránytábla alatt fog állni.

Hogyha pedig ekkor a távolságcsavar segélyével 
a távcsövet addig fogjuk mozgatni, mig a felső pókszál a 
a felső iránytáblára be nem vág, a távcső mozogni fog, 
s mely mozgás a távolságcsavaron meghatározható, oly

I
Á .  . . . i . . .  v _  : :

1026-7»%»
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módon, hogy a mozgatás előtt és után leolvassuk a 
csavar állását s a két leolvasás különbsége adja a 
mozgást.

Bevágatva a felső szálat, leend ha m =  a távcső moz
gása x — a T-ben levő mértékegységek száma és igy

=  1 méter vagy 1 ö l ^ T i =  —  z

(azaz a mértékegység kétszer véve.) Áll a következő arány;
x k Lk : 1 4- iri2 — —  z : L ebből 1 +  m« =  ^ ^ x T x

Minthogy pedig k : 1 =  T : L és 1 

1 +  m2 =  —  1

z z 
k L 
T

T

leend

ma = x
z ( t - 0

-t egységnek véve 
1. ma

x — z
5

Z

Ha Ta-ben, azaz távolabb áll a léc és ha az alsó szálat 
az alsó tárcsára beirányozzuk, a felső szál, a felső irány
tábla felett fog látszani. Ha ezt a felső szálat most a 
távcső mozgatásával a felső iránytáblára bevágatjuk, akkor 
mivel

T
Ta —  y (y-szor a mérték-egység)

1 —  my

my =  1 —

2.

: 1 — my = T  i—  y : L
X

k L X k L X

T
x y

y T y

x 1 1 (
f

x4 1 y -
y I y / y

y — Z

Ennek a két képletnek alapján két táblázat állítható 
össze, amely a távolságcsavaron tett két leolvasás közti 
különbségnek megfelelő távolságokban (méter vagy öl) 
mutatja, még pedig a fordulatoknak 0 000 részeiben, 

így p. o. :
0-005

táblázat 0'00 99-91 99'Ö0| 99-70 99-60 99-50 ( stb.
98-62

II. táblázat 

továbbá :

I. táblázat

II. táblázat 

stb. stb,

m-2 o-ooi 0 002 0 0 0 3

00ó

o-oo 99-91 99-80 99-70 99-60
o-oi 99-01 98-91 98-83 98-72

my
o-oo 100-1 100-2 100-3 100-4
o-oi 101-0 101-2 101-3 101-4

U12 0 000 o-ooi 0002
0-50 66"66 66-62 66-58
0-51 66-22 66-17 66-13
my

0-50 200-0 200-4 200-8
0-51 204-1 204-5 200‘9

100- 5 j
101- 5 f

0-003 
66-53 
66 08

201-2 j
205-3 j

stb.

stb.

stb.

Hogy melyik táblázatot kell használni, arra az ismer
tető jel

1. hogy ha az első leolvasás kisebb számértékii a 
másodiknál, (t. i. mozgatás előtti az utána tett le
olvasásnál) akkor a léc T-nél közelebb volt s az I-ső 
táblázatból olvasandó ki ;

2. ha a második leolvasás kisebb az elsőnél, akkor 
a léc T-nél távolabb volt, tehát a II. táblázat alkalma
zandó a távolság kiolvasásánál.

A két táblázatból az tűnik ki, hogy :
1. a pontosság T-hez közel (100 méter vagy ölre)
1— - rész;

1000

2. T-nél nagyobb távolságra - — -  \ -  azaz 500 
1000 200

méter vagy ölnél már a pontosság csak rész 1

3. T-nél közelebb 60—70 közt 

1

1

emelkedik 3000

1500

részig, sőt feljebb.

mely folyton

Minthogy azonban ez a pontosság — mely a leolvasá
sok különbsége és a táblázatok számtani eredménye sze
rint nyerhető — a mércék szerint különböző pontosság
gal vihető térképre és a két irányzásban is van hiba, a 
valóságban igy alakul a térképre vihető pontosság

500-ig100-tól

100-tól — 10-ig

800
1

800

200
1

*300'
azaz mivel számba kell venni azt a kiterjedést, amit a 

körző hegye elfoglal, átlag ÍOO azaz 0'002-re tehető 

a pontosság, amely mivel 500 ölre a láncmérésnél a hiba 

0 003 ^ / h közt, azaz 0-5 — 1"8 közt váltakozik,
0-0107

ez a távolságmérés a jobb láncméréssel vehető egyen
rangúnak.

Gyakorlatilag úgy járunk el, hogy amint az alsó irány
táblára az alsó szálat beirányoztuk, leolvassuk a csavar 
állását; ezt feljegyezve bevágatjuk a másik szálat, amikor 
aztán ujta feljegyezzük a csavar állását; a két leolvasás 
számszerű értéke szerint a I. vagy II. táblázatból a le
olvasás különbségében mutatkozó m-> vagy my értéké
nek megfelelő távolságot kiolvassuk.

A ferdén mért távolságokat a Reichenbach-féle mérés 
módra vonatkozó táblázatokkal kell vízszintesre átszámí
tani. Pótszám (hozzáadandó, állandó) nem fordul elő 
ennél a mérésmódná1.

Ezzel a távolságmérés móddal elértem azt, hogy a 
távolság becslés kizárásával szemet éppen nem rontó 
nagyobb beosztással készített tárcsán s noniuson és 
magán a műszeren leolvasott adatokból pontosab
ban határozható meg, mint Reichenbachmil es a 
táblázat sokkal egyszerűbb, mint Stampf érnél.

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



14. szám. MAGYAR E R DÉ S Z 243

Fel kell említenem a következőket:
1. A műszert kipróbáltam s önmagámmal szemben a 

legerősebb bírálatot gyakorolva, az eredményt jónak 
találtam ;

2. a távolság csavarorsója (14. b) és a toló hasáb (14. c) 
keményebb fémből, új-ezüstből készítendők. Lehet acélból is 
készíteni, mert a delejtűt csak a tájékoztatásnál használ
juk s erre egy irányban gyakorolván hatást, az állások 
párhuzamosak lesznek ;

3. a műszert Süss N. készíti s ára 500—600 K-ra 
tehető. Később talán olsóbb :s lehet;

4. a mikrométer csavarszerü távolság-csavar új-ezüst
ből vagy keményebb sárgarézből készítve, bármely táv
csöves boussolára alkalmazható.

Megjegyzem, hogy mindenik műszerhez mellékelve 
kérendő egy Zollstock, amelyre L értéke vörös vonallal 
felrajzolandó, továbbá I. és II. táblázat. A műszer állvány
lábaira ezenkívül kis szijakat alkalmaztam s ezekbe a 
mérőkönyv betehető addig, mig irányozunk, hogy kezeink 
ne legyenek lefoglalva.

Végül felemlítem, hogy ezt a műszert vasúti előleges 
felvételeknél s a kataszteri méréseknél is előnyösen lehet 
használni.

Nyírfa és legelő.
A „M. E.“ 8. sz. 142. oldalán megjelent közlemény

ben a felvetett kérdések 1-ső pontja arról szól, hogy : 
„Árt-e a nyírfa a legelőnek és savanyítja-e a fűvet — 
mint bérlőm állítja — és különösen a juhoknak ártal
mas-e ?"

Erre, valamint a többi kérdésekre is meglett adva a 
válasz már.

Én azért vagyok bátor e felvetett kérdések első pont
jára visszatérni, hogy egynéhány éveken át kipróbált ta
pasztalati tényt közzé tegyek, melyek a kérdés tisztázá
sára talán nem egészen feleslegesek és hogy a Földes 
János által ezen pontra adott válaszát még határozottabb 
alakban juttassam kifejezésre.

Állításaimat nem elméleti következtetések végeredménye 
gyanánt írom le, hanem közre adom azért, mivel azokat 
a gyakorlati élet által igazolva, gyakorlati gazdák által 
bizonyítva láttam.

Midőn évekkel előbb, mikor a bérces Erdély egyik 
legszebb, legklassikusabb, legvadregényesebb megyéjének, 
Hunyadmegyének déli szögletében, a viharral, fergeteg- 
gel, orkánnal büszkén, nevetve, játszva dacoló, hatalmas 
szirtes, gőgös tar fejét égbe nyújtó komor agg Retyezát 
tövében teljesítettem bőségesen dotált (?) szakunk fárasztó 
teendőit, a sok fenséges, gyönyörű, szemkápráztató, el
ragadó panorámát feltüntető magas hegységeken kívül 
az előhegységben volt egy 80 kát. hold kiterjedésű tiszta 
nyíresem is. Volt ezenkívül még több kisebb nyíres ist 
melyek az előbb említettel mind egyformán lettek kihasz
nálva.

Ez a 80 kát. holdnyi nyíres erdő egész kiterjedésében 
Ny.-ra hajló oldalon, mély homokos agyagos talajon 565 
mtr. tengerszin fölötti magasságban fekszik. A kor 10—40 
év között volt akkor. Hírmondónak sem volt más fanem 
található a területen, pusztán csak a nyír.

A fűnövés az egész területen oly buja, jó, erős, dús 
volt, aminőt nem láttam még. Egy megszakítatlan, vas
tag fűszőnyeg borította az egész területet.

E terület 1888-ig is folyton csak legeltetve volt, a ha
talmas alkotó természet által teremtett 0 6 zárlat mellett 
és igy is folyt 1894-ig, mikor is változtatás lett eszközölve.

Dacára, hogy tiszta nyíres volt az egész terület, mégis 
igen-igen nagy előszeretettel keresték a juhosgazdák, da
cára annak, hogy bőven lehetett ottan mindenféle lege
lőt, rétet bérbe venni.

A terület, a hó olvadása után, úgy ápril végéig, május 
10-ig juhok által volt legeltetve minden évben. Ekkor a 
juhokat felvitték a havasi legelőkre, lent pedig helyükbe 
tehenek kerültek. Ezek október közepe tájáig legeltek a 
nyíresben, azután a hó lehullásáig, a szigorú fagy beáll
táig a juhok által volt legeltetve. Ily formán ment ez 
éveken át. Kora tavaszszal még egy legelőn sem volt 
oly bő legelő, mint a nyíresemben. A juhosgazdák igen 
szerették, előnyben is részesítették, mondván, hogy: „a 
Fazacel“-ben — ez volt a nyíres neve — nedvdúsabb 
fű nő, mint a legelőnkön. Minden állat jó húsban élt e 
legelőn.

A többi nyires terület is legeltetve lett mindig és 
dacára, hogy jó árt fizettek, kifogást, panaszt soha sem 
tettek. Megvoltak mindig elégedve a nyíressel.

Ha való lenne az, ha igaz volna az, hogy a nyíres 
nem jó legelőnek és különösen ártalmas a juhoknak, úgy 
egészen biztos vagyok abban, hogy akkor éveken át — 
mig be nem lett szüntetve — nem keresték volna fel, 
nem fizettek volna érte jó legelőbért.

Ezenkívül még igen sok nyírest ismerek és valameny- 
nyit legeltetni láttam juhok által, de panaszt az ártalmas 
volta miatt még nem hallottam.

Határozottan állítom azt, hogy a nyírfa nem árt a le
gelőnek, azt károsan nem befolyásolja.

Ezen nagyobb kiterjedésű nyíres 1894. év január ha
vában át lett ritkítva tölgygyei való alátelepítés végett. 
A terület fele kocsányos tölgymakkal be is, lett rakva 
március havában. Emiatt az eddig dívott legeltetést be 
tiltottuk, a terület szénatermelésre lett kijelölve. A be 
nem ültetett részt használták felerészért, a makkal be
rakott részt pedig önköltségünkön sarlóztattuk.

A nyert széna-mennyiséget részben lovak és részben 
szarvasmarhák ették meg, de soha sem panaszolta senki, 
hogy egyik vagy másik állatnem nem jóízűen fogyasz
taná azt. Már pedig ha a nyíres savanyítná a fűvet, úgy 
akkor a fűnél még rosszabb volna a széna és nem enné 
azt semmi meg.

De meg ha rossz lett volna, úgy nem készítették volna 
el a szénát, —- a behordást i$ beleszámítva — felerészért.
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Elhiszem, hogy keserű akár a fű, akár a széna, ha az 
állat esetleg egy nyírfalevelet rág el, de maga a fű 
nem az.

Tizenegy évi tapasztalatom bizonyítja, hogy a nyíres 
legelő nem árt semmiféle állatnak s a nyírfa alatt egész 
jóminőségű fű, illetve széna teremhet.

Az, hogy az erdei széna tápereje kisebb, mint a réti 
szénáé, az már régen bebizonyított és a köztudomásba 
átment tény. Mirtse János.
V  y  Y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y

TÁRCA.
A lápi erdőben.

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

A merre járok, nem látszik meg semmin az enyészet 
hatalma. Itt, e gyönyörűséges ártéri erdőn még minden a 
június pompáját tárja elém. Ide nem furakodott be a 
meleg nyomában járó tikkadás; itt nem aszalta meg a 
nyári hőség a pázsit selymes zöldjét, a levelek tapsoló 
ezreit, mint a száraz magas erdőn. Ott a közelgő ősz 
befonta már halvány színeit a zöldbe ; itt a nedves, te- 
levényes talaj elfojtotta a forróság erejét, száműzte még 
jóidőre a hervadás fuvalmát.

Künn a szabadban, hol a kék ég azúrja borúit fölém, 
meleg van, még cseppekben ömlik le rólam a verejték. 
Le kell törülgetnem arczomat, mert ide benn hűvös van. 
A lápi erdő levegője sohasem melegszik fel valami nagyon; 
a száraz erdőben sokszor fullasztó a hőség az árnyék 
ellenére is, mert megszorul benne a levegő.

Lassú lépésben megyek beljebb-beljebb az erdő szívébe, 
merre nem szokott járni még az erdővéd sem, annál 
kevésbbé más; hol csak az erdő s a nádas lakói tudják 
otthonukat. A védőgát közelében kubikgödrök ezrei hú
zódnak el, nappali tanyául szolgálva a selyem gémnek, 
mely töméntelen sokaságban lepi el a sulymos vizeket. 
Ha egyszerre szállnának fel az ember előtt, nagyszerű 
látványt nyújtanának az idegennek, kinek a mocsári életet 
még nem volt alkalma megismerni; de majdnem egyen- 
kint röppennek föl a közelből, hogy néhány lépésre újra 
leszálljanak. Itt-ott csapatban veri föl magát a csörgő 
rucza, hogy messzebbre vonuljon. A tőkés rucza az ár
nyékos helyeket kedveli, a kubikgödröket, ha naposak 
csak este keresi föl.

Már künn vagyok a mozgalmas világ határán. Már 
nem háborgat lépteim nesze semmiféle lápi madarat. A 
csend országában vagyok.

Meglopom a senki birodalmát. Eloltom szomjúságomat 
a vadmálna, fútó szederinda hamvas gyümölcsével, mely 
nagy mennyiségben lepi be az erdő alját. Nem tépi le 
senki. Terem, hogy elpusztuljon. Él, hogy elhervadjon.

Egy száraz fok esik utamba. Ritkás nád ólálkodik benne, 
de lefelé megsűrűsödik, úgy látszik, ott van vize bőven. 
A vadpaprika szinte toronymagasságra szeretne nőni rajta

ha lehetne; de lehajlik saját terhe alatt. Végig tekintek 
a bokor oltalma alatt az éren. Valami vöröslik a távolban. 
A messzelátóm segítségével egy csapos bikát födözök 
fel benne, mely unalmasan hajolgat le egy harapás 
fűért.

Jólesik a rövidke álldogálás; pihenés számba megy. 
De a lápi erdő vérszopó banditái hamar megneszelnck; 
seregesen támadnak a ritka vendégre. Menekülni kell, ha 
a czéltalan köpülyöztetés nem kedvünkre való.

Hatalmas tölgyek alatt visz el utam. Nem ültette őket 
senki. Nem ápolták, nem gondozták s mégis nagyra 
nőttek. A Duna vizének köszönik eredetüket. Az ilyen 
erdők a legszebbek, legregényesebbek. De ez tán a leg
vadabb vadon az egész környéken. Keresztül szeli a 
Duna egyik sebes folyású ága, mely áradáskor rázúdítja 
hömpölygő hullámait. Látszik a vastag fatörzseken a magas 
vízállás nyoma. A ránczos képű fűzfaóriások léggyöke
reket eresztettek a vízállás idején s most a legszebb lili
puti barlangokat kínálják az otthont kereső lápi lakóknak. 
Egy szempillantás elárulja, hogy őserdőben vagyunk. 
Amelyik óriásba belenyargalt a sistergő villám: üszkös 
fél felével mered a magasba. Lehasított ágak, vihartépte 
fák hevernek szanaszét. Nem takarítja el senki. Szebb 
így az erdő. Ilyen az őserdő. Ezt szereti a vad.

Csak gondolni kell rá s már is megjelen valami. Neszt 
hallok. Egy sűrű rekettyebokor mögé húzódom s bevárom 
a fejleményeket.

A közelgő alkonyat kicsalt már egy vén szarvasbikát a 
legelőre. Ennek nesze ütötte meg fülemet. .Közeledik 
felém. Unalmasan lépked. Nincs czélja más, csak mo
zogni a hosszú lustálkodás után s valamit enni. Bele
harap itt is ott is a fűbe s megy továb. Már 15—20 
lépésre van tőlem. Mily gyerekmunka volna, beleküldeni 
szívébe egy haláltvívő golyót s lábaim előtt heverne egy 
16-os bika.

Megzörgetem a bokrot, anélkül, hogy láthatóvá tenném 
magam. A nagy állat megretten és néhány nagy ugrással 
odább szökken ; onnan kíváncsian bámul a bokorra vissza. 
Semmi, semmi. Talán csak madár szállt oda — s nyu
godtan legelész tovább. Én meg kiosonok a bokor ol
talma alól s megyek előre úttalan utamon.

A tölgyek ritkulni kezdenek, a fűzfa sokasodik el. Kö
zeledik a lápi tájék. Orsos alján vagyok, a Darócza ér s 
a vémelyi Duna összefolyása táján. Nádasok kígyóznak, 
a fűzóriások között; néhol már megcsillan a víz is a le
bukó nap biborszinétől. Olykor megnyílik előttem a be
láthatatlan messzeségbe vesző láp nádrengetege is, mely 
fölött húzni kezdő ruczák árnyalakja tűnik föl s enyé
szik el.

Czélnál vagyok. Itt kell keresnem a vadat, melyre 
ma lesek.

A nádasok tele vannak csapásokkal, váltókkal; a tele- 
vényes föld össze-vissza túrva. Itt garázdálkodnak az éj 
csendes óráiban a vaddisznók.

Megkezdem a vonulást a nádcsikok szegélyén hallga
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tózva, fülelve, vizsgálódva, hogy semmi el ne kerülje fi
gyelmemet.

Szállingózó gémek térnek esti nyugalomra egyre-másra. 
Leereszkednek a fűzek hajlós csúcsára s meg-megszó- 
lalnak rekedt hangjukkal, ha átvált felettük egy pihenőt 
kereső ép úgy vakkantó hosszúlábú pajtás. Egyik nyuga
lomra tér, a másik most kezdi munkáját. Bakcsók verik 
ki magukat nappali tanyájukból, hogy elfoglalják a nap
paliak által elhagyott pocsogókat. A rucák nyilaivá, su
hogva szelik át az alkonyati homály üres téréit. Néha 
hallgatódzás közben csak azon veszem észre magam, 
hogy beletettyentette magát egy falka ruca mellém a ri- 
gyásba. Akkor indulhatok tovább, mert ördöngős hápogást 
csapnak az esti csendben.

Nem kívánatos e lármájuk, de mégis jól esik. Nem 
érzi magát az ember oly elhagyottnak, egyedülinek a 
rengetegben. Nem félünk, de a képzelődésünk bolond 
erővel neki rugaszkodik ilyenkor a maga országának. 
Izgatottá teszi az embert a megkettőztetett figyelem, az 
összes érzékek sorompóba állítása. Látni, hallani vélünk 
olyast, mi tulajdonképen ártatlan semmiség. A képzelet 
színez, csalja jobbra-balra az embert.

Még nincs sötét. Nemrég bukott le a nap. Az égen 
fut az alkony pírja sebesen, mintha sietős volna útja.

Nagy tisztásra érek. Fejem fölött most kél szárnyra a 
láp legnagyobb madara, a fehérfarkú rétisas, az albicilla. 
Nehézkes lassúsággal löki el magát az ágról s méltóságos 
szárnycsapásokkal vonul kevésbbé háborgatott tájra . . . 
A víz felett rucahad kóvályog, tűnődve, elfogadja-e a 
meghívást, mely annyi pajtástorokból szól nógatva, buz
dítva, méltatlankodva felé.

A nádas felé igyekszem utolsó próbára. Ha ott sem 
akadok semmire, kénytelen volnék üresen hazafelé in
dulni.

Messze se kellett mennem. Mindjárt a szélén megütötte 
fülemet a csobogás, közbe-közbe vastag hangú morgás. 
Egy göbe van előttem süldőivel.

Befelé! Most kezdődik a gázlók mestersége. Szelem 
kielégítő. Csak óvatosság !

Egy kicsit elkéstem, mert már sötét van. Nem lehet 
látni messzire. Sikerül a befelé vonulás, nem mély a 
fok. Több benne az iszap, mint a víz. Szortyogva bugy
borékol a maszat lábaim alatt. Helynél vagyok. Előttem 
mozog a fű ; de tisztán nem lehet látni semmit. Ah, 
most! A másik pillanatban már visítva vágta át a 
csendes levegőt egy süldő sírása. Hamar elhallgatott. 
Vége van.

Mag mindig ^helyemen állok mozdulatlanul. Az ördög
fejek eltűntek, mintha föld nyelte volna őket el. Messziről 
hallom azonban még egyre-másra a göbe morgó-hívogató 
hangját. Elmentek; azokból ma már nem kapok ez egy
nél többet . . .

r ' c '" 5  «5 ̂

IRODALMI SZEMLE.
— Kísérletek bányafával. Még egy évtized előtt 

a bányászatnál nagy tömegekben nyert alkalmazást a 
bükkbányafa, ma azonban mindinkább háttérbe szorítja 
azt, az erdők föltárásával a távolabbról is szállított 
fenyőbányafa, melyet a bányászok becsesebbnek tar
tanak.

Azon nagy befolyás, melyet a bányafa nagymérvű 
szükséglete a bányaüzem eredményeire gyakorol, a 
mindinkább emelkedő fenyőfa-árak mellett már régebben 
kívánatossá tette: a bükkbányafa éltekének úgy a fe
nyőfélék, mint más fanemekkel szemben való meghatá
rozását, megbízható kísérletek alapján.

Az alábbiakban közöljük, a különféle fanemekből ter
melt bányafa tartósságára és használhatóságára, általá
ban a bányászt érdeklő, a fák műszaki tulajdonságaira 
vonatkozólag, a saarbrucki kir. bányaigazgatóság és a 
porosz erdészeti kormányzóság megbízottjai által fogana
tosított, kiterjedt kísérletek eredményeiből levont követ
keztetéseket.

1. A hordképességre nézve, miután a kísérletek ered
ményei igen változók, számadatokkal indokolt következ
tetések nem vonhatók le, mindazonáltal megállapíttatott, 
— kedvező fekvési viszonyokat föltételezve — hogy a 
bükk a leghordképesebb fanemekhez számítandó. A 
tölgy hordképessége a bányászat részéről túlbecsültetett.

2. A jó kiszárítás, mely idejekorán alkalmazott lekér- 
gezést kíván és a mely a sulyveszteség következtében 
a szállítást olcsóbbá teszi, emeli az összenyomási szi
lárdságot, az intő képességet, tartósságot és a szálkás, 
szilánkos törés iránti hajlamot.

3. A lassan visszamenő manometeren megállapított 
szívósság a lombfáknál általában nagyobb, mint a tűle
velűeknél. A lombfák szívóssága a fölbontó bányalég be
hatása alatt — kivéve a nagyon ellentálló tölgy és 
ákácot — gyorsabban csökken, mint a fekete- és vörös
fenyőnél. A lúcfenyő e tekintetben kedvezőtlenül visel
kedik.

4. A bányalég felbontó behatásának legtovább képesek 
ellentállani a gesztes fák, a lembfák közül tehát a tölgy 
és ákác ; ez utóbbinak, mely csupán a három szélső év
gyűrűben vezeti a vizet, dacára gyors növekedésének, a 
tölgygyei szemben nagyobb tartósság tulajdonítható. A 
tűlevelűek, — erdei és vörösfenyő — melyeknél a 
bányafára alkalmas méretek elérésének korában a geszt
képződés még nem iejlődött ki eléggé, bár a bányalég 
szétbontó hatásának jobban ellentállanak, mint a gyer
tyán, bükk és nyír, mégis altárók kiépítésénél nem te
kinthetők tartós bányafának.

5. Az elhasznált bányalevegő hatása abban nyilvánul, 
hogy a bányafa rövid törésűvé válik ; szilárdságából, szí
vósságából és intő képességéből pedig vészit. Vékony 
bányafa inkább alá van vetve a szétbomlásnak, mint a 
vastag. A bomlási folyamat legnagyobb része a homlok
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lapon veszi kezdetét, a mit a lúcfenyő-bányafák szét
nyomott végein észleltek.

6. A nedvességtől befolyásolt intő képesség tekinteté
ben nem igen állítható fel biztos sorozat; ugyanazon 
szárazságnál úgylátszik az összes megvizsgált fák közül 
a lucfenyő az, mely leginkább int (figyelmeztet a közelgő 
veszélyre), ezt követi az erdei fenyő, bükk, gyertyán, 
nyír, tölgy és végül az ákác. A recsegés annál inkább 
hallatszik, minél szilánkosabb a törés.

7. A törés megfelelő kiszárítás után és egészséges 
fáknál általában szálkás, szilánkos. Rendesen a középen 
törik a bányafa, különben az esetleg meglévő hibás he
lyeken ; a fenyőknél a gyantadús ággöcsöknél, a lomb
fáknál a görbületektől kiindulva.

8. A kísérletek eredményei a mellett bizonyítanak, 
hogy a bányakezelőségeknek nincs elfogadható okuk a 
bükkbányafa használatát szükebbre vonni, különösen, ha 
a bükkfa korlátolt alkalmazhatóságának megfelelő árban 
lesz kínálva. Bizonyos, hogy a bükkfa nagy súlya min
denkor hátrány lesz nemcsak a bükkbányafának a bá
nyákhoz való szállításánál, de a földalatti fejtésekben 
kezelésénél is. Tekintettel arra, hogy a fák teljes kiszá
radása általában fölötte kedvező előnyöket nyújt és a 
súlyra is apasztólag hat, a bányakezelőségek mindég ki
köthetnék a bányafák lekérgezését.

Alig. F. und J. Z. 1902. III. Mitske G.
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VADÁSZAT.
Medve az Alföldön.

A cím után Ítélve azt hinné talán a szives olvasó, 
hogy a télen Esztergommegyében kiszabadult fenevadak 
közül valamelyik az Alföldön adott alkalmat egy kis 
parázs medvevadászatra ; pedig valami rémes, izgalmas 
vadászhistóriát ne várjon senki, mert történetünk össze
függésben nincsen a tropikus és nem tropikus esztergomi 
vadakkal; egy igazán megesett ártatlan epizód az egész, 
talán elmesélésre is alig érdemes.

** *
Történt pedig egyszer, nem is régiben, hogy az Alföld 

egyik tiszamenti város határában levő silány homok
buckákon újonnan épült nagy gazdasági majorban, a 
cselédség szárnyas állatai között nagy vérengzést csapott 
valami.

Törték fejüket az asszonyok, hová rejtsék el a sok 
csirkét, kacsát, libát, de bármilyen erős reteszt tettek a 
ketrecre, reggelre 6 — 8 darab tollas jószág megint csak 
oda volt. Végre elpanaszolták sorsukat embereiknek, 
kérve őket, hogy ha paprika közé még csibehúst is 
kívánnak, kutassák, fürkészszék ki a rablót s verjék 
agyon.

A férfisereg abban állapodott meg, hogy mivel más 
négylábú ragadozó emberemlékezet óta nem lakta a

pusztát, csak róka koma, ő a tettes is, tehát fel kell 
keresni a barlangját s ki kell irtani a gonosz ivadékot 
mindenestek A homokbuckákban az nem is ígérkezett 
valami fáradságos munkának.

Végre elérkezett a kitűzött nap. Két könnyű lábú bojtár
legény délre kifürkészte a rókatanyát s délután az öreg 
számadó vezetése alatt ásóval, kapával felfegyverkezve 
az egész cselédség, fehérnépestől kicihelődött a „róka
ásáshoz“ .

Három keménymarku öregbéres egy jó negyedóra alatt 
olyan üreget ásott a bucka belsejében, hogy az Túróé
ban pincelyuknak is nagy lett volna, de még mindig 
semmi nyoma a rókának. Még egy sor homok omlott 
be az erős kezek csapásától, mire a Pista béres elkiáltja 
magát: „itt van la, nem róka ám!“

Erre odaszaladt az egész asszonysereg is a csodát 
megbámulni, de mindenki csak azt hajtogatta : „bizony
nem róka az“.

János az első kocsis, kiszolgált furvézer is odapillant 
s elkiáltja magát: „már hogyis volna az róka, mikor
medveszőre van“. No erre aztán a sok asszony meg 
a lányok iszonyú sikoltás között szaladtak vissza a tanyára.

A vén számadónak, aki az árendás jóvoltából olykor 
a „Népujság“-ot is bötüzgette, eszébe jutott az eszter
gomi eset s a helyzethez illő komolysággal rábólint, 
hogy bizony nem is más az, mint az elszabadult medve. 
Ilyenképen meg lett állapítva a bűnös személyazonos
sága, a barlangtól félrehuzódva az lett határozva: „ha
medve van, akkor puska is kell ám".

A legfiatalabb bojtár tehát hazaugratott a csősz után, 
aki egyedül birt a tanyán puskával s az aztán egy lövés
sel kioltotta életét a barlangi lakónak.

Szegény állat már rég kiadta páráját, de még mindig 
nem mert senki csuhájába markolni, nehegy meg
tréfálja a vélt mackó. Némi töprengés után aztán a 
csősz puskavesszőjét belefúrta a medve bőrébe s úgy 
húzta ki szegény áldozatot a napfényre. Mindenki meg
bámulta, mert kinézése, nagysága nem hasonlított a 
táncoló medvéhez. No de meg volt az öröm, az elég
tétel, nincs már mitől félteni a baromfit, megbünhődött 
a kárttevő.

A csősz este a számadótól kisérve büszkén állított be 
a tiszttartóhoz, jelentve, hogy egy kisebb fajta medvét 
fogtak s ime beszámolnak a bőrével, amely csak ér 
vagy húsz koronát.

A tiszttartó persze azonnal ráismert a borzra, meg
magyarázván a két medvevadásznak, hogy az a tyúkok
ban kárt nem igen szokott tenni, hanem inkább a 
kukoricában s a tolvajnak nézzenek jobban utána.

Harmadnapra éjjel aztán az őrtálló kisbéresek csak
ugyan elfogtak két vándorcigányt, akik a szomszédos 
faluban verték fel sátrukat s az éj leple alatt a tanyák- 
beli szárnyasokat összelopdosták. Persze kegyetlenül el
bánt velők a tanyai népség, még az asszonyok is segí
tettek a döngetésben.
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Legrosszabbul azonban a számadó járt, mert azóta 
mindenki „medvének“ szólítja s bár nagyon mérges e 
miatt, alighanem holtanapjáig viseli e melléknevet.

Noémi.

A róka.
(Művelődés-történeti vázlat.)

Vadászható állatjaink között, mint általánosan ismere
tes, a ravasz róka sem játszik utolsó szerepet. Legtöbb- 
nyire rabló vágyai miatt hozzák terítékre, mert tudjuk, 
hogy a fiatal vadállományt alaposan képes megdézsmálni.

Ezek alapján tán nem lesz érdek nélküli, ha ezt a meg
vetett rossz csontot történeti világításba helyezzük.

Hogy a rókát már az indusok, keletnek ezen egyik leg
régibb kulturnépe is ismerte, kiviláglik azon számos 
regéből és meséből, mely az Indus és Ganges vidékén 
erről a négylábú ravaszdiról el volt terjedve.

A régi egyptomiaknál, úgy látszik, nem volt otthonos, 
mert az e tárgyú forrásművek szóval sem említik.

Ellenben a régi zsidók szent könyvei a „Biblia“ és a 
„Talmud“ sokkal több érdekes dolgot tartalmaznak az alat
tomos rókáról, mint az ember hinné.

Ugylátszik azonban, hogy a bibliai zsidók, mint Syriá- 
nak lakói ezt még ma is teszik, nevét nem használták, 
pontosan, hanem tágabb értelemben, úgy hogy közeli 
rokona, a sakál nevét is felölelte, habár ennek is meg 
volt a maga külön neve.

A közönséges arabok is gyakran a róka alatt a sakált 
értik, bár náluk is mindegyik külön név alatt is isme- 
íetes.

Az a háromszáz róka is, melyet Sámson összefogdo- 
rott és „egyikének a farkát a másikhoz kötötte és egy-egy 
üszögöt tőn minden két-két rókának farka közé“ és azo- 
1 at meggyujtva az ellenséges filiszteusok vetéseibe bo- 
csátá, mikor aztán a sok róka „felgyújtó mind a gabona- 
l.alangyákat, mind a vetéseket, mind a szőlőhegyeket és 
mind az olajfáknak erdeit“ (Bírák könyve 15, 4), min
denesetre szintén sakálok voltak és pedig Schriber (Az 
emlősállatok) szerint a következő okoknál fogva :

„A sakált sokkal könnyebben lehet elfogni, mint a 
rókát. A róka ravasz és bizalmatlan, el is inai az ember 
cl31, mig a buta és szemtelen sakál nem. Ezt könnyeb
ben meg is lehet szelídíteni mint amazt A róka egyen
ként a föld alatt, mig a sakál csapatokban a föld fölött 
cl. A rókák mindenesetre kotorékjuk felé szöktek volna, 
mig az égő sakálok futás által akarván menekülni, össze
vissza barangoltak.“

Ha a képekben gazdag zsoltárköltő (63. zsoltár 11. 
versszak) azzal fenyegeti ellenségeit, hogy : „A szablyá- 
n ik kezébe esnek és a rókáknak lesznek eledelei“, való- 
eiinűleg szintén a sakálokra gondol, mert a róka csak a 
legnagyobb szükségben nyúl a döghöz, mig ellenben az 
a sakál táplálékának tekintélyes részét képezi.

így meséli „A keletindiai átázások gyűjteményében“

egy szemtanú, hogy a hollandiai hódító hadsereget a 
falánk sakálok csapatostól kisérték, hogy az elesettek 
elföldelt tetemeit kikaparják.

Alábbiakban röviden összefoglalva előadom mindazt, a 
mit a Talmud és Biblia a tulajdonképeni rókáról, a 
mely az úgynevezett „apró állatokhoz“ tartozott, tar
talmaznak.

A régi zsidók már ismerték a gyűlölt rabló különféle 
fortélyait és szokásait.

Tudták, hogy szereti a magányt, hogy előszeretettel a 
puszta helyeken és romhalmazok között tartózkodik, hogy 
tehát a teljes elhagyatottság biztos jele az, ha a rókák 
valahol felütik tanyájukat. (Ezekiel 13., 4., Jeremiás 
siralmai 5., 18.) Legszívesebben azonban a barlangokat 
és kotorékokat lakta ez a nesztelenül lappangó állat. 
(Máté Ev. 8., 20.) Sőt gyakran még az is előfordult, 
hogy egy nagy tököt — a keleten ezen gyümölcsnek 2 
láb hosszú és 70 font nehéz példányai is előfordultak — 
vájt ki, — hogy abban otthonosan berendezkedjék.

Éjjelenkint a szántóföldekről el-el látogatott a szomszé
dos szőlőkbe is, hogy a vinczellérekkel a nedvdús fürtö
kön osztoszkodjék. (Énekek éneke 2., 15.)

Habár az sem volt ismeretlen, hogy a kecskcgidákat, 
bárányokat és mindenféle szárnyast is szeret elrabolni, 
mégis az általános tapasztalat azt bizonyította, hogy az 
édes szőlőfürtök kedvencz eledelét képezték.

A vetéseket nem bántotta, miért is a Talmudban az 
eredménytelen törekvés jellemzésére következő példa
beszédet találjuk : „Annyit szerzett, mint a róka egy be
vetett szántóföldről.“

Hogy el ne foghassák, üldöztetése alkalmával nem 
szökött egyenes vonalban, hanem zegzugosan és gyakran 
tekintgetett hátra.

Amint szürkén vörhenyes gereznája majdnem mindenütt 
feltűnően szülőföldje talajszínéhez alkalmazkodik, úgy 
Palestinában is.

Tristram szerint Kánaán déli és középső részében az 
egyptomi, északi részében pedig a syriai róka otthonos.

Az előbbi színét testének felső részén sötétebb barnás 
vörösesnek, alsó részén szürkésbe játszónak írja le és 
kisebbnek is a mienknél, míg ellenben a syriai, szerinte 
ehhez nagyon hasonlít.

Alattomos álnoksága, a benne egyesülő furfang és ki
elégíthetetlen prédavágy, valamint az a nagy elővigyázat, 
melylyel saját biztonságáról soha meg nem feledkezik, a 
hamis próféták kitűnő és találó képévé avatták (Ezekiel 
13., 4.), kik a tudatlan népet folyton csak egy boldo
gabb, szebb jövő iránti hiú reménynyel bolondították, a 
helyett, hogy az uralkodó bűnöket ostorozták és azok el
maradhatatlan büntetését hirdették volna.

Az új testamentom is rókának mondja a furfangos 
Herodest. (Lukács ev. 13, 31. és 32.)

A megrögzött rabló fájdalmas harapása a Talmud sze
rint nagyon veszélyes volt és az agyarak görbeségénél 
fogva majdnem gyógyíthatatlan.
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A róka fogát beteg emberek viselték, mert álmatlan
ságtól óvta őket; lompos vitorláját pedig a lovak szemei 
közé kötötték, a mi épségben maradásuk biztos záloga volt.

A Talmud ezen mondását: „Légy inkább oroszlánnak 
farka, mint rókának a feje“, úgy kell értelmezni, hogy a 
rókának eledelét ravaszsággal kell megszereznie, mert 
hiányzik belőle a kellő erő és bátorság.

Mások megint úgy magyarázzák ezt a közmondást, 
hogy az oroszlán farkát büszkén fölfelé emelve csapkod 
vele maga körül, mig a róka, ha turpisságon érik, bozon
tos vitorláját lábai közé kapva, gyáva tolvaj módjára, 
megszégyenítve elsompolyog.

A régi görögöknél és rómaiaknál már jóval inkább elő
térbe lép a róka, hisz itt már Európa otthoniasabb tala
ján mozog.

A nyúl és fogoly mellett a legközönségesebb vad volt 
a Balkán félszigeten, a hol még ma is elég gyakori. — 
Kertekben és szőlőkben nagy pusztításokat vitt véghez, 
mert szerette a körtét és szőlőbogyókat.

„A ravasz róka megkárosítja a nedvdús szőlőfürtöket“ 
— mondja Nikander — és Varró-nál azt olvassuk : „Az 
ázsiai szőlőhegyeken, a hol a fürtök nagyon alacsonyan 
csüngenek, a vincellérekkel a róka osztozkodik a szü
reten.“

Theokritos görög költő első idylljében egy fiú őrzi a 
szőlőt, melynek fekete szőlőfürtökkel dúsan megrakott 
tőkéi között egy róka ólálkodik ; ötödik idylljében pedig 
ekkép szólaltatja meg a pásztort: „Gyűlölöm a bozontos 
farkú rókákat, mert este mindig Mikon szőllőibe lopód- 
zanak és lelegelik a fürtöket.“

Hogy a megrögzött rabló a görög baromfiudvarokban 
is nagy károkat okozott, az Aesopus meséiből is kivi
láglik.

„Ha beköszönt a zord tél, ha táplálékban hiányt szen
ved, ha a szőlőfürtök eltűntek, akkor álnok ravaszsággal 
az apróbb állatokra vadászik, madarakat és nyulakat 
ejtvén zsákmányul“ jegyzi meg Oppián.

Még a szarvasborjakat, birkákat sem kíméli s „ha nála 
erősebb állatokkal vagy vadászebekkel keveredik harcba, 
iszonyúan harap“, mondja egy ó-görög költő.

A sündisznót sem veti meg. Aelian szerint száját óva
tosan kiméivé felborította, „azután pedig kinyújtotta és 
egész kényelmesen felfalta.“ Ez az értesítés mindenesetre 
nagy képzelődő tehetségre vall.

A hamis kópé azonban kétségkívül addig várt türel
mesen és csendesen, mig az élő tüske-gomolyag kiegye
nesedett, amikor azután hirtelen megkapta a buta, sem
mit sem sejtő legény orrát.

„Hogy a túzokot megfoghassa, hátára feküdt és vitor
láját magasra emelte. A túzokok közeledve, a vitorlát 
egy túzok nyakának nézték, de mikor egész közel értek, 
megragadott egyet s megfojtotta“, említi Aelian, nem 
csekély képzelődő erővel és mindjárt rá egy harmadik 
mesterfogást is elbeszél, mely ép annyi hitelt érdemel:

„Az apró halakat is ennivaló csalafintasággal fogja. A

parthoz megy és vitorláját a vízbe ereszti. A halak oda
úszva, rákapaszkodnak és belekeverednek a sűrű szőrö- 
zetbe. Most a róka vitorláját kihúzva, lerázza a halacs
kákat és kitűnő étvágygyal elfogyasztja.“

„Szorúltságában a róka legyeket is eszik“, mondja a 
közmondás és tényleg korgó gyomorral a róka egerekkel, 
bogarakkal és dongókkal is beérte, mint azt már a régi 
görögök is megfigyelték.

Aelian „Allatmeséiben“ ezt írja: „Igazi címeres gaz
embernek mutatkozik a róka, ha egy darázsfészket akar 
meglopni. Ilyenkor nem az orrával közeledik feléje, hanem 
vitorlájával. A darazsak az ellenséget megakarván szúrni, 
belekeverednek a sűrű szőrözetbe. A róka most vitorláját 
egész rakományával egy fához vagy falhoz veri, úgy, 
hogy a rajta nyüzsgő darazsak elpusztulnak. Ezt addig 
ismétli, míg békességben és nyugodtan fogyaszthatja el 
a fészket.“

Ilyenkor valószínűleg mézről volt szó, mit a róka ép 
úgy szeret, mint a medve. Tudvalevő dolog, hogy kivált 
a dongók fészkei mézben nagyon gazdagok, de az is 
köztudomású, hogy a dongók, ha gyenge építményüket 
összerombolják, zsongással bongással hallható lármát csap
nak, de csak akkor szúrnak, ha hozzájuk nyúlnak, mig 
ellenben a darazsak fészkében nincs méz, de a legkisebb 
zavartatásnál egészen megvadulva szúrkálnak.

Hogy a vörösszőrű gonosztevőt hatalmukba keríthes
sék, csalfalattal ellátott csapó vasakban fogták, amit azon 
Aesopusi mesebeli róka is bizonyít, mely, hogy szaba- 
dúlhasson, a vitorláját harapta le. Egy ó-klasszikus agyag
csészén pedig egy félköralakú csapóvas van ábrázolva, 
mely egy rókának a nyakát szorítja össze. Méreggel is 
pusztították a gonosztevőt.

Oppián azt mondja: „Ez a tolvaj sokkal óvatosabb, 
semhogy őt tőrökkel vagy hálókkal meglehetne fogni, de 
ha véletlenül mégis egyszer tőrbe kerül, akkor azt széj
jel harapdálja. Ez okból inkább csak kutyákkal vadász
szák, de ezek is csak véres harc után győzik le.“

Tulajdonképeni hajszavadászatokra azonban sem a 
görögök, sem a rómaiak nem gondoltak, dacára annak, 
hogy jól ismerték a róka mesés gyorsaságát és kitartását, 
hisz Dioszkoridesz és Galenus tüdejét sorvadás és mell
bajok elleni szer gyanánt ajánlják.

Vadászták továbbá úgy is, hogy tartózkodási helyét 
magas hálókkal és rémcafatokkal kerítették be, mely 
fogási mód azonban meglehetősen fáradságos volt, mert 
„lakásul okosan egy mélyen a föld alatt fekvő üreget 
választ, melynek 7 folyosója van, hegy ezek egyikén 
bármikor elillanhasson, ha a vadászok tőrökkel és hálók
kal akarják kézre keríteni.“

A rókavadászatot ábrázolva ritkán láthatni, ellenben a 
hazatérő szerencsés vadász, ki zsákmányát egy furkós 
botra akasztva vállán viszi, néhány edényen és dombor
művön meg van örökítve.

Athén piacán a sün, vadmacska, nyest és vidra
gereznán kívül róka-gereznát is árultak.
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A görög szigettengerben pedig nem egy sziget a róka 
nevéről lett elnevezve, hisz az egész görög félszigetet 
bebarangolta ez a ravasz állat rabolva.

Nemcsak kártékonysága és gereznája véget üldözték, 
hanem húsa kedvéért is, mert a müveit görögök nem 
vetették meg a rókahust, nem is szólva a szarmatákról, 
vandálokról és az észak többi népeiről.

Különösen szerették a kis-ázsiai görögök, kivált kora 
ősszel, mikor húsának az elfogyasztott szőlő különös jó 
izt kölcsönzött, mig ellenben a rómaiak ezt a nézetet 
nem osztották s a róka húsát —- mint „roszszagut“ 
utálták.

Leginkább azonban mégis bundája végett üldözték ezt 
a rőtszinű rablót, csakhogy a régi irók e tekintetcen más 
állatokat is összetévesztettek vele. így például azok a 
„fekete rókabőrök“ melyek rendkívül értékesek voltak és 
Fekete-tenger és Arábia közt kerültek terítékre, bizo
nyára cobolyprémek voltak.

A Xerxes perzsa király hadseregében szolgáló görög 
katonák rókabőr-sapkákat viseltek, melyek nemcsak a 
fejet, hanem a füleket is eltakarták és Seneca római 
költő idejében (f  65 Kr. u.) a skyták nagyrésze róka- és 
egérbőrökbe öltözködött, csakhogy az egerek alatt nem 
a mi kellemetlen rágcsálóinkat értették, hanem móku
sokat, nyesteket, menyéteket stb.

Az egyptomi papok állítólag szintén rókabőröket vi
seltek és Dionysost, a régiek boristenét, úgy a görögök, 
mint a rómaiak „az a rókabundás“ melléknévvel tisz
telték meg.

Arrian szerint a kelták is, mely név alatt úgy a gal- 
lusokat mint egyes germán törzseket érthetünk, a rókát 
gereznája végett vadászták.

Különben szelidités céljából fiatalon is elfogták.
Plutarcnos egy spártai fiúról regél, a ki egy róka- 

kölyköt lopott s ruhája alá rejtett. A róka azonban ösz- 
szeharapdálta tolvaja testét, de a hős fiú, hogy fel ne 
fedezzék, kiálta az óriási fájdalmakat és majdnem holtan 
rogyott össze.

Az állatok között is vannak barátjai, de ellenségei is. 
„A róka a farkasokkal és ragadozó madarakkal ellensé
ges lábon él, de a varjakkal és kígyókkal barátságban“ 
mondja Aristoteles, a görög iró.

Egy másik érdekes megfigyelés a mit a klasszikus 
ókorban a ravasz rablóval tettek, az, hogy a fenyő 
gyantáját orvosságul használja.

Való tény Xenophonnak az az adata, hogy a róka a 
kutyával is párosodik, de korcsokat kölykezik, melyek 
nem szaporodás-képesek.

A róka veszettségéről is említenek eseteket.
Ha pedig a ravasz rókakoma megkívánja a madár- 

húst, nagyon ügyesen tud magán segíteni : „hátára fek
szik, lábait elterjeszti, behunyja szemeit, becsukja száját 
és halottnak teteti magát. Erre a madarak tömegesen 
odatódulnak és a vélt dög bundáját ránczigálni kezdik, 
mire ez a legközelebbit egy-kettőre elkapva, jóízűen fel

falja“, meséli Oppián, anélkül azonban, hogy egy ilyen 
mesterfogást maga is látott volna.*

Könnyebben hihető azonban az 1310-ben született 
Konrad von Megenberg művének „A természetről szóló 
könyv“ egy adata, mely szerint a róka, ha csapóvasba 
kerül, saját vitorláját vagy lábát is leharapja, ha ezáltal 
megmenekülhet.

Valószínűleg az is megtörtént, hogy rókakoma a koto
rék elkészítésének fáradságos munkájától megakarván 
szabadulni, felkereste a földalatti odújában kéryelmesen 
berendezkedett borzot és ott iszonyú bűzös „hulladék“-át 
lerakva, az őslakót mintegy kifüstölte. A borz ugyanis ezt 
a bűzt ki nem állhatja s soha többet nem tér vissza.

Különösnek látszik megint az, amit Aelian regél, hogy 
„Thráciában azt Írszik, hogy az a jég, melyen már egy 
róka átügetett, az embert is elbirja. A róka ugyanis 
mielőtt a jégre lépne megvizsgálja, még pedig úgy, hogy 
fülét rászorítva, a viz csobogását lesi.“

Érdekesek egyes általános megjegyzések, melyet Gess- 
ner Konrád tesz a rókáról, ezelőtt 300 évvel kiadott 
„Állatok könyve“ című művében.

A fontosabbak a következők :
„A róka tüzes állat, mert a kutyák és menyétek ter

mészete és tulajdonságai egyesülnek benne. Hangja ka- 
holás vagy kammogás, de ha mérges, éhes, vagy nagy 
fájdalmai vannak, akkor úgy ugat, mint a kutya. Ha 
kutyákkal vadászszuk, akkor jó a szélre is ügyelni, mert 
szél ellen kell hajtani, hogy sem csellel, sem gyorsaság
gal a kutyák elől el ne inaihasson. Azt is mondja, hogy 
mikor a kutyák már majdhogy el nem érik, levizeli 
vitorláját és azt jobbra balra lóbálva, megmenekül üldö
zőitől, mert azok a bűzt ki nem állhatják.

A róka mindenféle eledellel él, megeszi a húst és a 
zöldséget, de a nyulat, csirkét, szőlőt, körtét és más 
gyümölcsöt sem veti meg. A szuka rendesen 4 és pedig 
tökéletlen kölyket kölykezik, melyek vakok. Gyakran 
előfordul nála egy betegség, melynek következtében min
den szőre kihull, melynek neve Alopecia s az emberre is 
ráragad. Alopeciarinnek vagyis maró sömör, kosznak is 
nevezik.

A rókát nem húsáért, hanem gereznájáért vadászszák, 
mely minden szőrme közül legjobban melegíti az embert.

Télen sapkákat is készítenek rókabőrből, szintúgy 
a vitorlákból is, melyeket előbb széjjel vágnak és úgy 
illesztik megint össze.

Nadrág és harisnya is készül a róka gereznájából, kivált 
oly emberek részére, kik meghűlés következtében csúz- 
ban és más fájdalmakban szenvednek.“

Sok azon egykori gyógyszer száma, melyet a róka 
szolgáltatott.

Már a „Természet könyvében“ olvassuk, hogy elége

* A rókának ez a viselkedése épenséggel nem olyan hihetetlen, 
mint azt egy „A Természet“ f. évi 11-ik számában közölt megfi
gyelés, melynek valódiságában kételkedni épen nem lehet, is bi
zonyítja. A fordító„

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



14. szám.2$Ö MAGYAR ERDÉSZ

tett és porrátört rókahus borba keverve kitűnő szer 
asthma ellen, épúgy mint a hasából vett vér a fülszag
gatás ellen.

„A rókát elevenen, vagy halottan vízben vagy olajban 
addig kell főzni, mig húsa leválik a csontokról, az ebben 
a lében vett fürdő kitűnő gyógyszer a csúz ellen. A ki 
meghűlés következtében szenved csúzban, az béleltesse ki 
lábbelijét rókabőrrel, igy csakhamar jól érzi majd magát.

A róka húsa hamuvá égetve kitűnő szer a szamár
hurut és szükmellüség ellen, miglen a friss és meleg véré
ből egy */2 serleg megivása egy óra alatt elűzi a húgykövet.

Hajhullás ellen következőszert ajánlja: a róka feje ha
muvá égette ik és a fekete atraczél (anihusa) összemorzsolt 
leve'eivel összekeverve a tejnek megszerzi kihullott díszét.

A róka tüdeje és mája borral lemosva, azután pedig 
agyagedényben a kemenczén megszáritva és porrá törve, 
nagy hasznára válik olyanoknak a kik köhögnek, vagy 
különben is gyenge mellüek.

A szembajok ellen jó a róka epéje, mig a lép ered
ménynyel használható gyulladásos daganatokra.

Ha valakinek szájürege gyuladásos és dagadt, az sze
rezzen rókavesét, törje porrá, keverje össze mézzel és 
kenje be vele a beteg részeket.“

Ha végül még egy rövid pillantást vetünk a róka ál
talános jellemző tulajdonságaira, azt látjuk, hogy róka 
koma az ókori mesékben, példabeszédekben és baboná
ban mint a gonoszság és ravaszság jelképe szerepel.

A hunczut okossága volt oka azon körülménynek is, 
hogy a japánok mint házi istent tisztelik. Házaikban kis 
templomokat emelnek részére és ügyes bajos dolgaikban 
tanácsát kérik, a mint egyáltalán jövendőmondásra is 
használják. I'yenkor este rizskását és babot tesznek 
eléje, ha ezt másnap reggelig felfalja, akkor ez jó jel 
ellenkező esetben pedig rósz.

A római utazók megijedtek, ha egy nemrég megköly- 
kezett rókaszuka keresztezte utjokat.

„A milyen kicsi a teste, oly nagy az esze“, mondja 
egy görög rejtély róka komáról. „Kiszabadult róka nem 
kerül másodszor tőrbe,“ továbbá „Vén róka nem hagyja 
magát elfogni“, állítják a görög példabeszédek.

Plutarchos azt mondja: „Ha az oroszlánbőr nem használ, 
rókabőrt kell mutatni,“ vagyis többet ésszel, mint erővel.

Mivel a róka általában ravaszsággal kénytelen táplá
lékát keresni, hiányozván belőle a kellő erő és bátorság, 
mondja már a Talmud is : „Légy inkább oroszlán farka 
mint róka feje,“ és oly emberekről“ a kiknek sokatigérő 
hire semmivé lett, azt mon:ta a példabeszéd: „Ez az
oroszlán is rókává vált.“

A latin „vulpinor, annyit tesz, mint „oly ravasz mint a 
róka.“

„Aki rókát akar fogni, ne kost állítson a háló mögé“ 
mondják a németek, mert „Rókát csak bőrében lehe 
fogni“ vagy „A rókát rókával kell fogni“ és „Egyik róka 
ritkán csalja meg a másikat.“

Ha a görög példabeszéd igy szól : „Sokat tud a róka,

de azt a mi sokra képes csak a sün,“ úgy avval azt 
akarja mondani, hogy a róka ugyan mindenfelé tud si
mulni és lapuin5, de ha irhája forog koczkán, mégis csak 
a sündisznó ravaszabb, mert gomolyaggá göngyölődik és 
hegyes tüskéit mereszti ellenfelére.

Igen „A róka sokat tud, de aki megfogja még többet."
A „Waidmannsheil“ után. Binder Béla.

A trónörökös vadászterület-bérlete. Ferenc Fer- 
dinánd trónörökös Máramaros megyében a taraczvizi 
Bruszturától Királymezőig húzódó s vadban igen dús 
vadászterületet kibérelte a kincstártól. A trónörökös már 
az idei őszön vadásztársaival meglátogatja Máramarost és 
vadászatot rendez.

Ősszarvas a Tisza fenekén. A tisza-dadai birto
kosság halászbérlője julius 21-én ritka érdekességü leletre 
bukkant halászás közben a Tisza fenekén. A lelet egy 
ősszarvas-koponya, amelyet a halász hálójával húzott ki 
a partra. A hatalmas koponyán ott vannak még az 
agancsok is, jobbra balra egy méter öt centiméter hosz- 
szuságban nyúlnak ki. Az agancsok egy-egy lapjának 
átmérője hatvan centiméter s ugyanannyi a fej hossza 
is. A szemgödrök ökölnagyságuak. Az állkapocsban meg
lehet talá’ni a fogakat is, de valamennyit már félig-med
dig kövesült állapotban. Egy-egy fog három-négy centi
méter széles és másfél centiméter hosszú. Öt évvel ezelőtt 
a Tiszából ugyanezen a tájékon egy hatalmas lábszár
csontot húztak ki, amely szintén valami ősállaté lehetett.
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KÜLÖNFÉLÉK.
* Kitüntetés. Ő felsége a király id. Herchl János 

nyugalmazott főerdőőrnek több mint 50 évi hű és buzgó 
szolgálata elismeréséül a koronás ezüst érdemkeresztet 
adományozta.

* Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi magy. kir. 
miniszter NitnailSZ Gyilla közalapítványi főerdészt erdő
mesterré, Tirts Rezső erdészt főerdészszé, Jdnótyik 
Károly erdőgyakornokot erdészjelöltté nevezte ki.

* Áthelyezés. A földm. m. kir. miniszter Briestyánszky 
András m. kir. főerdészt a lippai erdőgondnokságból a 
nagy-bereznaiba, Konok Tamás m. kir. erdőgondnokot 
a topárfaivai erdőgondnokságból a lippaiba helyezte át.

* Halálozás. Barlay Sándor lippai m. kir. főerdő- 
mester folyó évi augusztns 1-én 59 éves korában szív- 
szálhűdés következtében hirtelen meghalt. Az elhunytban 
a magyar erdészeti adminisztratio egy ügybuzgó fárad
hatatlan tagját veszíti, ki közel 40 éves hivatalnoki pályáján 
buzgó hazaszeretettel, kiváló szakértelemmel és ernyedetlen 
munkássággal mozdította elő szakunk ügyeit.

* Hamisított kaviár is veszélyezteti már az ínyencek 
gyomrát. A drága, de azért nagyon kelendő eledel magára 
vonta egy élelmes gyáros figyelmét és nagy ügyességgel, 
de kevés lelkiismerettel a csalódásig hűen utánozza, még
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pedig dupla lefűzéssel. Először lefózi a publikumot bur
gonyalisztből készített sagoval, azután pedig a preudo- 
sagoból készített kaviárral. Olcsó tengeri halakból fűszer 
és só hozzáadásával, nagy nyomás és forralás mellett, 
kaviárízü folyadékot készít és miután az kihűlt s meg
tisztult, az ál-sagot jól meglocsolja vele. Ezután megadja 
a most már kaviárízü sagónak a kaviárszinét is, még 
pedig fémsókból készült — tehát mérges — festékkel és 
ezt a pompás (?) mixtúrát valódi kaviár közé keverve 
eladja és beadja a kaviár hiszékeny fogyasztóinak. A jeles 
gyár szerencsére nem nálunk, hanem Amsterdam köze
lében működik.

* Erdőőri szakiskolát végzett  egyének alkalmazása 
érdekében a görgényszentimrei m. kir. erdőőri szakiskola 
arról értesíti hazai erdőbirtokosainkat, hogy a folyó évi 
tanfolyamot szeptember havával 25 tanuló fogja végezni, 
akik alkalmazás nélkül hagyják el az intézetet. Azon er
dőbirtokosok, akik tehát erdőőrök vagy erdőlegények al
kalmazása céljából tájékozást szerezni óhajtanak, szíves
kedjenek eziránt a nevezett erdőőri szakiskola igazgató
ságához Görgényszentimrére (Maros-Torda vm.) fordulni.

* Az arankairtás  legjobb módja a felégetés. Az 
arankás foltokat behintjük szalmával és ezt — természe
tesen kellő felügyelet mellett — meggyujtjuk. Ily módon 
a herevetés foltos lesz ugyan, de ez csak könnyen pó
tolható szépséghiba, amivel szemben a sikeres irtás nagy 
előny.

* A tej-melasse  mint se r tés takarmány a német- 
országi tapasztalatok szerint kitűnő és olcsó. Tej-melas- 
seval kevert erotakarmánynyal a hízó hetenként 7'8—8'18 
kg.-al gyarapodik, míg tiszta erotakarmánynyal ugyan
ezen idő alatt hízása csak 5T—63 kg. (egy hizlalási 
idény alatt), minek következtében az utóbbi hizlalási mód 
egy hizlalási idény alatt az élősúly mázsájánként 5’2—6 
K-val drágább, még úgy is, ha az előbbi móddal bizto
sított gyorsabb hízás útján elérhető nagyobb kamatnye
reség számításon kívül marad. Ezen eredmény figye
lembe vételével mindenesetre ajánlatos, hogy aki teheti, az 
hízó sertéseinek erőtakarmányát naponként és darabon
ként 1li—V2— l'O kg. tej-melasseval keverje.

* Különös delikatesszek.  Nyugati Inoitban, Grön- 
landban a benszülöttek legkedvesebb csemegéje egy sa
látának nevezhető étel, melyet a frissen leölt iramszarvas 
gyomrában talált, meg nem emésztett mohából készítenek. 
Inoit lakói, kik hallal és hússal élnek, annyira szeretik 
ezt az erős salátát, hogy érte gyilkosságra is képesek, 
csakhogy hozzá jussanak. Evvel ellentétben a Kongo er
dőségeiben élő törpe népfajok, kiknek rendes eledele a 
főzelék és zöldség, olyan nagy csemegének tekintik a 
húst, hogy a dögöket sem vetik meg. Egy döglött kutya 
vagy ló húsából lukullusi lakomákat csapnak. Az apachok 
néptörzse a büdös állatok húsát szereti a legjobban. Az 
ilyen vadat, ha elejtik, nyersen fölfalják. Egy másik vad 
népnek, a Bangmuvato törzsnek legnagyobb öröme az, 
ha országukat sáskaraj lepi el. Ezek a vadak a sáskákat

vesszőkkel ezerszámra verik agyon, szárnyaikat, lábaikat 
és testeiket, miután a napom megsiárították, megőrlik. 
Ez a dara vízben megfőzve legkedveltebb csemegéjüket 
képezi. Az irulák indiai vad törzse a fekete, kövér édes
vízi csigákat szereti nagyon. Ezek a csigák csak hat 
hétig úsznak minden évben a víz felületén, aztán eltűnnek. 
Az irulák ez idő alatt teljesen meghíznak és a csiga
szezon elmúltával sóhajtva térnek vissza rendes koszt
jukhoz, mely bambuszhajtásokból, patkányokból, rákokból 
és hulladékokból áll. A gallasok törzsének eledele a még 
egészen friss párolgó tehénhús, vajba sütve és paprikával 
fűszerezve. Ez az étel még európaiaknak is Ízlett. Ori- 
noco benszülöttei zsíros anyagot esznek, melyről Bras
seur azt állítja, hogy sütve sajtszaga van és tápláló voltát 
nem lehet elvitatni.

* Hajlított fabútor. Braziliában a magyar hajlított 
fabútornak igen szolid vevői vannak. Brazíliai gyárosok 
is készítenek ilyen bútort hasonló árban, de nem oly 
könnyű és nem oly tartós árut. Ha gyáraink a fát kellő 
edzéssel jobban biztosítanák a nedvesség ellen, akkor 
még több árut helyezhetnének el és nem kellene tartaniok 
az észak-amerikai versenytől, mely most erősen igyekszik a 
brazíliai piacon tért foglalni.

* Mikor legjobb az o l tóágaka t  az anyafáró! le
vágni ? Sokan azt tartják, hogy erre a legalkalmasabb idő 
január, február hó és márczius eleje, mások ellenben e 
célra november, december és január hónapokat ajánlják: 
a tapasztalás azonban azt bizonyítja, hogy ezen hónapok 
közül mind az öt jó és nem szükséges, hogy egyik vagy 
másikhoz kössük magunkat, csak először a leveleket 
leszedjük az ágakról, ha netalán még rajta lennének: 
másodszor néhány napig a levágott ágakat a szabad 
levegőn heverni engedjük azért, hogy metszlapjuk egy 
kissé beszáradjon, mert ekkor földbe mélyíttetvén, tavasz- 
szal nem hajtanak ki oly hamar, sőt árnyékos és nem 
túlnedves helyen tartva még jövő évig is elállanak.

* Új rendszerű viharágyúk. Lakatos Károly a „Ter
mészet“ c. lap felelős szerkesztője s általánosan előnyösen 
ismert jeles pennájú vadászati írónk olyan rendszerű 
viharágyút talált fel, mely az eddigieket tökéletesség, 
célszerűség és tartósság tekintetében jóval túlhaladja. A 
forgatható ágyuk köd-, dér-, fagy- és jégkárok ellen ki
tűnő szolgálatot tesznek s eladás előtt minden darab a 
feltaláló által belőve és kipróbálva lesz. Feltaláló a vihar- 
ágyúzást érintő bármely kérdésben szívesen szolgál fel
világosítással az érdeklődőknek. Lakása: Budapest, II. kér., 
Donáti-utca 7. szám.

* S a jtó h ib a -ig a z ítá s . Lapunk utolsó 13-ik számába becsúszott 
nehány sajtóhiba, melyeket következőleg igazítunk helyre. A 221. 
oldal jobb hasáb alulról számított 7-ik sorban „gondolkodásba“ helyett 
„gondolkodóba“, a 222. oldal jobb hasáb felülről 20-ik sorban „tisz
tító minősítés“ helyett „tiszti minősítés“, a 224. oldal jobb hasáb 
felülről 25—2ó sorban „olyan . . . osztás“ helyett „elméletileg sem 
olyan dolgokra, melyek gyakorlatilag nehézkesen alkalmazhatók, mint 
p. 0. a rövidített osztás", a 225. oldal bal hasáb alulról a cikk

f
utolsó 4-ik sorában „mert“ kihagyandó.
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Árverési hirdetmény. «
(Tölgyfatömeg eladásoknál.)

A nagybányai m. kir. főerdőhivatal kerületéhez tartozó láposbányai m. kir. £§®| 
erdőgondnokság alábbi vágásterületein kihasználható tölgytörzsek eladására 
zárt írásbeli ajánlatok útján való versenytárgyalás hirdettetik, melyre az ajánlatok ^

1902. évi szeptember hó 3-án d. c. 11 óráig ^
fenti erdőhivatalhoz nyújtandók be.

Fehérszéki vágástér:
„C“ ü. o. II. vgs. 9. tag 97. osztag, 2 9 k. holdon 373 drb.

tülgytörzs, kikiáltási á r .......................................................... 2981 K 60 fillér.
Fatömeg HO tm. 3 tölgyépületfa, 417 ürm. 3 tölgytűzifa, bánat

pénz 10%, azaz .......................... . ....................................  298 „ — „ 5 1
„C“ ü. o. II. vgs. 10. tag 15‘ . osztag 18 k. holdon 2448 drb. ESI

tölgytörzs, kikiáltási á r .......................................................... 28902 „ 40 „
Fatömeg 1291 tm. 3 tölgyépületfa, 3193 ürm. 3 tölgytűzifa, bánat-

pénz 10%, azaz ..................................................................... 2890 „ — „ 5^1
Összesen 20 90 k. holdon 2821 drb. tölgytörzs, kikiáltási ár . 31884 K — fillér. §Sl
1431 tm. 3 tölgyépületfa, 3610 ürm. 3 (2527 tm.3) tölgytűzifa, bánatpénz 10%, azaz 3188 K

Az ívenként egy koronás okmánybélyeggel és a fenti bánatpénzzel, vagy annak 
valamely állampénztárba történt letételéről szóló nyugta csatolásával ellátott ajánlatban E5 §l 
a megajánlott holdankénti, illetve összes vételár számokkal és betűkkel tisztán és ol
vashatóan kiírandó, egyben nyíltan és határozottan kijelentendő, hogy ajánlattevő a 
tárgyalás alapjául szolgáló általános árverési-, valamint az ezekhez fűzött szerződési 
feltételeket ismeri, magát azoknak feltétlenül aláveti.

Az árverési s szerződési feltételek a fenti főerdőhivatalnál, a hivatalos órák 
alatt bármikor megtekinthetők, kívánatra azok elküldhetők és ugyanott az eladás 
tárgyát képező fakészletek iránt is felvilágosítás szerezhető. Ő l

Oly ajánlatok, melyek elkésve nyujtatnak be, az előírt bánatpénzzel ellátva Egg 
nincsenek, vagy pedig a megállapított szerződési részletes feltételektől eltérő kiköté- 
seket foglalnak magukban, figyelembe vétetni nem fognak.

Az ajánlatok kellően lepecsételt borítékban a nagybányai m. kir. főerdőhiva- £5^ 
tálhoz nyújtandók be s következő felirattal látandók e l : Ajánlatok az 1902. évi 
1541. számhoz.

Budapesten, 1902. év augusztus havában. f e f

61 j l  kir. fölDímvdésügyi miniszter. | j

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárit.

......... __....__...................................................— - x" w "  14. száni.
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M A G Y A R I i R I • I S /
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

SZERKESZTI

IMECSFALV1 IMECS BÉLA FŐERDÉSZ 
BORSOD-APÁTFALVÁN,

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 1-én és 15-én.

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 kincstári vadgazdaság.
„Beatus ille, qui procul negotiis,
Ut prisca gens mortalium,
Paterna rura bobus exercet suis, 
Solutus omni foenore.“

A m. kir. földmívelésügyi minisztériumnak 
1898. I/l. évi 53,680-adik számú utasítása azt a 
benyomást teszi reám, hogy ez utasításnak fo
galmazója nem eléggé fontolta meg azt az utat 
és módot, a melynek segélyével a kincstárnak 
roppant kiterjedésű vadászterületeit hasznosítani 
lehetne.

Eltekintve az utasításnak már az elején szem
beötlő, homályos értelmű kifejezéseitől, az egész
nek lényege az, hogy a kincstár megtiltja va
dászterülete kezelő személyzetének az ezen való 
vadászatot talán azon téves föltevésben, hogy a 
kincstári vadászterületek jövedelmezőben voltá
nak oka: a személyzet szabad vadászása — és 
azon reményben, hogy ezen tilalommal — és 
a vadászat gyakorlásának és az elejtett zsák
mány értékesítési módjának megrendszabályo- 
zásával lendíteni fog ezen gazdaságon.

Én a vadászterületek jövedelmezőtlenségének 
okát nem ezen említett körülményben látom, 
sőt megvagyok győződve, hogy annak nem ez 
az oka, hanem legfőképen vadgazdaságunk fej- 
lettlensége. Annak a kevés vadnak, ami arány
talanul nagy területeinken él, terítékre- és piacra- 
hozása olyan költséges dolog, hogy ma — 
jövedelmező vadgazdaságra még gondolnunk 
sem lehet. Nem az a feladatunk tehát, hogy a 
vadhúsnak értékesítési módját szabjuk meg, 
hanem az, hogy miként gyarapítsuk vadállo
mányunkat. És e gyarapításnak is nem az a 
módja, hogy — bocsánat a drasztikus hason
latért — bekötjük a nyomtató lónak a száját,

megtiltjuk a vaddal foglalkozó személyzetnek a 
reá bízott területen való vadászást, hanem az, 
hogy megtiltván személyzetünknek a vaddal való 
kereskedést — ha ugyan van erre szükség — 
gondoskodunk a vadtenyésztés föltételeiről: csen
des, nyugalmas vadtanyákról és bőséges táplál
kozásukról.

Ha most már aztán nem volnánk kapzsiak, 
ha nem ragadnánk ki minden földet a Termé
szet kezei közül, ha nem pusztítjuk a Vadat, 
amely vissza-visszatér tanyájára, ahonnan az 
Ember kiszorította, ha nem teszünk tönkre egy 
kaszasuhintással fészekalja számra foglyot, für- 
jet, — ha a Természet törvénye ellen nem 
vétkezünk — okvetlen jutalmat kell nyernünk 
azon örömökben, amiket vadállományunk gya
rapodása s a vele való foglalkozás gyönyörű
sége, no meg a kifejlett vadgazdaság haszna 
is hoz.

A vadállomány ép oly földtermése, mint 
bármely más teremtménye az Istennek : fű, fa 
vagy ember, amiknek létföltételei mind a ter
mőföldben gyökeredzenek. Nem számíthatunk 
tehát a vadállomány fejlődésére sem, ha emezt, 
a termőföldet megvonjuk tőle.

A földet nem kényszerithetjük, hogy vaddal 
és növénynyel is ellásson bennünket csupán 
annyit tehetünk, hogy választhatunk : melyiket 
nevelje számunkra.

Nagyobb hasznot abból csak úgy huzhatunk, 
ha vetélytársainkat, —• akik ugyanabból a ter
ményből kívánnak gyarapodni, vagy legalább 
csak megélni, —- félre szorítjuk, elnyomjuk, 
mint az erdőnek fölserdült sűrű szorosan álló 
fiatal fái. A földbirtokosra nézve pedig a sze
mélyzet nem vetélytárs, hanem segítő kéz, ve- 
télytárs azonban: a cimbora, a partner, a raga
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dozók, a rovarok és a filokszera. Ezeknek 
tiltsuk meg a vadászatot és meglesz a jövede
lemgyarapodás !

Kétségtelen, hogy a kincstári birtok vadja 
nem a személyzeté, de az is kétségtelen, hogy 
a birtokoson kívül ennek is van ahoz jussa, 
mert ha a termőföld a birtokosé, a termőföld kihasz
nálására fordított munka meg a személyzeté. 
E munkának pedig csak úgy méltó megváltása 
az érte adott fizetés, ha érte elismerés is jár, ha 
a munka árán kicsikart terményből ő is Ízlel
het, szabadon, kedve szerint. Ha tehát jogo
san is cselekedett az állam, mikor az erdésztől 
megvonta a kezelésére bízott területen való 
szabad vadászás jogát, de célszerűen, méltá
nyosan aligha, mert ez utasításával megölte a 
vadászt, kiölte életünkből azt a kevés poézist 
is, ami az életiga vonszolását még elviselhetővé 
teszi.

Az utasítás megenged ugyan bizonyos mérvű 
vadászatot személyzetének, de csak bizonyos 
területeken és úgy, ha a zsákmányt úgy érté
kesítik, amint az ezt megszabja.

. . . Mit is mondott az Ur Ádámnak és Évá
nak ? . . .  „A kert minden fájáról ehettek gyü
mölcsöt, csak erről az egyről nem!“ . . .

Ha a személyzet számára fenntartott terüle
teken föltétien szabad vadászatot engedne is ez 
utasítás, ez a szabadsága is csak ép annyit 
érne, mint a mostani. Mert — úgy gondolom, 
hogy senki sem a vadpecsenyét, hanem min
denki a vesztett szabadságot fájlalja. Ez utasí
tás felébreszti a tilalmas után való vágyakozást 
(mert minden mai ember ugyanaz, ami Ádám 
és Éva volt) és elégedetlenséget szül, — kor
rumpál és bánt anélkül, hogy a célzott ered
ményt meghozná. És ha végig gondoljuk az 
értékesítésnek minden csínját binját, úgy rájö
vünk arra is, hogy a föltétel — az értékesítés 
és a költségek — mely alatt szabad a vadászat, 
egyszersmind lehetetlenné is teszi annak jogos 
gyakorlását és nyilvánvalóképen belesodorják a 
vadászt a jogtalan cselekvés örvényébe.

Nem hiszem, hogy az ezen utasítással meg
kötött személyzet számbavehető jövedelemgyara
podást tudjon felmutatni a kincstári vagy bár
mely más vadgazdaságban. Nem is mutathat

15. szám.

fel. De ellenkezőleg tudom, hogy a birtokos, a 
kincstár is jelentékeny hasznot húzhat ezen vagy 
bármely más gazdaságból, ha nem nehezedik 
egész rettenetes súlyával hasznavehető kezelő- 
személyzetére, ha nem bénítja meg személyze
tében áz egyént, ha nem köti meg ezt szabad 
cselekvésében más régiókban készült utasítások
kal, hanem teret enged neki, hogy találékony
ságát, erejét, életrevalóságát kimutathassa és ér
vényesíthesse.

Én úgy érzem, hogy valamint ezen utasítás 
a vadgazdaságot, úgy bénítja meg az utasítások 
legnagyobb része mind azt az ügyet, amelynek 
pedig föllenditésére hivatvák. Úgy gondolom, 
hogy ezek a szigorú és távol tőlünk készült 
utasítások is, ezek is egyik oka társadalmi ba
jainknak. És helytelenítem őket és hibáztatom 
kibocsájtásukat éppen azért, mert megakasztják 
a személyzetnek tudatos, szabad működését. 
Utasításra soha sincs is szükség, hanem csak 
egy vezéreszmére, egy kitűzött zászlóra, egy 
intőjelre, hogy a személyzet ehez tarthassa ma
gát, hogy mindnyájának cselekvése egyirányú 
(nem egyöntetű) legyen, hogy mindnyájan egy 
cél felé (nem egyféleképen) törekedhessen. Az 
értelmes résznek ez az intés tökéletesen elég 
arra, hogy a leghelyesebben járjon el, az el- 
maradottabbak pedig utasításokkal sem visznek 
semmi ügyet előre. Ezek nem hasznavehető 
tagjai a szervezetnek, amelybe jutottak, ezek itt 
nem is maradhatnak meg, ezeknek az élet har
cában el kell esniök, mert ez az Élet, a Ter
mészet rendje.

Utóvégre sem az államnak, sem semminemű 
szervezetnek nem lehet feladata, hogy a harc
téren kezdjen nevelni katonát. Aki itt, e harc
téren meg nem áll, az elesik.

Az utasításokkal való igazgatás rám azt a be
nyomást teszi, mintha fejletlen kiskorúakat tar
tanánk örökös gyámság alatt. És éppen ezért 
nem is csodálkozom, hogy folyton gyámolított 
tisztviselőink képtelenek a maguk lábán meg- 
állani és a maguk emberségéből alig tudnak 
valamire vergődni, — bele nyugszom a termé
szetes rendbe, hogy ezek a megrendszabályo- 
zott teremtmények minden szükségletük kielégí
tését gazdájuktól követelik és természetesnek
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találom, hogy folyton jobb hivatalt keresnek, 
mindig elégedetlenek és örökös fizetésemelésért 
könyörögnek.

És minthogy az utasítások, amellett hogy föl
mentik az embert a gondolkodástól és így le
veszik az utasítottat lábáról, leveszik egyszer
smind a felelősséget is a válláról és gondtalan 
életet biztosítanak a — gépembernek, ezért nem 
csodálkozom azon sem, hogy a földmíves, az 
iparos, a kisbirtokos, a nagybirtokos, mind oda
hagyja az ekét, a kalapácsot, földet, biztos ke
nyerét és függetlenségét, hogy hivatalnokká le
hessen, hogy tartassa magát holta napjáig, hogy 
zúgolódhasson élte fogytáig, e mellett se eszét, 
se tenyerét ne töresse munkával. Azokról a ki
vételekről nem beszélek, akik mégis valami 
szellemi munka után látnak, ha a gépmunkától 
ráérnek és — repülőgépet találnak fel.

Szerintem, ha a kincstári vadgazdaság nem 
hozott oly hasznot, mint aminőt a birtokos kincs
tár méltán elvárhatott, az elől idézett utasítás 
helyett teljesen elégnek kellett volna lenni egy 
ilyen rendeletnek: „A kincstári vadászterület
minden kezelőjétől elvárom, hogy vadgazdasá
gából évről-évre a lehetőség szerint növekvő, 
számottevő hasznot mutasson be nekem.“ Egy 
legfelsőbb hatóságtól ennél hosszabb utasításnak 
nem lehet jönnie, mert először a tőle távol eső 
részleteket nem ismerheti; másrészt helyzeté
ben lehetetlenség helyes és aprólékos útbaigazí
tásokat osztogatnia. De célttévesztett intézkedés
nek látom, hogy a kincstár a maga vadgazda
ságát kezelőszemélyzetének büntetésével kezdi, 
holott e gazdaság fejlesztésénél első sorban ennek 
jóakaratára van a legnagyobb szüksége.

Adatok az erdei fenyő-csemete tűi meg- 
veresedésének kérdéséhez.

Nem mintha valami újat akarnék mondani e betegségről, 
hiszen a M. E. 1901. évi 148. lapján egészen találóan 
mondja, hogy e bajjal olyanformán vagyunk, mint a 
tuberkulózissal. Sokat tudunk róla, lefolyásának ezer meg 
ezer példáját látjuk . . . lényegének teljes ismeretéig még 
sem tudott elhatolni az emberi tudás . . . biztos hatású 
ellenszert sem volt képes megállapítani stb. stb. Továbbá 
dr. Tuzson J., a m. kir. központi erdészeti kísérleti állo
más adjunktusa, az E. L. múlt évi VII. füzetében az erdei

fenyő kóros tűhullásáról és az ellen való védekezéséről 
egy terjedelmes cikket tesz közé, amely felöleli az egész 
baj ösmertetését és azokat az óvintézkedéseket, amely- 
lyel a bajt távol tarthatjuk csemetekerteinktől.

Tehát e tárgy annyira ki van merítve, hogy annak 
ösmertetéséhez hozzá szólani annyit jelentene, mint 
ismétlésbe esni; ennélfogva tehát csak azon kísérletek
ről kívánok megemlékezni, amelyekkel a bajt legyőzni 
véltem.

A vezetésemre bízott magyar királyi erdőgondnokság 
8 csemetekertje 12,000 m2 területű. Ezen területbe 
felváltva 15—25 kgr. erdei fenyőmagot vetettem el. 
Egyrészt azon célból, hogy saját szükségletemet, az 
agyonlegelt és délnek kitett kövestalaju osztagokat be
ültessem ; másrészt, hogy az ország kopár területeinek 
befásítására minél több csemetét nevelhessek. Ebből folyó- 
lag sokszor 3—400,000 darab erdei fenyőcsemete állott 
rendelkezésemre, de minő nagy volt bosszúságom, amidőn 
azt tapasztaltam, hogy amidőn kiültetésre vagy a kopár 
területek befásítására kellett volna kiszednem a csemetét, 
azok oly veresek lettek, hogy a mondott célra felhasz
nálhatók nem voltak és így önkénytelenül is e bajnak 
legyőzésére kellett gondolnom.

Első kísérletem volt, hogy a sűrűén kikelt erdei fenyő
ket tavaszszal kerti ollóval kiritkíttattam, kiollóztattam, 
azután — amint azt Tomcsányi G. az „Erdei facsemeték 
nevelése" című művében ajánlja — átoskoláztattam az 
egy éves csemetéket.

Ezen mód alkalmazása két évig használt, de azután 
az így kezeltek is megveresedtek.

Miután e megveresedésnek okát abban sejtettem, hogy 
régen telepített csemetekertben kísérleteztem, ennél
fogva újonnan telepítettbe vetettem be a magot. A ki
kelt csemete egy éves korában szép zöld volt, de a 
következő évben — amidőn a kiültetésre alkalmas lett 
volna — veresedni kezdett, de mivel csúcsrügye jó volt, 
újból kihajtott.

A veresedés legtöbb esetben akkor mutatkozott a leg
feltűnőbben, amidőn a hólepel a szokatlannál vastagabb 
volt, ennélfogva további kísérletem a következőkre ter
jedt k i :

Először a csemetekert két ágyáról a havat tisztára le
hányattam, másodszor két ágy gyomláló ösvényeiről a 
havat egészen eltakaríttattam és a kérgesedni kezdő ha
vat felporhanyíttattam; harmadszor két ágyon a havat 
úgy ahogy lehullott, meghagytam.

A hó teljes eltakarodása után azt észleltem, hogy azon 
ágyakon, amelyekről a hó teljesen el volt takarítva, a 
csemeték pár nap múlva, ahol a lepel meg lett por- 
hanyítva, ott két hét múlva és végül, legkésőbben a hó
takaróval biró csemeték veresedtek meg.

Ezen utóbbi kísérlettel tehát Hartig a tűhullásra vonat
kozó ama állítása, hogy ez azon okból következik be, 
mert kora tavaszszal - -  amidőn a csemetekert földje még 
fagyos —- a gyökerek a vizet felvenni és felfelé vezetni
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még nem képesek, a nap kisüt, a tűk — a növények 
ezen tüdeje — vízveszteségüket a törzs szöveteiből pótolni 
nem lévén képesek, megveresednek, beigazoltnak látszik.

Ebből folyólag mégis az következik, mint azt 
Willkom M. és Tomcsányi G. is ajánlja, hogy az erdei 
fenyő-csemetéket a nap heve ellen árnyékolni ajánlatos.

Az egy éves csemetéknek ősszel való beárnyalását nem 
a nap heve elleni védelme szempontjából, hanem azért 
tartom szükségesnek, mert a föld felengedése tavaszszal 
későbben következik be, a midőn a föld hőmérséklete és 
a külső levegő között nagy különbség nincsen. Ezt iga
zolja a fák árnyékában nőtt csemeték kevésbé törté
nendő megsárgulása, megveresedése.

Hartig elmélete mellett bizonyít, egy a zsarnócai köz
ponti csemete-kertben megtörtént eset, mely következő: 
Ezelőtt három évvel kora tavaszszal egy sürgős erdei 
fenyőmegrendelés érkezett a délvidékről; miután az 
erdőgondnokságok csemete-kertjeinek földje még be volt 
fagyva, csak a központé nem, tehát innét szedték ki a 
megrendelt mennyiséget. Ezenfelül kiszedett 2000 dara
bot még elvermeltek, ötezer még a földben maradt. Az 
elvermelt csemeték épek maradtak, mig az ágyakban 
maradtak megveresedtek és tűiket lehullatták.

Ezen körülmény megerősíti Vosfeld sziléziai erdőmes
ter ama eljárását, hogy a tűk megveresedését megaka
dályozandó, a csemetéket őszszel szedi ki és elvermeli

A többször említett baj legyőzésére egy további kísér
letem a következő volt:

Az erdei fenyőmagot 10% rézgálic oldatban pácoltam, 
a magot ezután a napon megszárítottam és elvetettem. 
Az ekként pácolt magból kikelt csemeték igen szép zöl
dek voltak, de ilyenek voltak a nem pácolt magból ki
keltek is.

A Centralblatt f. d. g. F. című szaklap 1900. évi no
vemberi számában Írja, hogy a baj ellen sikerrel alkalmaz
zák a bordói keverékkel való permetezést és igy elren
deltem, hogy a pácolt magból keletkezett csemeték egy 
részét permetezzék, a másikat meg hagyják magára.

A permetezés először julius és azután augusztus hava 
végével megtörtént, de az eredmény az volt, hogy a tűk 
mind megveresedtek.

Ezek után tehát arra az eredményre jutottam, hogy az 
erdei fenyő-csemete nevelése, ott, hol e baj befészkelte 
magát, már problematikussá vált, sőt, hogy e baj már 
nemcsak ezen fanemnél, hanem a fekete fenyőnél is fel
lépett, azzal a hozzáadással, hogy az olyan csemetekertek
ben, a melyekben már az erdei fenyő-csemete nevelve 
volt, vagy a mely csemete-kert közelében erdei fenyő
vel vegyes faállományok vannak, ott a fekete fenyő
csemete már egy éves korában megveresedett.

E baj fellépte úgylátszik a természet útmutatása akar 
lenni, amint azt a M. E. 1901. év 11. számában „Váltó
gazdaság az erdőgazdaságban" című cikkemben elmon
dottam.

Ne erőltessük az olyan fanemek telepítését, a melyek

nem őshonosak; mert a hol a tölgy- és jegenye-fenyő 
egymással vetélkedve sudár testökkel idővel megvas- 
kosodva az égnek törnek, ott ne tenyészszük a görbe és 
kevés hasznot hozó erdei és fekete fenyőt, mert majd 
beigazolódik a közmondás:

„Naturam mutare difficile es tu
Garamrév, 1902. julius hó 16 án. Díváid Béla

Hibás szóképzés.
Midőn a M. E. 8. számában több általános érdekű, 

szakunkban is használt hibás szót közöltem többnyire 
nyelvészeti irodalmunkból összegyűjtött helyesebb kifeje
zésükkel együtt, nem is gondoltam arra az eshetőségre, 
hogy akadjon közöttünk valaki, aki a hibásan képzett 
szók védelmére síkra szálljon, sőt megtámadjon azért, 
mert némely szó laikus felfogásával ellenkezik. Joggal 
elvárhattam ugyan, ha már megtámadnak, hogy a táma
dás legalább tárgyilagos legyen, de az illető cikkekben 
hiába keres az illető olyan felszólalást, mely távolról is 
arra vallana, hogy Írója sejt a tárgyhoz, hogy vele be
hatóbban foglalkozott. Alapos tanulmányt tanúsító kritika 
helyett hangzatos frázisokkal találkozunk.

M. pl. cikkében (10. szám) ajánlja, hogy inkább hasz
náljuk a hibás szót, mint az idegen kifejezést. Nem gon
dolja meg, vagy nem tudja, mekkora bűnt követünk el 
nyelvünk ellen, ha eredeti valójából kiforgatjuk. — „Le
gyünk nyelvben, tettben, testben, lélekben egyaránt ma
gyarok!“ Furcsa bizony, mintha a hatalmas és művelt 
angol, francia, német nemzet fia rossz hazafi volna, 
mert a tudományos idegen szókat, amelyeket anyanyel
vén kifejezni nem tudott, változatlanul megtartotta. Majd 
nagy büszkén hirdeti: „Idegen morzsákra nincs szüksé
günk, hiszen gazdagok vagyunk, szókincsünk minden 
egyes része drágakő, csengő-bongó zene.“ Hát hiszen 
két összeütött réztányér is ad zenei hangot, sőt ez a 
szerszám hangszerszámba megy s kiegészítő részét ké
pezi a csengő-bongó muzsikának, de nem kedves min
den fülnek egyaránt. Ha minden szavunk drágakő, váj
jon miért akarjuk e drágaköveket foglalatukból kitördelni 
mi erdészek is és másokkal pótolni ? Bizonyára azért, 
mert sok köztük a máramarosi gyémánt!

Polgárdy Béla (12. szám) sejti, úgy hiszi, hogy a szó 
csengése egyedül nem elegendő a szó helyességének a 
megítéléséhez. S mégis a szóképzésnél a jó hangzás, a 
zenei érzék érvényesüléséről beszél. Hát én szívből kívá
nom, hogy jobb zeneértőnek bizonyuljon, mint amilyen 
tájékozottságot árult el a nyelvészet terén. Érzi ebbeli 
ismereteinek a hiányosságát, annak kifejezést is ad s 
mégis — saját szavait használva — „ötletszerű műked
velői tudákossággal“ kérdést intéz, miért kitogásolom pl. 
a „köztudatba" (?) átment: összeg, mozdony, gereb stb. 
szókat, miért vagyok ellensége a szóösszevonásnak, ta
gadom tehát sok jó, magyar szó keletkezésének jogosult
ságát, sőt lehetőségét?
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Először is nem tudom, mit ért szóösszevonás alatt. 
Az idézett 3 szóból sejtem, hogy szóösszevonás alatt a 
szók megcsonkítását érti. Tehát kész volna keseregni a 
szerinte összevont: csuszora-, uszornához hasonló szavak 
kimúlásán. Kár, hogy egy füst alatt nem tett szemrehá
nyást a szótárszerkesztő-bizottságnak, miért akarja a már 
közel 40 éve használatban levő: forda, áll ab stb. szókat 
másokkal pótolni ?

Kérdésére a feleletet alábbiakban adom meg, bár nem 
szívesen teszem. Én ugyanis nyelvész nem vagyok s 
avval a kevés ismerettel, amit magánszorgalommal el
sajátítottam, nem örömest untatom szaktársaimat, nem 
akarom magamat praeceptornak feltolni. No meg ilyen 
fejtegetések nem tartoznak szaklapunk keretébe. Mivel 
azonban provokálva vagyok, dióhéjba szorítva itt közlöm 
azokat a szabályokat, amelyek ellen a szóképzésnél 
véteni szoktunk, hogy az „ötletszerű tudákosság“ vádját 
magamról áthárítsam arra, aki vele illetett.

Akinek magyar nyelvtan volt a kezében, annak tudnia 
kellene, hogy a magyar nyelv szócsonkítást nem enged 
meg (tehát nem én vagyok ellensége, hanem a nyelv
szokás). Minélfogva hibásak pl. árnyék helyett árny, 
imádból ima, zömökből zöm, dagad dag, cégér cég, 
gereblyéből gereb stb.

Az ilyen csonka szó hibás marad akkor is, ha képző 
járul hozzá: gyógyít gyógyász, mozdít mozdony, kedv 
kedély, rohan roham, könnyű köneny stb.

Ilyen csonkítás a fosztó képzőből a „t“ elhagyása: 
csalhatlan, láthatlan, feddhetlen, hamisítlan, közvetlen, 
okvetlen (--csalhatatlan, láthatatlan, hamisítatlan stb.)

Igaz, hogy a nyelvtan nem figyelmeztet a hibás szó
képzésre, de megtanít a helyes szóképzés szabályaira: 
milyen tövekhez milyen ragok járulnak, hogyan történik 
a helyes szóösszetétel. Ha ezeket tudjuk, némi gondol
kozás után rájöhetünk arra is, miért helytelen egyik
másik jónak tartott, szépen hangzó szavunk s hogyan 
kellett volna és kell képezni a helyes kifejezést.

Itt van pl. néhány szó : okmány, bizottmány ; festész, 
építész. Mind eléggé jó hangzású, „köztudatba“ átment 
szavak s mégis hibásak. Miért ? Mert a — mdny, meny 
képző sohasem járul névszóhoz, hanem igetőhöz; az 

ász, ész képző ellenben nem járul igetőhöz, hanem 
csakis névszóhoz.

Miért helytelen az általánosan használt „gazdász“ szó? 
Mert az —ász, ész képző valamivel foglalkozást, bánást 
jelent, tehát a gazdász szó gazdával bánót jelentene.

Azt is tudnunk kell, hogy új szót élő képzővel kell 
képezni, a homályos, érthetetlen vagy idegen nyelvből 
vett képzőket el kell kerülnünk. E szerint hibásak:

—m: tartam, szólam, hozam, áram stb.
—Ily: előny, hátrány, közöny, széneny, korány, téglány. 
— dny, ény: tartány, talány, virány, fölény.
—da, de: jósda, cukrászda, zenede, tanoda, óvoda, 

képezde, iroda, járda, öntöde.
■—n d : bőrönd, körönd.

— ne: ifjonc, tanonc, újonc, kedvenc, lelenc, tolonc, 
küldöncz.

—ma, me: szakma, szőrme.
—V : élv, mérv, sérv.
—g: köteg, osztag, csomag, összeg.
— y :  (— „1“ végű igékből „ly“ végű főnevek): beszély, 

segély, tökély, viszály.
—r:  szivar, tudor, lovar, jogar.
— ár, ér: (szláv képző a szlávból átvett kádár, kul

csár szavak mintájára): tanár, titkár, hordár, áldozár.
—nők, nők: (szláv képző a szlávból átvett bajnok, 

tárnok, udvarnok, pohárnok szók mintájára): Írnok, mér
nök, ülnök, főnök, gondnok, elnök stb.

Helytelen az „i“ képzőt mindenféle rágós alakokhoz 
ragasztani a helyes „való“ szócska helyett: levélbeni,
haláltóli félelem, létérti küzdelem stb.

Összetételeknél hibás a főnévnek igével való össze
tétele igenév helyett: kötszó, kötjel, nyughely, fekhely, 
vonzerő, láthatár, lőpor, mértan, raktár, menhely stb.

Még hibásabbak, mert igéjök meg van csonkítva: 
bonctan, gyógyszer, indok stb.

Kihagyásos összetétel csak fő- és igenév lehet. Hely
telenek tehát ezen kihagyásos a) igék: képvisel, gond
visel, kárpótol, árverez; b) melléknevek: szellemdús, 
eredménydús, halgazdag, eszmeszegény, vérszegény, szó
fukar, tiszteletteljes, életképes, munkaképtelen, hadköte
les, elvhű stb.

Összetételben előtagnak az —ás, és képzős főneveket 
sem használja szívesen a magyar nyelv: eljárásmód,
üléshely, kérdésjel stb. és melléknevekben: levelezési 
lap, igazolási eljárás, kiindulási pont, virágzási idő stb.

Ezek a lényegesebb szabályok, amelyeknek megtartá
sára ügyelni kell a szóképzésnél is, amelyeket minden
kinek tudni kell, ha némileg konyítani akar a tárgyhoz. 
Aki azonban az alapfogalmakkal sincsen tisztában, az ne 
vegye tolla hegyére a „modern nyelvtudomány“ szót, 
főleg pedig ne kritizáljon s olyan hangon, olyan kifeje
zésekkel, mint Polgárdy tévé. A kritika két élű fegyver, 
melylyel könnyen megvághatja magát az ember.

Porubszky Gyula.
íúÉf %%% %%%%%%%%%

Egyenruhánk kérdéséhez.
Boldogult egyenruhás koromban történt velem Aradon, 

hogy egy tiszthelyettes közeledvén felém szakaszával, 
száz lépésről „vigyázz“-t vezényelt, majd midőn köze
lebbről felismerte a tévedést, gúnyos fölénynyel viszakoz- 
tatta a legénységet. Máskor ugyan tisztelgett a hadnagy 
is — véletlenül, de az igazat megvallva, ez esetben sem 
éreztem magamat sokkal kellemesebben, mint az előbbi 
blamage után.

És ilyesmi, de cifrább dolog is megtörtént talán min
den kollegával, nem is említve a bizonyára nem dicső
séges megjegyzéseket, melyek hátunk mögött elhangza
nak. Ez pedig uraim, komikuma a mi egyenruhánknak,
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mely ilyenformán jellegében parallel áll a pesti veterá
nok cifrálkodásával, sőt annál annyival értéktelenebb, 
hogy mig azokat az egyenruha — az ő szemükben fel
emeli, minket a mi cifrálkodásunk nemcsak hogy ön
magunk szemében sem emel a megérdemlett társadalmi 
színvonalra, de még hozzá éppen hivatalos tevékenysé
günket teszi nehézkessé.

Oly annyira kézzelfogható, kétségtelen tény az erdé
szek jelenlegi egyenruházkodásának célszerűtlen volta, 
hogy a felett pártoló érvelgetésekbe bocsájtkozni egy
általán nem érdemes. De könnyen belátható az is, hogy 
hasonlókép meddő törekvés volna egy újabb egyen
ruhának kieszközlése azon célzatból, hogy az erdészeti 
szaknak ez utón szerezzünk méltó tekintélyt. Ez jelen 
körülmények között elérhetetlen és az marad mindaddig, 
míg az egyenruházkodás tekintetében első sorban bel
szervezetünk nem nyer katonai szabályzatot; másrészt 
pedig a katonasághoz viszonyítva nem nyerünk kölcsö
nösségi megbecsülést, miként az Németországban tör
ténik. És még ha mindezt el is érhetnők, képtelenség 
marad egy olyan egyenruhának összeállítása, mely az 
erdészeti szak minden alkalmazottjának szolgálatában 
célszerű lenne.

Nagyon sokat lehetne e felett disputálni. Én részem
ről azon meggyőződéssel kisérem a vitát, hogy az új 
egyenruha esetleges elnyerése által cseberből vederbe 
hágunk. Azért is pártatlan örömmel üdvözlöm a „M. E.“- 
ben felvetett azon életrevaló tanácsot, hogy az egyen
ruha helyett kérjünk szolgálati karszalagot.

Ez való nekünk annyival is inkább, mert az erdész
nek különösen szüksége van abbeli szabadságra, hogy a 
szolgálati körülményekhez mérten, minden megszorítás 
nélkül, saját tetszése és módja szerint öltözködhessék. E 
mellett a karszalag demonstrálhatná az alkalmazottak 
rangját is és kéziessége folytán megszüntetné ama félszeg 
esélyeket, melyek közé az egyenruhának véletlen avagy 
szándékolt mellőzése miatt a törvény szigorúbb értelme
zése révén keveredhetik az ember.

Meggyőződésem az, hogy az egyenruha nekünk csak 
nyűg lehet, míg a szolgálati jelvény életbeléptetése mind
nyájunkra nézve kívánatos, célszerű intézmény lenne.

Y.
»  m. o » - »  me-» . * » ,  <>•> > » ■ » s*.

A címkérdés megoldásáról.
Miután a „műszaki címek és a műszaki gyakorlat“ 

megrendszabályozásáról törvényjavaslat van készülőben, 
melynek életbelépésével talán végre mi is hivatalosan 
mérnököknek fogunk elismertetni s vége lesz azon saj
nálatos és sokszor megalázó félreismeréseknek és mellő
zéseknek, melyekben a hatóságoktól vagy egyesektől 
részesültünk : önkénytelenül felvettetik azon kérdés, hogy 
az egyes erdőtiszti rangfokozatok jelzésére minő címek 
használtassanak, vagy pedig a most meglevők tartas
sanak-e fenn továbbra?

Szerény véleményem szerint, különösen az állam
erdészeti tisztikar Vili—Xl-ik rangosztályának jelzésére 
használt címek tovább nem lennének fentartandók, nem 
pedig a mi speciális viszonyainknál fogva.

Először azért, mert Magyarország igen sok helyén 
különösen vadászatot kedvelő mágnásaink birtokain — 
boldog-boldogtalan „főerdész“ címet visel s ha pl. egy 
volt „puskatöltő“ s egy kir. erdész esetleg valaha talál
koznak, bizonyos, hogy az első mint „főerdész“ s utóbbi 
mint erdész szerepel, bizony szép kis anomalia kelet
kezik s renoménk emelésére semnrkép sem szolgáland.

S hogy egy kir. erdészjelöltről, kinek sokkal nagyobb 
hatásköre van, mint fentnevezett úrnak, hogy az intelli
gens elemek is mit fognak tartani, mikor az előbbi fő
erdész címet visel, az könnyen elgondolható és utóbbit 
a leglehetetlenebb helyzetekbe sodorhatja.

Az is bizonyos, hogy pl. az erdőmesteri címmel leg
többen nincsenek tisztában.

Tapasztalataim győztek meg arról, hogy 10 ember 
közül 8 a főerdészi rangot magasabbnak tartja az erdő
mesterénél, mi könnyen meg is magyarázható, mert 
őszintén megvallva az a „mester“ appendix nem nagyon 
alkalmas az ily magasabb erdőtiszti állás jelzésére, kü
lönösen melléje állítva a fúrómester, a famester, a viz- 
mester vagy mit tudom én micsoda „mester" címeket.

Szerény véleményem szerint 1. erdőmester, 2. fő
erdész, 3. erdész, erdészjelölt és erdészgyakornok címek 
eltörlendők lennének s helyettük: 1. erdőfelügyelő, 2. és 
3. erdőgondnok, 4. erdőmérnök és 5. erdőmérnök-jelölt 
címek lennének alkalmazandók.

Igaz, hogy az erdőfelügyelői cím ez esetbeni alkalma
zása némileg az 1879. XXXI. t.-c. rendelkezéseit érinti, 
de tekintettel azon körülményre, hegy a kir. crdőfclügyelő- 
ségek és az állami erdőhivatalok jövőben tálén egyesíl- 
hetők lesznek, így nehézségek e pontban sem merülné
nek fel.

A főerdőmester cím már úgyis kivesző félben van, az 
erdőtanácsos és főerdőtanácsos címek pedig továbbra is 
célszerűen megmaradhatnának.

Valószínű, hogy ez is egy jó lépéssel vinné előre 
ügyünket a magyar társadalom előtt. Carpinus
c£> c£> cg> c§3 c§3 c£> C0D c£> cgD c§3 c£> c£>c£> c£> c§d c£> c£> c£> c£> ego c£> cgj c£> c£> cfc> c£p

Az Országos Erdészeti és Vadászati Altiszti Nyugdíj- és 
Segélyegyesület megalakulásáról.

Erdészeti altiszteink egy része évek óta fáradozik egy 
országos nyugdíj- és segélyegyesület létrehozásán.

Különösen Podhradszky Emil, az Erdészeti Újság szer
kesztője az, a ki mint ideiglenesen megválasztott elnök 
ritka kitartással buzgólkodik e munkában s főleg az ő 
tevékenységének köszönhető, hogy máig mintegy 1100 
egyén jelentkezett a kibontott zászló mellé szegődni.

A kormányhoz felterjesztendő és hozzánk betekintés 
végett megküldött alapszabálytervezetből a mozgalom
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jogos voltát és a szervezendő-egyesület nemes célját 
tagadni lehetetlen.

A közel 25 ezer lelket számláló alantas erdészeti sze
mélyzet anyagi helyzetét s legtöbbjének bizonytalan jövő
jét valamennyien ismerjük, azon segíteni mindnyájunknak 
kötelessége s ha a megalakuló egyesület alapszabályai 
az összesség érdekeit megfelelően biztosítják ; különö
sen ha a tagok által törlesztett befizetések pontos lelki- 
ismeretes elszámolása, hü kezelése kellően ellenőrizve 
lesz s nem kell attól tartani, hogy a keservesen megta
karított fillérek hűtlen sáfárok zsebeibe vándorol, nincs 
ok altisztéinket az egyesületbe való belépéstől vissza
tartani.

A 30 §-ból álló alapszabályokat itt nem ismertethet
jük, de megjegyezzük, hogy az egyesület rendes tagjai 
lehetnek mindazon egyének, kik hazánkban és kapcsolt 
részeiben az erdészetnél mint erdőőrök vannak alkal
mazva, azok is, kik altiszti minősítésük mellett egyes 
uradalmaknál alerdészi vagy erdészi címet viselnek, 
faraktárőrök, famesterek, fürészmesterek, erdőlegények, 
erdőszolgák, vadászok, fővadászok stb. szóval mindazok, 
kik az erdészet vagy vadászat terén alkalmazva vannak, 
legyenek ők akár az államkincstár, vagy vármegyék, 
városok, községek, hitbizományok s bármi más egyéb 
néven nevezhető társulatok, vagy magánuradalmak szol
gálatában. A tagsági dij minden tagra havi egy korona 
és ötven fillérben állapittatik meg, köteles ezenfelül az 
özvegyek és árvák külön segélyalapja gyarapítására min
den év első napján két koronát befizetni.

Az egyesület tagjai háromféle anyagi segélyezésben 
íészesülnek :

1 -sz ör időleges segélyezés, melynek akkor van helye, 
ha valamely tag hosszas betegség vagy elemi csapások 
iolytán olyan szorult viszonyok közé jut, melyek ide
gen segítség nélkül anyagi végromlását képesek előidézni. 
Az a segély 100 koronát meg nem haladhat.

2- szor temetkezési segély, melyre minden tagnak hat 
havi folytonos tagság után joga van s mely segély a 
1ag elhalálozása után családjának vagy más örökösének 
lesz kifizetve. A segély 100 koronán aluli nem lehet.

3- szor állandó nyugdíj, melyben az egyesület nem 
csak rendes tagjait, hanem azoknak özvegységre jutott 
hites-társait is részesíti, utóbbiakat azonban csakis öz- 
\ egységük tartamára. 200 korona állandó nyugdíjra tart
hat igényt oly tag, a ki legalább 5 évig mint rendes 
tag kötelezettségeinek mindenben megfelelt. 30 évi szol
gálat után ez a nyugdíj a 700 koronát eléri.

Ezen itt említett s talán legfontosabb pontozatokon 
kívül az alapszabályokból minden megtudható a mi az 
egyesület ügyeire s illetőleg tagjaira vonatkozik.

Az alapszabálytervezetet, valamint minden e tárgyra vonat
kozó kérdésre készséggel nyújt felvilágosítást Podhradszky 
Emil Szászsebesen. /mecs Béla. '

ERDÉS Z

A lótetü irtásáról.
Szolgálatot vélek teljesíthetni szaktársaimnak, ha a ló- 

tetünek (Gryllotalpa vulgaris Ltr.) csemetekertjeink s vete
ményeseink e kellemetlen s hívatlan vendégjének irtási 
módját e becses lapok hasábjain közzé teszem.

A lótetü — minnt tudjuk — nemcsak azáltal tesz kárt, 
hogy csemetekertjeinkben s ezek közül különösen a 
homokos talajú fenyő csemetekertekben, a fiatal cseme
ték gyökerét elrágja, hanem azáltal is, hogy turkálásai 
által a zsenge csemete gyökere felszínre kerülvén, el
szárad.

Irtása — amint ismeretes — vagy junius közepe táján 
a fészkében levő peték és fiatalok felkeresése és el
pusztítása, vagy fogó-fazekak felállítása által történik.

Az első eljárás sikerre vezető ugyan, de éppen fész
kének kapa vagy ásóval való kiemelése alkalmával, sok 
csemetét tehetünk tönkre. A második eljárás pedig kevés 
eredménynyel biztat.

Egyszerű, olcsó és biztos sikerre vezető a következő 
irtási mód.

A lótetü menetjét, melyet a föld felszínén húzódó, 
apró vakondmenetekhez hasonló, kiemelkedő földszala
gokról felismerhetünk, ujjunkkal addig követjük, míg az 
a föld mélyébe vezet. Egyik kezünkkel öntözőkannából 
jó bőven vizet öntünk a lyukba, a másik kézben tartott 
üvegből pedig időközönként egynéhány csepp közönséges 
égetőolajat öntünk, oly módon, hogy a lyukba tóduló víz 
az olajat magával vigye.

Ha az áska benn van a lyukban, úgy egynéhány 
másodperc múlva okvetlen felszínre fog kerülni. Itt izga
tottan ide-oda futkos, majd tántorog és felfordul s rán- 
gatódzik. Jó azonban megölni, mert rövid idő múlva 
magához jön.

A vizet és olajat addig öntjük a lyukba, míg az meg
telik.

íly módon a minap egy munkás egy nap alatt egy 
70 m2-nyi területről 52 darab felnőtt és egynéhány száz 
fiatal lótetüt pusztított el.

Az eljárás igen egyszerű és olcsó, mert az égetőolaj 
alig kerül valamibe s nem kell sok belőle.

Azt hiszem, hogy a hatás abban leli magyarázatát 
hogy a vízzel beömlő sűrű olaj a lótetü légcsöveit (stig
mata) elzárja. Probatum est. Vadászüdvvel:

Borsiczky Ottó.

IRODALMI SZEMLE.
— Faszénbrikettek  előáll í tása  fahulladékból.

Svédországban a skonviki fűrészmalom nagyobb telepet 
rendezett be fahulladékainak fölszenítésére, mely már 
huzamosabb ideje üzemben van s teljesen kielégítő ered
ményeket mutat föl.

A brikettek előállításához használt anyagnak száraznak 
kell lennie, mert különben az előállítási költségek tete
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mesen emelkednek. A mennyiben a hulladék (forgács, 
fürészpor slb.) nagyságra és alakra nagyon különböző, 
előnyös, ha azok egyenletes anyaggá alakíttatnak, mely 
munka-többlet bőséges fedezetet nyer az egyszerűbb 
gépek alkalmazásában és szárítási módszerben, valamint 
a tüzelőanyag megtakarításában. A fapor hengerekkel 
lesz összepréselve, miáltal a viz nagy része mechanikai 
utón eltávolodik, a még kötött viz elpárologtatására gőz
zel fütött szárítók szolgálnak. A már száraz anyag a 
szárítókból megfelelő szállító berendezéseken a tégla 
présekhez jut és az itt készülő brikettek a carbonisá- 
lókba tétetnek. Ezek függőleges, vas hengersorozatból 
állanak, a lepárlási terményék elvezetésére a fenéken 
csővezetékkel ellátva. Fönt a hengerek fedővel záratnak 
el, melyek hydraulikusan a téglákra nyomatnak. A fa
brikettek gyors szenülését egyrészt nagy mechanikai 
nyomással, másrészt a külső falak mentén, a levegő 
kizárása mellett, vezetett fütő gázokkal való erős heví
téssel érik el. A lepárlási termények a csővezetéken 
mennek, a hol a kátrány és faszesz különválik a többi 
terménytől. Teljes carbonisálás után a brikettek a göre- 
bekből kiemeltetnek, lehütetnek és elraktároztatnak. A 
carbonisáló készülék 8 retortából áll, naponként 600 q 
fabrikettet szenithet. Ezen eljárás mellett 33 % százalék 
szénbrikett állítható elő, 8'34% kátrány, 6% methyl- 
alkohol és aceton nyerhető; a maradék: viz. A szén
brikettek sürűek, erősek és a legjobb faszénből állanak, 
menten minden idegen anyagtól, még 9% vizet tartal
maznak és hektoliterenként 36‘3 kgr.-mot nyomnak. A 
kátrány vékony, egyenletes minőségű és sok benne a 
kreosot. A többi lepárlási termény becses és jól fizetett 
nyers anyagot szolgáltat különösen anilin festékek elő
állításánál. A tüzelőanyag szükséglet természetesen fa, 
mintegy 50 kgr. 200 kgr. faszénbrikett előállításához.

(Oesterreichische F. u. J. Zeitung 1902. 19. sz.)

— Az akác  tenyésztéséről.  Németországban az 
akácot hosszú időn át nem tekintették olyan rangúnak, 
mint pl. a fekete vagy az erdei fenyőt, bükköt, vagy 
pláne a tölgyet. Egyes parkokban, különösen a Rajna 
vidékén, vannak azonban öregebb szép növésű példányok 
is, melyeknek mellmagasságban mért átmérője az egy 
méter vastagságot eléri. Külső kinézés után e fák korát 
60 évre becsültem. A kopárok beerdősítésénél azonban 
úgy Poroszország egyes részein, valamint Hessenben s 
Württenbergben is ma már ültetik nagyobb mennyiség
ben, sőt a német szakirodalom is mind bővebben foglal
kozik e fanem jó tulajdonságaival és sajátságaival.

így többek között a „Deutsche Forstzeitung“ egyik 
utolsó száma is tárgyalja az akáctenyésztést s arról kö
vetkezőkben emlékezik meg:

Az akácról az a nézet van nálunk elterjedve, hogy 
termőhelyi tekintetben egy csöppet sem válogatós és hogy 
minden talajon bárminő kiima mellett egyformán növek
szik. Annyi bizonyos, hogy az akác a legigénytelenebb 
fanemek egyike, mégis tudjuk róla azt, hogy ő is inkább

kedveli az ásványokban gazdag talajt s különösen abban 
fejlődik gyorsan, melyben sok calcium találtatik. Ha ez
zel szemben az akác szerénységére utalunk, az egyrészt 
onnan ered, mert az akác képes minden irányban gyö
kérzetével nőterét megnagyobbítani és a hiányzó ásványi 
anyagokat messziről pótolni. Ámbár az akác is főként a 
televényben gazdag talajt szereti, melynek leghathatósabb 
alkatrésze a légeny, mégis képes a gyökérzetén élős
ködő Rhizobium Leguminosarum segélyével — mely 
minden pillangós virágú növényen előfordul — a légeny 
nélküli talajokban is jól prosperálni. Hogy dacára e tu
lajdonságának az akác sovány száraz homoktalajon szép 
növést nem mutat, hanem gyakran csak tengődik, az 
onnan magyarázható, mert gyér lombozata miatt a talaj
nak kellő védelmet nem nyújt s gyorsan elkorhadó vé
kony leveleivel azt javítani nem tudja.

Az akácnak inkább való a laza, mint a kötött talaj, 
de legyen az mély és legalább középnedvességű. De az 
ákác növekvésére az sem lehet közömbös, milyen réte- 
gezése van az altalaj kőzetének. Ha a kőréteg a föld 
felszínével párhuzamosan halad, a gyökérzet nem bír a 
kellő mélységre behatolni. Ha azonban a kőzet rétege 
a föld felületével hegyes szöget képez, akkor az akác 
gyökerei a sziklahasadékokon, repedéseken át a föld 
mélyébe utat törnek s onnan táplálkoznak. Az ilyen talaj 
ugyan nem nevezhető mélynek, mindazonáltal al
kalmasabb arra, hogy a növények benne jobban fejlőd
hessenek. A mi a fekvést illeti, ne válasszuk az akác 
megtelepítésére a fagynak kitett oldalakat, a széljárta 
helyeket is kerüljük különösen kevésbé üde talajnál, 
mert ott a vizfelszivódás és elpárolgás között az arány 
kedvezőtlen.

Nedves talajon, a hol a gyakori szelek a túlnedves- 
séget mérséklik, az akác elég jól szokott fejlődni.

Az akác a szelíd égalj lakója. Norvégiának nyugoti 
partjain felmegy az éjszaki szélesség 60-ik fokáig, mig 
Keleteurópában előfordulásának határa jóval délibb vi
dékre esik.

Ha tehát az itt felsorolt feltételek mind jól összevág
nak, az akác pompásan nő, de szerencsés természete 
folytán az sem nagy baj, ha valamelyik hiányzik, mert 
a hiányzót pótolják a meglevők. Ha teszem azt, a fek
vés nem a legmegfelelőbb, de az éghajlat igen, akkor a 
telepített akácosunk még mindig megelégedésünkre fog 
fejlődni, s ha viszont a kiima túlhideg, de a talaj elég 
mély és üde, akkor az akác, bár a hideg időjárás miatt 
később fog kihajtani, a kiimához alkalmazkodik s növek
vést mutat. Ha végre az akácot olyan helyre ültetjük, a 
hol sem a talajviszonyok, sem az éghajlat neki meg nem 
felelnek, ott természetesen siker nem koronázza az ül
tetést.

Ezekből tehát önként következik, hogy az akácot is 
csak ott telepítsük meg, hol tenyésztésére a feltéte
lek kedvezők. Ne ültessük köves sekély talajba, ne a 
szárazságnak kitett holdányokra, hanem használjuk ot'
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a sokkal megfelelőbb Pinus silvestrist vagy a P. montanat, 
mert különben eredményt az akáccal felmutatni nem 
tudunk s az ilyen hiábavaló költséggel járó kísérletezé
sek ennek a különben kitűnő és sok jó tulajdonsággal 
biró fanem hírnevének csak ártalmára lehetnek.

Imecs Béla.
— Vajszállító faládák. Nálunk — ahol fenyőfában 

meglehetős készlettel rendelkezünk — a szállításra kerülő 
áruk csomagolásánál csaknem Kizárólag ez a fanem hasz- 
náltatik. Ebből készülnek a vasúti ládák és a postacsomago
lásra szánt kisebb dobozok legkülönbözőbb fajtái. Amint az 
A. T. L. legutóbbi száma közli, a fenyőfélék fája friss vaj 
szállítására teljességgel nem alkalmas, mivel az abba 
csomagolt vaj úgy szín, mint íz tekintetében hátrányosan 
befolyásoltatik A cikk Írója ugyanis teavajat szállított ily 
fenyődobozokban és dacára a leggondosabb kezelésnek, 
vevői a vaj keserű íze miatt állandóan panaszkodtak. E 
kellemetlen bajokat sem a takarmányozás változtatásával, 
sem a kezelés legszigorúbb ellenőrzésével nem tudta 
megszüntetni, amig végre azt a véletlen folytán sikerült 
megállapítania. Egy Ízben ugyanis fenyődeszkái elfogy
ván, nyárfadeszkából készített dobozokat és amig a vaj 
ezen dobozokban szállíttatott, a panaszok is elmaradtak, 
amint azonban a fenyőfából készült dobozok ismét hasz
nálatba vétettek, a vaj kesernyés íze is érezhetővé válott. 
Az ezen alkalomból végzett céltudatos kísérletek után 
kétségtelenül beigazolták, hogy a vaj keserű íze a fenyő
fától származott és hogy a fenyőfaládák vajszállításra 
nem alkalmasak, hanem ezek helyett nyárfaládák hasz
nálandók. I.
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VADÁSZAT.
Egy kevésbé szerencsés vadász élmé

nyeiből.
Egy nemsokára nyugalomba vonuló erdőőröm tiz évi 

itteni szolgálati időm alatt, egy vadgalamb és egy fekete 
rigón kívül egyebet nem lőtt. Kérdésemre, hogy vájjon 
mindig olyan ügyes Nimród volt-e? jó kedvében vadász- 
élményeit a következőkben mondta e l :

Egyszer régen, amidőn még Liptóvármegyében lakott, 
télvíz idején másodmagával nyulászni ment és amidőn 
a mezőn elgondolkodva halad, közvetlen közelében egy 
nyúl ugrik ki vackából; a fegyvert arcához emeli, lő és 
a nyúl a helyszínén marad, ezt az irigy szemmel kisérő 
pajtása jelenlétében felveszi és tarisznyájába dugja. A 
midőn a zsákmányt nagy büszkeséggel, már majdnem 
fél napig azzal a jól eső tudattal hurcolta, hogy estére 
minő pompás pecsenyéje lesz és e mellett milyen jól 
fog esni a fáradt testnek a pihenés, a kiszáradt torok
nak a kvaterka, a tarisznya rémületére mozogni kezd.

A fegyvert letenni, a tarisznyába nyúlni, a nyúl fülét 
megfogni, egy pillanat műve volt; de amint a tapsifülest 
tarkón akarja ütni, ez hátsó lábával egyet rúg s ki

menekül a Nimród kezéből és a hajtó kutyák ösztökélé
sével nyíl sebességgel odébb áll. Ha végelgyengülésben 
a kis hamis ki nem szenvedett vagy más meg nem 
puskázta, a nagy ijedtségtől talán még most is szalad! 
De azért ne higyje senki se, hogy azért a mi öregünk
nek — akkor daliás legénynek — az este pecsenye nél
kül a kvaterka nem ízlett volna?! Sőt ellenkezőleg, csak 
a karcos mellett jutott eszébe a két sportsmannak, hogy 
a búcsúzó után jó lett volna lőni is.

No de majd máskor, volt a vigasz !
Legközelébb, amidőn megint egy nyulat szerencsésen el 

tolt és perkussiós fegyverét újból megtöltötte volna, hallja, 
hogy a kutyák hajtanak és egy nyulat hoznak feléje. 
Hirtelenségében a puskacsőbe göbecs helyett a töltő
vesszőt gyúrja bele, a kakasra gyutacsot tesz, a fegyvert 
felkapja, a ravaszt meghúzza és a gyors léptekbe jövő 
nyulat két lépésről megpuskázza, mire az meglapul, nem 
mozdul. Hirtelen eszébe jut az előbb elmondott eset, egy 
pillanat alatt a fegyvert eldobta, a nyulat megragadta és 
az ő állítása szerint „a tuskót úgy a nyúl fejébe vágta“, 
hogy az rögtön a halál fia lett.

Harmadik esetben egy nyári napon két kopó kutyáját, 
amelyek nagyon természetesen Liptóvármegyében a leg
jobbak voltak, pórázon vadászni vezette, de mielőtt el
eresztette volna azokat, még pipára akart gyújtani, egy 
tuskóra ült le és az összekötött pórázt a nyakába tette, 
úgy, hogy az egyik kopó a jobb, a másik bal oldalon 
állt, a fegyvert meg félre tette. Egyszerre, amint így 
mulat, azt veszi észre, hogy a kutyák nyugtalankodnak, 
csitítja őket szép szóval, azután hangosan, de csak nem 
használ; egyszerre a jobb oldali kutya balra, a bal jobbra 
ugrik, szabadulni szeretnének. Igen ám, de a Nimród 
hanyatt esik, nyaka a két összegabalyodott póráztól szo
rong, csakhogy meg nem fojtják, rúg, kapálódzik mint 
a halálraítélt. Ezt az ijedtséget okozó farkasok meg- 
neszelték és kereket oldanak, ezzel a mi öregünk a 
halál torkából megmenekülve, a pórázt a nyakáról lefejti, 
a fegyver után kap és hálából egy diszlövéssel meg
gyorsítja a búcsúzó bestiákat.

A fent elmondottak után áttérek az öregnek itteni 
élményeire.

Abban az időben, amidőn még a vadászat a tiszti 
személyzeté volt és a hosszú lábú tacskókkal is meg 
volt engedve a vadászat, az öreg megkér, hogy ő is 
szeretne egyszer velem kijönni vadászni, mert ő majd 
megmutatja, hol kell elállani és hol kell a kutyákat el- 
bocsájtani. Én ez ajánlatot, aki e vidéken akkor kezdő 
vadász voltam, szívesen elfogadtam és ahová az öreg 
mondá, oda felállottam, ő meg, mint említé, a kutyák ki- 
bocsájtása végett visszament egy mély völgybe; hosszú 
ideig állok helyemen, de csak nem hajtanak a kutyák. 
Fütyölök, semmi válasz, megint csak várok, újból sípo
lok, semmi nesz! Erre gyanakodóvá lettem, állásomat 
elhagyva az öreg keresésére indultam és amint közele
dem a gondolt helyhez, hangokat hallok; közelebb menve

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



262 15. szám.MAGYAR E RDÉS Z

kiveszem, hogy az öreg nagyokat káromkodik egy boróka 
mellett. Ennek okát megtudandó, észrevétlenül a bokor
hoz húzódva, az öreget dekoltált állapotban, ruháját tisz
togatva a maga emberi valóságában látom. Ő is észre 
vesz, össze rendezi ruháját és elmeséli nagy haragosan, 
hogy milyen pech érte. Ugyanis, amidőn a hajtásra fel
állott, könnyíteni akart magán, e közben a táskára kötött 
kutya egy nyulat vesz észre, őt megrántja és előre, a boróka
bokorba esik és a midőn a kutyát korholva, ezen kényel
metlen helyzetből fel akar tápászkodni, egy, a vadászok
tól megriadt őzbak ugyanezen bokron keresztül ugorva, 
mellbe löki és ő hátra esett.

Egy másik élménye, amidőn egy bak elejtésénél akart 
meglepni. Sürgős szükségem volt őzre, többször kimen
tem vadászszerencsémet próbára tenni, de mindig üresen 
jöttem haza, már pedig közeledett eqy jó barátom neve- 
napja, amelyre a bakot megkülden' Ígértem és így még egy 
utolsó kísérletre szántam el magam. Az öreget kivéve, 
erdőőreimmel kimentem a kerületbe, de miután az ide 
való qyümölcstolvajok tudták, hogy erdőőreimmel a Gara
mion túl megyek vadászni, a reichaui erdőtisztásra ülte
tett almafák megőrzése végett egy suhancot oda kikül
döttem. Az öreg jól tudta, hogy e tisztásra egy őzbak 
szokott legelni lejárni, kiment lesbe és amint ketten a 
suhanccal ott ülnek, az öreg figyelmezteti előbbit, hogy 
legyen csendesen, mert nemsokára kijő a bak. Ezzel 
ellentétben ő egész vigan pipázott, köhögött, csapkodta 
a legyeket és fújta az orrát. A bak közelgett is, de amint 
neszeit és e korrekt vadászhoz illő hangokat észre vette, 
egy-kettőt bőgött és tovább állt. Erre persze szidta a 
suhancot, hogy bizonyára nem volt csendesen és azért 
riadt meg a vad. A suhanc szabadkozik és int, hogy 
legyen csendesen, mert egy vaddisznó közeledik. Az öreg 
néz, de mitsem vesz észre, odanyujtja csendesen a 
suhancnak a fegyvert, hogy ha ő látja, hát lőjje le, a 
dicsőség mégis csak az övé lesz, mert az ő fegyvere 
terítette le azt. A fiú céloz, lő és talál. Erre egy fekete 
házi disznó röfögve gurul le a hegyoldalról, a megijedt 
Nimródok lábaihoz. Ezek ijedtökben a tett helyéről úgy 
elszaladtak, hogy az egyik a falu felső, a másik a falu 
alsó végéről került haza.

A vadászatról visszajőve, kérdem az otthoniakat, hogy 
a suhanc nem jött-e még meg? Tagadó választ kapva, 
utána küldtem. Egy negyedóra múlva a fiú hosszú kép
pel beállít az irodámba, én reá szólok és kérdem, hogy 
mi lelte, hogy olyan savanyu arcot csinál? Majdnem síró 
hangon mondja, hogy ő az öreggel a mondott tisztás 
felett egy disznót lőtt, de ők nem tudják, hogy az vad
disznó-e vagy házi? Egyszerre tsztában voltam a hely
zettel, elküldtem őt az öreg után, hogy a megölt disznó 
mivoltát állapítsák meg. A suhanc visszajő és jelenti, 
hogy az erdőőr a falu háta mögötti úton ki fog menni 
a hely színére. Erre én is neki indultam és amint a tisztás 
alsó végére érek, látom, hogy egy fekete disznó ülő hely
zetben lecsüngő fülekkel fejét lóbázza.

Később az öreg is előkerül és már messziről kezdi a 
suhancot bepanaszolni, hogy az nem akart neki szót 
fogadni: mondta, hogy ne Jöjjön, mert az „Diamantné 
disznó“, t. i. hogy a Diamant nevű itteni polgár disznója 
és mégis lőtt.

Ezt látva, a két bűnöst elküldtem egyezkedés végett 
a polgártárshoz: ez a jószivü Diamannttal könnyen ment, 
de az öreg megesküdött, hogy többet soha másnak a 
kezébe nem adja fegyverét.

Ezen balsikerek után az öreg belátta, hogy néki futó, 
négylábú vadra valahogyan nincsen szerencséje — a 
vadgalambászatra adta magát.

Kerületem egy kimagasló pontján van egynéhány, 
talán kétszáz éves tölgyfa, ez alatt meg sűrű fiatalos, a 
vadgalambok éjjelre ezen százados tölgyekre szoktak le- 
szállani.

Galamb-lesnek ezt a helyet választolla ki magának a 
megviselt Nimród. Ide járt nap-nap után, de csak nem 
tudott kedves élete párjának galambot vinni vacsorára, 
dacára annak, hogy gyakori lövései alatt a százados 
tölgyek ágai igen sokszor fejebúbjára hullottak!

Egyszer azonban Szt. Hubert e mostoha gyermeke a 
szokottnál vigabban bandukolt hazafelé és ez alkalommal 
eoy nyugbérezett collégájaval találkozik, aki az öreg 
„Strick"-je felé szekta rendes esteli sétáját tenni és a 
mindig üres tarisznyával hazamenőt kigunyolni; de most 
Nimródunk már messziről odakiállt a jövőnek tótul: 
Mám ! — Van !

No mi van? kérdi a collega. — Két galamb — volta 
válasz. — Nem hiszem — állítja a nyugbéres. — Nem 
hiszi ? Itt van n i ! — mondja büszkén az öreg és kihúz
a tarisznyából két szárnyast.

Hiszen az egyik fekete rigó, tör ki nevetésben a collega. 
Az öreg Nimród erre dühbe jő és azt mondja, hogy hiszen 
az mindeoy, ő galambra célzott, minek esett le a tigó! 
Nagy mérgesen a szárnyasokat tarisznyába rejtve, úgy 
ott hagyta a collegát, mint szent Pál az oláhokat.

Ennyi pech és negyven évi hű szolgálat után nem 
csoda, ha az öreg a fegyvert eladni és egyúttal a jól 

1 megérdemlett nyugalomba vonulni óhajt.
Teljesüljön kívánsága! Divald Béla.

Ész-e vagy vak ösztön?
i.

Unos-untig vitatkoztak már a tudósok és tudatlanok 
azon, van-e esze az állatnak, megvillan-e agyában néha- 
néha egy gondolat, tesz-e valamit öntudatosan is, avagy 
csak az ösztön vezérli ? A tudósok azt mondják, hogy 
az állatoknak is van agya, ezen agyat is idegsejtek al
kotják, kell tehát, hogy tetteit az agy, az ész kormányozza, 
bár elösmerik, hogy ez agy s ennek működése nem pal
lérozott s hogy működése igen szűk térre szorítkozik.

I Most azonban azt vitatják, hogy csak egyedül az ember 
I az a magasabb lény, kit agyának működése vezérel, az
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állatot csak az ösztöne kormányozza. Azt azonban, hogy 
ez az ösztön mi is volna tu’ajdonképpen, eddigelé senki 
sem magyarázta meg, mert az ösztönt a megszokással 
nem lehet egyértékűnek venni, hisz’ az u. n. ösztön meg
nyilatkozik gyakran ott is, ahol megszokásról még szó 
sem lehet. Nem akarok e kényes tárgy felett vitába bo
csátkozni, de feljegyzek ide egy igen érdekes esetet, 
döntse el az olvasó, vájjon az ösztön, avagy az ész ját
szott-e a fenforgó esetben szerepet. A múlt év tavaszán 
egy abauj-tornamegyei földbirtokos átküldött Zemplénme- 
gyébe 6 — 8 csikót, hogy sógora birtokán legelőt kapjanak 
a nyáron át. A körülbelül ICO kilométernyire fekvő lege
lőig 12 vagy 13 községen hajtattak át a csikók. Nyár
hosszat jó legelőjük volt, amelyen szépen dalmódtak. El
érkezett azonban az ősz, a legelő megapadt s a sógor ér
tesítette a tulajdonost, vitesse már haza csikóit, amelyek a 
takarmány hiányában immár koplalnak. A tulajdonos ép
pen elakart küldeni a csikókért, amikor egy lucskos reg
gel két darab nyakig sáros csikót lát a kapuja előtt. 
Szemügyre veszi azokat közelebbről s saját csikóira ös- 
iner azokban, azokra t. i., amelyeket hat hónappal elő
zőleg Zemplénmegyébe küldött legelőre. Csakhamar meg
érkezik a sógor távirata is, hogy a csikók közül kettő 
elszökött s sehol sem lehet őket találni. A csikók tehát 
meg voltak az idegenbe addig, amíg jól ment sorsuk, mi
helyt azonban koplalásra került a sor, visszaemlékeztek 
pardon — megsúgta ösztönük, hogy otthon jobb soruk 
volt s megtalálták az utat hazafelé, daczára a 100 kilo
méter távolságnak, a 12 vagy 13 községnek s daczára 
annak, hogy e nagy utat életükben csak egyszer tették 
meg. Én most igazán nem tudom, hogy az észnek vagy 
az ösztönnek tudjam-e be a dolgot, csak azt az egyet 
tudom, hogy ez tény. Azt hiszem azonban, a gondolkozó 
olvasónak nem sok idő kell annak az eldöntésére, hogy 
ez esetben az u. n. ösztönnek, avagy az észnek jutott e 
nagyobb szerepe.

(Köztelek.) Kovácsy Béla.
II.

A hetvenes évek közepén történt, hogy a krasznabél- 
teki vágásban vadásztam vadgalambra. Csak úgy kutya 
nélkül mentem ki, inkább azért, hogy a gyönyörű erdei 
utakon sétálgassak, minthogy valami nagy kárt tegyek a 
búgó szárnyasokban.

Egy dombtetőre értem, melyet meglehetős sűrűség veit 
1 örül ; dél felé mély patak vonult, vízmosás meredek 
rzéle látszott, előttem vagy ötven lépésnyire szép kis 
1 sztás terült. Ledőltem egy fa alá s a verőfényes őszi 
levegőben addig álmodoztam, míg esteledni kezdett 
az idő.

Éppen felakartam cihelődni, mikor mozgást hallottam a 
sűrűben s pár pillanat múlva egy fiatal róka ügetett át 
a tisztáson. Messze volt, de hevem elragadott s hirtelen 
oclalőttem. A róka egyet vakkantott, jelezve, hogy meg 
van sörétezve s eltűnt a sűrűben. Kutyám nem lévén, 
magam mentem utána; futottam, hogy ne legyen ideje

lantottam, amint a száraz vízmosásban keservesen ver
gődött előre

Nem volt magában. Közvetlenül mellette egy nagy 
keskeny pofájú róka ügetett s izgatottan kapkodott feléje ; 
egyszer át is kapta a szájával a derekát s néhány lépést 
tett vele a vízmosás túlsó oldala felé. Oda durrantottam 
a másik csővel is, de hibáztam. A vén róka erre folyton 
visszanézegetve, kereket oldott s eltűnt, én pedig lemen
tem a meglőtt fiatal rókához, mely fáradtan húzódott 
meg egy gyökér mögött. A lába volt szegénynek megsö
rétezve.

Abban a percben, agyonakartam csapni, hogy ne szen
vedjen, tekintetem véletlenül a vízmosás árkára esett s 
megpillantottam a vén rókát, mely vagy ötven lépésnyi
ről kidugta a fejét egy darab agyag mögül, (teste több 
részét elfödte a rög), onnan bámult rám. Meglapúlva, hogy 
kikerülje a figyelmet.

Rögtön tisztában voltam vele, hogy ez csak az anya
róka lehet, mely a fiát félti s elhatároztam, hogy valami
képen meglesem, mit akar. Anélkül, hogy a kis rókában 
kárt tettem volna, lassan lassan visszavonultam s a víz
mosás alján elbújtam egy bokorban. Jó negyed óráig 
vártam hiába, azalatt a sebesült rókán is erőt vett a bé
nulás, mert nem mozdult. Végre megpillantottam a vén 
rókát, mely nyílegyenesen ugrott elő rejtekhelyéről, lefu
tott a fiához, s pillanatig sem gondolkodva, a szájába 
kapta. Azután óvatosan, hogy minél kevesebb fájdalmat 
okozzon a sebesültnek, megindult vele.

Nem volt lelkem, hogy még egy lövéssel megháborít
sam az anyai szeretet munkájában. Bizonyosra vettem, 
hogy megakarja menteni s most viszi valami odúba. 
Haza ballagtam, sajnálkozva a szegény kis rókán, mely
nek szívesen kioltottam volna az életét, de amelyet csak 
így megsebesíteni s ezzel neki talán hosszas kínokat 
okozni igazán nem akartam.

Egy pár hét múlva megint azon a környéken baran
goltam s véletlenül még beljebb tévedtem a sűrűbe. Egy
szer csak ráakadtam egy rókalyukra, melynek a körülötte 
levő jelekből következtetve, voltak lakói.

Szerencsét próbálok, gondoltam s felmásztam egy kö
zellevő vadkörtefára, onnan vártam az alkonyatot, mikor 
a rókák mozogni szeretnek. Sokkal rövidebb ideig tartott, 
mint hittem ; alig tiz perc múlva már kibújt a lyukból 
egy róka. Rámeresztettem a szememet a szegény kis ál
latra. Nini ! hisz’ ez az én sebesült rókám ! még biccent 
ugyan, de máskép kutyabaja. Nyomban utána előtermett 
az öreg róka is és elkezdte gondozni beteg kölykét; kö
rülnyalogatta, megtisztogatta, a sebét megvizsgálta s vé
gül a megelégedés jelei közt kezdett játszani vele. Egy
szerre rámordúlt, mire a kis róka csendesen lefeküdt. 
Az öreg beballagott a sűrűbe s alig öt perc múlva egy 
egérrel jött vissza, azt pedig odaadta anyányi kölykének.

Az anya szívét még egy rókában is tudom csodálni : 
nem bántottam őket. Ez a vén róka hazalopta sebesült
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kölykét, azután otthon meggyógyította s most is táplálja, 
mert tudja, hogy magáról gondoskodni alig volna képes. 
A ravasznak, kegyetlennek, alattomosnak hiresztelt állat 
megmutatta, hogy olyan szíve van, amely sok embernek 
válnék becsületére. Bársony István.

*  «K ' mr m .0  a z-m . *  »>  » * .  » t * .  a e « ,  * .  « r  e . a  » .  a

Vadak szállítása. A budapesti vásárcsarnok igazga
tósága figyelmezteti az érdekelteket, hogy általában a lőtt 
vadak s különösen a nyulak szállítására nagy gondot 
fordítsanak. Okvetlenül szükséges a meleg időben szállí
tott nyulak beleinek az eltávolítása, azonban úgy, hogy 
a nyúl hasán, a belek eltávolíthatása végett, csak igen 
kis nyílást kell vágni, amely 5—6 centiméternél nagyobb 
ne legyen. A nyulakat vérrel és sárral össze nem kell 
piszkolni, mert így a tetszetősségükből sokat vesztenek s 
az értékük is csökken. A kibelezés után a nyulat hűvös s 
legyektől mentes helyen kell tartani az elszállításig. Meleg 
időben csak ilyen elővigyázat mellett lehet nyulat szállí
tani, másképp a rendeltetési helyére elromolva érkezik.
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KÜLÖNFÉLÉK.
:i Kinevezés. Királyunk Ő Felsége ár. Borbás Vin

cét, a budapesti tudomány-egyetemi nyilvános rendkívüli 
és állami főreáliskolai tanárt, a kiváló botanikust, a 
kolozsvári egyetemen a növényrendszertan rendes taná
rává kinevezte. A tudós professor az erdészeti növénytan 
terén is elsőiendű tekintély s a kolozsvári egyetem büszke 
lehet uj tanárára.

* Áthelyezések. Fülöp Szász Coburg Gothai herceg 
uradalmában : Kaufmann Antal szent-antali erdőmester 
nyugdíjba vonulásával Hoznék Gyula erdőmester Veres
kőről Szent-Antalra, Brodszky Gyula főerdész Polom- 
káról Vereskőre, Holcczy Gusztáv főerdész N.-Rőcéről 
Polomkára, Bccl Gyula főerdész Závadkáról N.-Rőcére, 
Lux János főerdész Telgártról Závadkára, Lukovits 
Attila főerdész Sztrácenáról Telgártra és Bárdossy 
Miklós erdész Fülekről Sztracenára helyeztetett át.

* Halálozás. Zachár István m. kir. erdőfelügyelő 
neje, született pruzsinai Pruzsinszky Margit, elhalt 
augusztus hó 26-án, életének 25-ik évében Miskolcon.

* Erdősítési jutalmak. A földmívelési ministerium ez 
évben is hat nagy és tizenkét- elismerő jutalmat tűzött ki 
kopár talajok beerdősítésének jutalmazása céljából. A juta
lomra pályázhatnak úgy magánosok, mint testületek, ha 
az erdősítéseket nem állami segélylyel foganatosítják és ha 
az erdősítés legalább 25 holdra terjed. Az elismerő juta
lomra pályázóknál elég, ha az erdősítés csak 10 holdra 
terjed. Az őszi erdősítések pályázati határideje folyó év 
december 25-ike.

* Esküvő. Kelen Gyula ungvári m. kir. erdészjelölt m. 
hó 26-án tartotta esküvőjét szt.-katolnai Cseh Llldovica kis
asszonynyal, Cseh Lajos m. kir. bányatanácsos leányával 
Selmecbányán.

* Erdészeti államvizsgák. Az őszi erdészeti állam
vizsgák október hó 27-én és az erre következő napokon, 
a fennálló szabályzat értelmében Budapesten, az orszá
gos erdészeti egyesület székházában (V. kér., Alkotmány
utca 6. sz.) délelőtt 9 órakor fog megkezdetni és fo’y- 
tatólag megtartatni. A vizsgára jelentkezők felhivatnak, 
hogy a vizsga letehetésére nyert engedélyt a vizsga meg
kezdése előtt a bizottság elnökének bemutassák.

* Gyümölcsfák az utak mentén. Néhány év előtt a 
földmívelésügyi kormány megkezdte az országutaknak gyü
mölcsfákkal való beültetését. Folyó évben Fogarasra, Be
regszászra, Szebenbe, Sepsi-Szent-Györgyre és Kőszegre 
berendelték az útkaparókat, hogy őket a faültetés és gon
dozásra megtanítsák. Ez évben a fásítás a kezelésükre bízott 
útvonalakon fog eszközöltetni és részben már az ültetés is 
megtörtént.

* A Kossuth-emlék gyümölcsfa-bizottság az
alábbi statisztikai adatok alapján kimujatja, hogy a múlt 
évben 17 és fél millió K-n felüli összeg szivárgott ki Ma
gyarországból nyers, aszalt és befőttes, valamint cukrozott 
gyümölcsért és gyümölcsfából s a vadfákból készült 
árúkért, mely adatokra való fektetéssel, lelkes felhívást 
intéz a nagybirtokosokhoz, erdőtulajdonosokhoz és kerté
szekhez, hogy minél több gyümölcsfát, valam'nt gyümölcs
erdőt ültessenek, mely hathatósan csökkentené a nyomort 
és az Amerikába kivándorlók számát. A hiteles statisztikai 
adatok a következők: Mandula 1,038.440 K értékben;
gesztenye 493.590 K, friss szőlő 210.910 K, ananász 
50.000 K, dió 355.482 K, mogyoró 294.456 K, friss 
alma és körte 1,766.680 K, barack, cseresznye, meggy, 
szilva 892.436 K, dinnye 27.915 K, egyébb friss gyü
mölcs 88.524 K, aszalt szilva 1,330.513 K, cukrozott 
gyümölcs 65.500 K, épület- és műfa nyers tölgy- és 
diófából 135.074 K, ugyanez juhar-, körte-, cseresznye-, 
meggy-, nyír-, som- és mogyorófából 26.055 K, épület- 
és műfa-, nyers kőris-, szil-, akác-, bükk és gyertyánfá
ból 44.866 K. Ugyanez — nem európai fából — 59.594 K. 
Ugyanez fenyő-, hárs-, jegenye- és égerfából 1,005.117 K, 
fűrészelt és faragott faárú 568.960 K. Ugyanez nem 
európai fanemekből 115.841 K, fűrészelt és faragott fa
árú fenyő-, hárs-, jegenye- és égerfáből 8,651.180 
K értékben. 5 k.

* Felhevült lovak itatása. A futás vagy nehéz munka 
folytán felhevült lovaknál, természetesen gondoskodnunk 
kell a vesztett vízmennyiség pótlásáról, miközben azonban 
az állat egészsége szempontjából elővigyázattal kell el
járnunk. Azon esetben, ha a ló továbbra is hámban ma
rad, a felhevült állatot bátran itathatjuk, de ügyeljünk 
arra, hogy az sem mohón, sem túlsókat ne igyék, főleg, 
ha a víz túlságos hideg. Kifogott lónál is felesleges azon 
bán arra várakozni, amíg az teljesen lehűlt és rendes 
széna adagját elfogyasztotta, mert az ily állat szerve
zete a hiányzó nedvességet magából a szervezetből kény
szerűi megszerezni, ami pedig gyengítését eredményezi. 
Állott víz az ily lovakkal is bátran itatható, első itatásra
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természetesen kisebb mennyiségben, amit később némi 
széna elfogyasztása után ismételni lehet.

* A gyümölcskivite! előmozdítása érdekében.
Darányi földmívelésügyi minister ez évben is úgy intéz
kedett, hogy az országos gyümölcsészeti ministeri biztos
ság a hozzáérkezett termásjelentések alapján a nagyobb 
eladó készlettel bíró gyümölcstermelőkről épúgy, mint a 
külföldről jelentkezett gyümölcskereskedőkről nyilvántar
tási jegyzéket vezessen s a kereskedők jegyzékét a hazai 
termelőknek, a nagyobb termelőkét a külföldi kereske
dőknek megküldje s így az érdekletteket egymással ösz- 
sze hozza. Ebből kifolyólag az országos gyümölcsészeti 
ministeri biztosság ez utón is felhívja a hazai termelőket, 
akiknek nagyobb eladó gyümölcskészletük van, avagy 
lesz, hogy azt a külföldre küldendő időszaki jegyzékekbe 
való bejegyzés végett nála (Budapest, földmívelésügyi 
ministerium) jelentsék be. A bejelentésekben nemcsak a 
gyümölcs neme és mennyisége, hanem a gyümölcs faj
tája, valamint a termelőnek a saját érdekében a pontos 
címe is feljegyzendő.

* Hogyan lehet jó legelőt készíteni. A jó legelő 
nélkülözhetetlen feltétele csaknem valamennyi gazdaság
nak, de ennek dacára kevés oly gazdaságot találunk, a 
melyben a legelő tényleg jónak lenne mondható. Elte
kintve attól, hogy nálunk a legelők kezelésével nem so
kat törődnek, legelőink silány állapota főként arra vezet
hető vissza, hogy a legelők alakítása nem történik sza
bályszerűen. Annak, aki legelőt akar alakítani, először 
is arra kell törekedni, hogy kellően előkészített, azaz por- 
hanyós, gyommentes, és jó termőerőben levő földekkel 
rendelkezzék, de másodszor szükséges az is, hogy egy 
kis türelme legyen ahhoz, hogy a legelőt legeltetés alá 
vegye, mert épen a nemesebb fűvek fejlődése, megbok- 
rosodása és megerősödése hosszabb időt igényel. Ha egy 
legelő fiatal korában már használatba vétetik, akkor a jó 
növények rövid idő alatt kivesznek, helyöket elfoglalják a 
gyomok és vége a jó legelőnek. A legelőkészítés első 
munkája legtöbb helyen a terület sekély feltörése, majd 
őszi mély szántása s tavaszi grubberozása. Csakhogy az 
ily módon készült legelőknél a föld termőképessége nem 
egyenletes s azért sokkal helyesebb a legelőterület alakí
tását megelőzőleg kapás növényt termelni, azt istállótrá
gyával és műtrágyákkal gazdagon ellátni s csak azután 
az idézett talajelőkészítő munkálatokat foganatosítani. Az 
elvetendő fűmagkeverék megválasztása szintén nem könnyű 
dolog. A magkereskedők által nagy hangon hirdetett re
ceptek e tekintetben mitsem érnek, hanem minden gaz
dának önmagának kell előkészítenie a fűmagkeverék ösz- 
szeállítását. Legjobb kiindulási pont e tekintetben a vadon 
előfordúló legelői növényzet s a keverékbe azon jó növé
nyek magvait vesszük fel, amelyek vadon is nagy mennyi
ségben találhatók fel az illető helyen ; mondjuk pl. hogy 
az illető hely agyagos talaj, akkor minden valószínűség 
szerint: csomós ebír, réti csenkesz, angol perje, réti ko
mócsin, vörös és fehér here fordulnak elő ott vadon s

így ezek magvait fogjuk bevásárolni. Megjegyezzük még, 
hogy a fűmagkeveréket őszi gabonába nem tanácsos 
vetni, mert télen át a fűvek legnagyobb része kiveszne.
A vetési időre legjobb a tavasz.

* A világ legnagyobb fája. Californiában, Fresno 
közelében a minap találtak az állami erdőségben egy 
fa-óriást, amely eddigelé alighanem a világ leghatalma
sabb fája. A fa-óriás kerülete 154 láb és 8 hüvelyk.

* Szer a felfúvódás ellen. A zöldtakarmányozás 
idejére való tekintettel ismertetjük a „D. L. P .“ szerint 
a felfúvódás megszüntetésénél hatékonynak bizonyúlt kö
vetkező eljárást. Egy tyuktojásbél annak fehérje a héjban 
ütött kisebb nyíláson át kifúvandó és az ily módon tá
madó üreg — a tojássárga bennhagyása mellett, — ter
pentinolajjal megtöltendő. Ezen tojást helyezzük be jó 
mélyen az állat torkába úgy, hogy az a tojást lenyelje 
és ezután kergessük meg a felfúvódott állatot. A terpen
tinolaj hatása alatt a trokár használata legtöbb esetben 
feleslegessé válott.

* Avas vaj helyreállítása. Avassá válott vajat is
mét élvezhetővé lehet tenni, ha azt forró vízben felol
vasztjuk és kihűlés után a vízről leszedve előbb szódás 
vízzel, 1 liter vízre 1 gramm szódát véve, majd ismét, 
kissé megecetezett vízzel jól átmossuk. A szóda ugyanis 
az avas ízt okozó sajtanyagot távolítja el a vajból és sem
legesíti a vajsavat, az ecet pedig az esetleg visszamaradó 
szóda semlegesítésére szolgál. Az ezután nyert vaj végűi 
tiszta édes tejben átgyúrandó.

* A rézgálic egyszerű és  könnyű feloldása.
A rézgálicot sem megtörni, sem forró vízben áztatni nem 
szükséges, ökölnyi nagyságú darabok pár óra alatt tel
jesen feloldódnak hideg vízben is. Az eljárás a következő: 
A feloldandó rézgálic bármily nagyságú darabokban u. n. 
csalánzsák szövetből készült zsákocskába tétetik és a vi
zeskádon vagy vizeshordón keresztül fektetett pálcára 
úgy erősítendő, hogy a zsákocska közvetlenül a víz fel
színe alatt lebegjen, pár óra múlva a zsákocska teljesen 
üres leend, jeléül, hogy a beletett rézgálic teljesen fel
oldódott. A rézgálicoldatot használat előtt mindenkor jól 
fel kell keverni. Tamásy Lajos.

* Magyar faipari vállalat Romániában. Horu 
Dávid fanagykereskedő, szokoláci földbirtokos Brezoi 
román község mellett óriási erdőségeket vásárolt s ott 
több gőzfűrészt létesített. Az összes befektetés 3 millió 
korona.

* Őszi zab. Lázár István, a br. Bánffy Albert hit
bizományi uradalom bérlője, három évvel ezelőtt Német
országból kapott egy hkl. őszi zabot s nagyon ajánlja a 
termelését hegyes vidéken, déli oldalon; sovány földben 
is bámulatos jó eredményt lehet elérni vele. Az őszi zab 
megkívánja a jó szántást és hogy legkésőbb augusztus hó 
3-ik hetében már a földben legyen, hogy előgyökereket 
hajtson magának, így elérhető az őszi zabbal az a cél, 
hogy julius havában, mikor legdrágábban fizetik, piacra 
vihető. E. G,
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* A bőr színének befolyása az állatok e g ész 
ségi állapotára.  Darwin „Az állatok és növények vál
tozékonyságáról“ szóló munkájában említi, hogy a fehérbőrű 
sertésnek a pohánka élvezete nagyon ártalmas, ellenben 
a fekete bőrüeknek nem. E feltűnő jelenség ismertetés 
ugyan az állatorvosok előtt, anélkül azonban, hogy mind
eddig magyarázatát adták volna. Wadding, angol birtokos, 
pohánka szalmával etette barmait s júhhaít, mire hólyag
szerű kiütések támadtak ezek bőrén, melyek alatt sárgás 
folyadék gyűlt össze. Csaknem teljesen megkímélve ma
radtak a sötétbőrűek s minél világosabb volt az állat, 
annál erősebben lépett fel a baj. Épen úgy menten ma
radtak a sötétben tartott állatok, míg fény, különösen pe
dig a nap verőíényének behatása, a bajt előidézte. A fe
héren s feketén foltozott állatoknál csak a fehér helye
ken jelentek meg a hólyagok: egy fehér tehén egyik 
oldalát kátránynyal kenték be s a baj csupán a be nem 
kent fehér oldalán jelentkezett. A bőr világos helyei kü
lönben más baj iránt is fogékonyabbak, mint a sötétek. 
Úgylátszik tehát, e:en baj létesülésére nem elegendő a 
fehér szín egymaga, hanem szükséges, hogy az a nap
sugaraknak is ki legyen téve.

* A fának konzerválása. Mindenféle fát a „Scien- 
ifice American“ szerint különösen tartóssá az által lehet 
tenni, hogy ha mészoldatba áztatjuk. Az ilyen fát a 
rovarok nem támadják meg. A fát vermekbe teszik, vizet 
öntenek rá s a vízbe oltatlan meszet dobnak s az olda
tot többször megkeverik. Két-három hónap múlva kive
szik a fát s megszárítják.

* A barna széna készítése. A széna csak addig a 
legjobb takarmány, míg az eső meg nem veri, amint az 
az eső a rendet érte, kilúgozódik majdnem minden va
lamire való értékes rész a szénából s amit nagy fáradt
sággal összegyűjtve, hazaviszünk és boglyába rakunk, 
alig ér annyit, mint az árpaszalma. Sok vidéken a széna
gyűjtéssel együtt jár az eső és természetesen a gazda
ember boszankodása is. Ilyenkor szépen száradt, zöldes 
színű, jól tápláló, kellemes szagú szénáról szó sem lehet; 
hogy azonban az időjárás viszontagságai elől menekül
jünk, legcélszerűbben cselekszünk, ha barna szénát ké
szítünk. A barna széna készítése a közönséges szénaké
szítéstől csupán annyiban különbözik, hogy a barna szé
nánál nem hagyjuk a fűvet vagy egyéb takarmányt a 
renden teljesen megszáradni, hanem mikor még nedves, 
boglyába rakjuk. A zöld széna készítésénél tehát négy öt 
napon is kint hever a rend, míg a barna szénakészítés
nél 1—2 nap múlva már boglyázhatunk. A baj csak az, 
hogy a barna szénakészítésnél nagy vigyázattal kell el
járnunk, mert különben felgyulad az egesz boglyánk A 
rendet, különösen ha lucernával vagy heréssel van dol
gunk, akkor gyűjtsük fel, mikor a növények levele és vi
rága már megszáradt, a szára azonban még nedves, a 
felgyújtott takarmányt boglyákba rakjuk, még pedig úgy, 
hogy a boglyának legalább is 7 méter legyen a feneke, 5 
méter pedig a magassága. A petrencéket rétegenkínt tere- |

gessük el a boglyán és amint csak bírjuk, tapossuk le. 
Jót teszünk, ha minden szekér szénára 7—8 liter marha
sót is veszünk s ezzel a boglya egyes rétegeit behintjük. 
Az erős betaposás azért szükséges, mert különben üregek 
maradnak a boglyában és ezeken a helyeken takarmá
nyunk megpenészedik. A boglyát végűi jól vastagon 
szalmával tetézzük be. 10 —12 nap múlva, különösen a 
here, ugyancsak felmelegszik, azonban ezen időn túl las
sacskán kihűl és ily álapotban valami kitűnő takarmányt 
képez. A szalmát azért szükséges a boglya tetejébe rakni, 
mert különben a boglyából kitódúló gőz a legfelsőbb széna
réteget átjárja, azt összenedvesíti és teljesen elrontja. 
Akármilyen erősen tapossuk is be a szénát, arra mindég 
legyünk elkészülve, hogy a fölmelegedés után, tehát 10— 
14 nap múlva, ha legszebb is a boglya, összeesik. Ez 
azonban nem nagy baj, mert az így összeálló kellemes 
szagú, zöldesbarna színű takarmány nagyon kiadó és ál
latjaink igen kedvelik. Nedves időjárásnál mindenkinek 
barna szénát kellene készítenie, és aki még eddig nem 
próbálta és megakarja kísérteni, az főleg a következőkre 
ügyeljen : először is félszárazon gyűjtse össze a rendet, 
vagyis akkor, mikor a levelek már szárazok, de a szár 
még nedves, 2-szor, sohase gyűjtse fel a rendet akkor, 
midőn az még harmatos vagy épen az esővíztől nedves, 
3-szor, a boglyába rakott takarmányt a lehető legjobban 
tapossa be, 4-szer, fűvet és lúcernát vagy herét, ha kü
lön földön termeltek, külön boglyába rakja össze, mert 
különben egy boglyában nem állanak jól össze.

m  m  m  <8? w> <8? M :űöo oöo oöo úö-5 C&3 1

10791902 I  T • 1 J rHirdetmény.
F e l s ő - M e c z e n z é f  községnél

megüresedett

erdőőri állásra
pályázat nyittatik.

Pályázók tartoznak az 1879. évi XXXI. t. -ez. 
ben előírt minősítésüket, életkorukat, a magyar 
és német nyelv ismeretét igazoló okmányokkal 
felszerelt kérvényüket f. évi szeptember hó 
1 0 -ig a község elöljáróságához címzetten beadni.

Évi járandóság: 528 kor. évi fizetés, 44 kor. 
havi utólagos részletekben a község pénztárá
ból ; 15 ürméter tűzifa a házhoz szállítva, egy 
szekér szénára rétterület, 1 tehénre legelő.

62 Elöljáróság.
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j ^
Ajánlok tiszta és jó karban levő, rozsda- { 

mentes, katonai puskaművessel kipróbált

Werndl hátultöltő fegyvereket
darabonkint 8 koronáért, hozzávaló töltényeket darabonkint 
12 fil lérért, jó erős fegyverszíjat 1 korona 40 fillérért.

Ezen ritka alkalmat mindenkinek legjobban ajánlom és kijelentem, 
ha a fegyver az árnak meg nem fele.ő, visszaküldhető és kötelezem ma
gamat az ére'te fizetett összeget azonnal visszakülden .

Ezen fegyvereim v a d á sza tra ,  ö n v é d e le m r e ,  e r d észek n ek ,  
erd ő ő rö k n ek ,  m e z ő -  és  éjjeli  ő r ö k n e k  igen ajánlatosak és mint 
sz o b a d ísz  is nagyon megérik a 8 koronát. 64,1—ZU

M eg ren d e lések et  u tá n v é t  m e l le t t  e s z k ö z lö k .
D l  | I IV/I C  Á M  n  f  \  P  katonai hadfelszerelő intézete, a rm kir- 
Lj L_ U  IVI O M  IN U  \ J  l \  honvédség, koronaőrség, pénzügyőrség 
és Pest Pilis-Solt-Kiskun vármegye szerződött szállítója. Ö felsége a perzsa 

császár és orosz császári nagyherczegi udvari szállító 
B U D A P E S T ,  IV., V á c z i -u t c z a  15. szám .  

F i ó k r a k t á r a k :  D e b r e c z e n b e n  é s  B é k é s - G y u l á n .

Ad
329

------- - szám.
1902.

Őszi vetésre

3
m

J
K

egenye és czirbolya
fenyőfamag

iihar, bükk, gyertyán, kőris stb.
m £ombfamag

ocsányos, kocsánytalan, cser és 
amerikai vörös stb. stb.

Sölgym akk

ittanPola, barack, som, birs, mogyoró, 
Sió, gesztenye, cseresznye, 
szilva, galagonya, kökény, alma, 
körte, berkenye stb. stb.

(jyfimölcsfamag
megbizhati minőségben kapható

faragé Béla
fenyőmagpergető-gyárában Zala-€gerszegen.

Minden kiállításon kitüntetve, legutóbb a párisi világ- 
kiállításon ezüst érem m el. 67,í—5

Faárverési hirdetmény.
A bacskói volt úrbéres birtokosság legelővé 

átalakítandó erdejében 25’16 kát. hold területen 
álló 3230 134 m:!-t tevő

tölgy, biikk s gyertyán fatömegét
amelyből 2140 508 m3 haszonfára s 1089,626 
m:i pedig tüzelőfára alkalmas,

1902. évi szept. hő 16-án D. e. 10 órakor
Bacskón, a biró házánál megtartandó szóbeli 
árverés utján eladja.

Becsértéke 17,995 kor. 66 fillér ; a leteendő 
bánatpénz ezen összeg 10'Vo-a.

Az árverési, kihasználási és szerződési fel
tételek megtekinthetők a s.-a.-újhelyi magy. kir. 
járási erdőgondnokságnál s Bacskón az úrbéres 
birtokosság elnökénél.

$ sátoraljaújhelyi
66 m. kir. járási erdőgondnokság.
) 1900-ik év i párisi v ilá g k iá ll ítá s :  arany érem . S

I O G R IS
. feg yverg yá ra  .
E E J R L A C H

(K arin t ia)
ajánlja mindenféle rendszerű

vadász- és céllövészeti fegyvereit
——i— -  —  kitűnő minőségben. -----  -----
Spec'alista pehelykönnyű három 
csövű puskákban. 2-9 kg. súly- 
lyal. = = = = =  Ára 180 kor. 
Ismétlő „Hochwildstutz“ fegyve
rek 6-7 mm. caliberűek kitűnő 
kivitelben kaphatók. = = = = =

„Karintia“ és „Treff“ sörétpus- 
kák a legmagasabb lőképesség- 
gel. -  ----------
Nagy raktár Floberth-puskákban, 
revolverekben, vadászati eszkö
zökben és munitióban. —..... - ■■

K é p e s  á r je g y z é k  in g y e n .  43,2 24 
K ülönös sik er! 39 c é llö v é sz e t i bajnokság!
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1541. szám.
F

Árverési hirdetmény.
(Tölgyfatömeg eladásoknál.)

A nagybányai m. kir. főerdőhivatal kerületéhez tartozó láposbányai m. kir. 
erdőgondnokság alábbi vágásterületein kihasználható tölgytörzsek  eladására  
zárt írásbeli ajánlatok útján való versenytárgyalás hirdettetik, melyre az ajánlatok

1902. évi szeptember hó 3-án d. c. 11 óráig
fenti erdőhivatalhoz nyújtandók be.

Fehérszéki vágástér:
„C“ ü. o. II. vgs. 9. tag 9' . osztag, 2 9 k. holdon 373 drb.

tölgytörzs, kikiáltási á r .......................................................... 2981 K 60 fillér.
Fatömeg 1 10 tm.3 tölgyépületfa, 417 ürm.3 tölgytűzifa, bánat

pénz 10%, azaz ....................................................................  298 „ —
„C“ ü. o. II. vgs. 10. tag 15'/. osztag 18 k. holdon 2448 drb.

tölgytörzs, kikiáltási á r .......................................................... 28902 „ 40
Fatömeg 1291 tm.3 tölgyépületfa, 3193 ürm.3 tölgytűzifa, bánat

pénz 10%, azaz..................................................................... 2890 „ —
Összesen 20 90 k. holdon 2821 drb. tölgytörzs, kikiáltási ár . 31884 K — fillér.
1431 tm.3 tölgyépületfa, 3610 ürm.3 (2527 tm.3) tölgytűzifa, bánatpénz 10%, azaz 3188 K 

Az ívenként egy koronás okmánybélyeggel és a fenti bánatpénzzel, vagy annak 
valamely állampénztárba történt letételéről szóló nyugta csatolásával ellátott ajánlatban 
a megajánlott holdankénti, illetve összes vételár számokkal és betűkkel tisztán és ol
vashatóan kiírandó, egyben nyíltan és határozottan kijelentendő, hogy ajánlattevő a 
tárgyalás alapjául szolgáló általános árverési-, valamint az ezekhez fűzött szerződési 
feltételeket ismeri, magát azoknak feltétlenül aláveti.

Az árverési s szerződési feltételek a fenti főerdőhivatalnál, a hivatalos órák 
alatt bármikor megtekinthetők, kívánatra azok elküldhetők és ugyanott az eladás 
tárgyát képező fakészletek iránt is felvilágosítás szerezhető.

Oly ajánlatok, melyek elkésve nyujtatnak be, az előírt bánatpénzzel ellátva 
nincsenek, vagy pedig a megállapított szerződési részletes feltételektől eltérő kiköté
seket foglalnak magukban, figyelembe vétetni nem fognak.

Az ajánlatok kellően lepecsételt borítékban a nagybányai m. kir. főerdőhiva- 
talhoz nyújtandók be s következő felirattal látandók el : Ajánlatok az 1902. évi 
1541. számhoz.

Budapesten, 1902. év augusztus havában.

6U_2 jyí. kir. fölömívdésügyi miniszter.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárit.

m

Ő S
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®S

m
L
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s
m

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



ló. szám.II. évfolyam. Ungvár, 1902. szeptember 15. l 6. szám.

M A G Y A R  E R D E S Z
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

SZERKESZTI

IMECSFALV1 IMECS BÉLA FŐERDÉSZ 
ROR S O I ) -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 1-én és 15-én.

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.

Istenm ezeje.
Mintegy tizenöt-husz kilométernyire fekszik 

e falucska a salgótarjáni kőszénbányáktól és 
vasművektől, lakosai ezen iparművekben kere
sik meg kenyerük java részét. Talán mondhat- 
nók azt is, hogy csakis innen élnek, hogy nem 
csak kenyeret keresnek itt, hanem kalácsot is 
találnak, sőt a nép előrelátó része nem is csak 
a maga számára, hanem unokái részére is már 
most megkeresi ezeket. Ha e jó kereseti viszo
nyokhoz hozzáképzeljük, hogy Istenmezeje olyan 
község, aminőt az Úristen jókedvében teremtett, 
— ha elképzeljük, hogy e kis falu igazi virá
gos kertje az Úrnak, — a melynek buja lege
lőjét kövér marha járja, fekete földjében nehéz 
bűza terem, a falu felett emelkedő N oé S z é t
lője pedig ősidők óta bőven adja a csábos izű 
hegyi bort, — ha elképzeljük, hogy a mosolygó 
falucska a nép által megénekelt, lassan folydo- 
gáló Tárná vizének két oldalán pihen : úgy
bizonyosan minden fő- és nagyvárosi ember ki 
fog kívánkozni azokból a mai sziklasirokból, a 
miket illő tisztelettel a társas élet és műveltség 
gócpontjainak mondunk. Mindenkiben fel kell 
ébrednie a vágynak, hogy visszatérjen a Ter
mészet kebelére, ide a béke csendes tanyájára, 
hogy itt az Isten és emberek szeretetében élde
géljen megelégedetten — ut prisca gens mor
talium — késői vénségére következő holta nap
jáig . . . Huba vezér szép lányának, Hajnács- 
kának vára is csak egy ugrás ide és — ha 
netalán tán mégis valamikép meghibbanna qz. 
ide költözködöttnek egészsége, hát ezen remek 
romoktól csak pár percnyire találja Ajnácskő 
fürdőt . . .

De — jaj — ezt a boldog állapotot csak

ugyan csak képzelhetjük. A valóságban a jól
létet, a mosolygó egészséget sehol sem talál
juk! Istenmezeje — csak névleg az.

Búja legelők helyett csupasz apokás domb
oldalak meredeznek elénk ; sovány marhája 
ezeken a karsztokon elmélkedik a lét és nem 
lét kérdése felett, szántóföldjei ugyancsak ezen 
meredek partokon szürkéllenek, ezeket nem 
szántják, mert az igavonó marha leszédülne 
róla, hanem kézzel kapálja a vézna asszony
nép, a csomókba rakott termést csak úgy cso
móstól húzzák le aratás után a völgybe és 
sodorják le egyúttal évről-évre azt a soványka 
termőföldet, a mit a záporok odafent hagyogat- 
tak . . . N oé Szöllő je  — csupasz homokkő
tömeg, vakok között álló rettenetes intőjel, 
amelyből szöllősorok módjára meredezik elő a 
benne levő keményebb kőzet . . „Tárná vize 
folyik csendesen . . Sok sok dolga van a 
falu beiszapolásával. Réges régi sziklatemplo
mát a falunak már a templomhajó boltozatáig 
betemette, a partjára állított malmot elnyelte, 
most a falu házait rakosgatja körül hűs iszap
pal és a jobbra-balra levő rét csátéját fojto
gatja a hátára kapaszkodott homokkal . „ . Aj
nácskő vára — festői rom, melynek tetejéről 
gyönyörű kilátás esik a százezer sebből vérző, 
tépett, rongyos dombvidékre . . .

E dombok viszonylagos magassága egy-két 
száz méter. Micsoda magasság ez Máramaros- 
nak majdnem háromezer méteres bérceihez ké
pest ! És hallotta-e valaha valaki, hogy mára- 
marosi ember magasnak találta volna a maga 
hegyeit ? Ez a nép pedig magasnak találja dom
bocskáit és legendát csinál rájok. — Mikor 
Krisztus még a földön járt, akkor ez a vidék 
szép lapos rónaság volt. Isten mezeje volt ez !
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De mikor aztán a kínszenvedések e tanyájáról 
égbe szállott, míg mindenektől elbúcsúzott, a 
lába alatt levő földről megfeledkezett. Ez tehát 
követte őt s emelkedett utána fel, fel . . . Csak 
jó sokára vette észre Krisztus, hogy a föld 
kiséri, amikor aztán ettől is búcsút vett. De az 
utána emelkedett föld többé már vissza nem 
sülyedt. Azért ilyen magasak itt a hegyek!

Én pedig azt gondolom : azért, mert olyan
csupasz kopaszok, olyan kevés rajtok a vad, a 
madár, a fa, a fű és olyan sok az apoka . . .

. . .  Ki mint vet, úgy arat ! . . .  Az ember 
követi el a bűnt, az ember bűnhődik érte. Az 
apák bűnéért a fiuk ! Eleink letépték a mere
dek partok mezét, letiporták termő földjét, mi 
lakóiunk érte. Sőt vakságunkban követjük a bű
nösöket és folytatjuk az élet ellen való áskáló- 
dást, vágjuk magunk alatt a fát, kezet emelünk 
Isten ellen, mint a titánok az ég ellen . . .

Itt folyik szemem előtt a pusztulás és így 
folyik bizonyára sok-sok más vidékén az or
szágnak, mindenütt . . . Még öles kukorica, 
még hihetetlen nehéz búza, rozs terem a 40° 
lejtős domboldalokon, amiken két-tiz év előtt 
még zöldellő szép erdő állott, de már is 
láthatóvá lett az eddig lombbal és termőföld
del takart terméketlen homokkő. Most még csak 
imitt-amott látszik ki, — a veszedelem csak 
imitt-amott öltögeti ránk lángnyelvét, még könnyű 
lenne csirájában elfojtani, még könnyű lenne a 
viruló élet helyébe tolakodó enyészetnek nya
kára hágni, könnyű lenne a birtokosok szegé
nyedésének, a ragályos szegénységnek, a társa
dalmi élet minden baja okának elejét venni . . .

Csodálatos! Pedig az 1879. évi XXXI. t.-c 
2—6. paragrafusa eleven, jó törvény ! . . .

Még hallani fülemilét; stiglicet, cinegét, fecs
két és barázdabillegetőt is látni azon vidéken, 
dacára annak, hogy a madarászás a szomszéd 
bárnai bányásznépnek leglélekemelőbb, legne
mesebb vasárnapi időtöltése. Ha fácánt nem 
vehet bőséges keresetén, úgy beéri másféle 
madárral is. A tojásával is. Nincs is szebb fog
lalkozás a madarászásnál! Ha az ember a 
korcsmában szerzett mámorát kialhatja az erdőn 
s utána nehány fészket is kiszedhet, nehány

madárka nyakát is kitekerheti, vagy pláne sas
fészket is kirabolhat . . . semmi sem szebb 
ennél ! ............................................................

Különös ! Pedig az 1883. évi XX. t.-c. 30. 
paragrafusa, igaz — hogy illő kímélettel, de 
mégis tiltja ezt a lelketlen pusztítását az embe
rek egyedül való jóltevőinek! . . . Pedig a 
földmívelási minisztérium által csak tavaly ki
adott 24,655. számú körrendelet még teljes ér
vényében áll! . . . Vagy talán Bárnáig még el 
nem jutott volna? Vagy talán nem ilyen kör
rendeletre, de tanfelügyelőre volna Bárnának és 
vidékének szüksége? . . .

A Tárnát ma-holnap szabályozni fogják, viz- 
környékének könnyű homokos, meredek domb
jairól pedig vidáman irtják az erdőt. A csere
bogárnak és pajodjának, a hernyóknak, a szó
nak károsításait keservesen érezzük, e mellett 
törjük a gyepet: vetjük az ágyát a cserebogár
nak, — vágjuk a fát, irtjuk a bokrot: pusztít
juk a madarak tanyáját, veszejtjük magát a 
madarat is.

Nem értelmetlen cselekvés-e ez? Az a tarna- 
szabályozás nem éppen annyi-e, mintha fene
ketlen hordót töltögetnénk drága borral? Ezek
nek a mi kétségtelenül nemes törvényeinknek 
van-e valami hasznuk, ha nem bírunk nekik 
érvényt szerezni? És nem látja-e mindenki, 
hogy mennyire lehetetlenül van megszervezve 
éppen az a mi erdőfelügyelői intézményünk, 
amely hivatott, hogy e törvényeknek érvényt 
szerezzen, de amely elé megoldhatatlan feladatot 
ad a törvény, — amely lekötözött kezekkel és 
lábakkal tehetetlenül vergődik a kötelességtudás 
és a lehetetlenség között? Hol van az az erdő
felügyelő, aki képes kerületét évenként úgy  be
utazni, hogy magának a rábízott erdők állapo
táról igaz  meggyőződést csakugyan szerezhes
sen? És hol van az az erdőfelügyelő, aki képes 
a kis ujja hegyét kimutatni abból az ügyirat
tömegből, amelybe az ügyvitel elmerítette? Pe
dig a mai rendszer szerint erre az egymásból 
folyó két lehetetlenségre egy erdőfelügyelőnek 
elégnek, teljesen elégnek kell lenni!

Az erdőfelügyelői intézményt nem megszün
tetni — amint laikusok gondolják, — hanem
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olyanná kell fejleszteni, hogy működése sikeres 
lehessen. Én nem azt látom szükségesnek, hogy 
írjanak sokat, végtelen számú ügyiratokat, jegyző
könyveket, naplókat, hanem azt látom szüksé
gesnek, hogy először is beutazhassák kerületü
ket. Ne bizzunk tehát felügyeletükre millió hol
dat, hanem valamivel kevesebbet. Másodszor 
azt, hogy minden erdőfeiügyelő bizalmi férfiú 
legyen (ne is annyira erdő-, mint inkább 
ta la j felügyelő. A kopárság bizonyosan nem 
erdő, pedig az erdőfelügyelő hatáskörébe esik 
a reája való felügyelet), olyan felügyelő, aki (az 
egyöntetűség kedvéért) nem nyomtatott utasítás 
alapján, hanem a maga józan esze szerint végzi 
el a dolgát és akinek hatalma van arra, hogy 
rövidesen érvényt szerezhessen rendeletéinek.

Az erdőfelügyelőtől ne a szolgálati szabály
zatoknak, az utasításoknak betartását, az ügy
iratoknak nyilvántartását és pontos sorszámozá
sát követeljük, hanem azt, hogy szeme, esze 
és szíve legyen, hogy a célszerű, a szükséges 
és az elkerülhetetlen között különbséget tudjon 
tenni, ezek közül a legjobbat tudja tenni. Tud
nia kell a gyámoltalan vagy telhetetlen bir
tokost rákényszeríteni, annak rendje és módja 
szerint, hogy le ne rúgja magáról a takarót, 
amely mellette levő kis fiát is takarja s tudnia 
kell a didergő szegényt is betakargatnia. Azt az 
egyöntetűséget, amely a mostani hivatalnoki 
szervezetnek lelke, gerince, veleje, — azt az 
egyöntetűséget, amit az egymintára szabott 
utasítások révén csakugyan teljesen el lehet 
érni, de amely csak kivételképen válik előnyére 
az olyan eszes és okos gazdálkodásnak, mint 
aminőre talajgazdáinkat erdőfelügyelőinknek rá 
kell vezettetni, ezt az egyöntetűséget legalább 
erdőfelügyelőinktől ne kívánjuk! Mert nincs két 
vidék, melynek életszükséglete ugyanaz volna 
és máról holnapra ne változna. Gondolják csak 
meg az intéző körök, hogy mi állandóság van 
az életben, magán az életen kívül? Semmi 
egyéb, mint legfeljebb — korlátoltságunk. Ter
mészetellenes dolog tehát az embernek, állat
nak, intézményeknek cselekményét megrend- 
szabályozni, olyan utasítási békókba verni, hogy 
e bilincseket a naponként fölmerülő és napról- 
napra világosabban fölismert és másnak ismert,

mássá lett, — szükséghez képest le ne ráz
hassuk.

Az erdőfelügyelőnek csak az legyen az utasí
tása, hogy azonnal állítsa meg a veszendő talajjal 
való esztelen gazdálkodást és hogy íelnyissa a 
vesztében vakon futó földnépének szemét, mert 
ez az első föltétele a romlás megakadályozásá
nak és a helyes gazdálkodásnak.

Nagy, nehéz feladat e z ; évtizedeknél, egy 
emberöltőnél sokkal hosszabb időre terjedő be
csületes munka kell ennek megoldásához, de 
az érte járó fényes jutalomért, a földnépének 
boldogulásáért érdemes belefogni. A siker is el
maradhatatlan, ha nem féken vezetett gépembe
rekre, hanem szabadon, önmaguktól járó eszes 
lényekre bízzuk a tennivalókat.

Tudom, hogy az ilyen sikeres cselekvéshez 
szükséges legfőbb jog a legnagyobb jogtalansá
got is szülheti, de hiszem, tudom, hogy szakunk 
nem olyan szegény, hogy könnyű szerrel ne 
találnánk e kiválóan fontos állásra még elég 
egészséges eszü, nyílt homloku, nemes szívű 
férfiút, aki helyét keményen, fejszédülés nélkül 
meg fogja állani. /y
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Az erdészeti alkalmazottak tantieme 
kérdéséhez.

Általánosan hallani a panaszt, hogy az erdészeti pálya 
iránt eddig tapasztalt érdeklődés nemcsak szemlátomást 
csökken, de szinte aggasztólag elenyészőben van. Ennek 
első és legfőbb oka természetesen abban rejlik, hogy 
anyagi kondíciónk legkevésbbé sincs arányban azon fá
radalmakkal, melyek eme szerény megélhetéshez oly 
igen sok verejtéket igényelnek. Szóval osztozunk az 
elégedetlen munkások sorsában s annyival is súlyosabb 
körülmények között, mert mig azok nyílt erőszakkal sé
relmeik orvoslását érhetik el, addig a mi erkölcsi érzékünk 
inkább tűrni kényszerít, hogysem szégyenteljes megalázta
tás árán juttasson méltányos óhajtásaink megvalósulához.

Ez sajnos állapot kétségtelenül, de szolgáljon vigasz
talásunkra, hogy nem mi vagyunk az egyetlenek; ve
lünk szenved a tudományos pályák legnagyobb része.

Mindamellett alkalomszerűnek vélem hangoztatni, hogy 
a mennyiben segíthetnénk helyzetünkön, ne sajnáljuk a 
közreműködést látszólag kezdetleges dolgoktól sem, mert 
ha a jelenben nehéz utunkat bár csak igy lassacskán 
tisztogatjuk is a nehéz rögöktől, e munka nem marad 
siker nélkül.

A kik hivatalos alkalmaztatásuk terén a tantieme-rend- 
szer befolyása alatt állanak, azok megértik, hogy miért
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hozom vonatkozásba e kérdést rendezetlen javadalma
zási viszonyainkkal. Ugyanis hazánkban a magán erdő- 
birtokosok jelentékeny részénél az erdészeti alkalmazot
tak készpénz-fizetésének tekintélyes hányadát az esetle
ges tantieme képezi. Nagyon helyén való tehát, hogy 
ennek minéműsége felett behatóbban elmélkedjünk.

Különösen indít pedig e vizsgálódásra azon kedvezőt
len tapasztalat, hogy az érdekeltek közérzűlete a tantieme 
jelenlegi rendszerével szemben csaknem általánosan két 
szélsőségben nyilatkozik, mig az arany középszerűség 
csak elvétve található fel. Nevezetesen a tantieme vagy 
érdemek felett jutalmaz, vagy érdemtelenül sújt. S ez 
abban rejti magyarázatát, hogy maga a rendszer hibás, 
mert alapja az eshetőségek szeszélyén nyugszik. Nézzük, 
mennyiben igaz ezen állításom. Nálunk, Magyarország
ban a tantieme, vagyis jutalék-rendszer alapját csaknem 
kivétel nélkül a tiszta jövedelem képezi oly értelemben, 
hogy ha az alkalmazott személyzet egy megállapított 
minimális hasznot produkál, abból szintén megállapított 
kulcs szerint bizonyos percentet kap jutalmul. Van azon
ban az erdőgazdaság terén egy másféle jutalék-rendszer 
is alkalmazásban, mely nem a tiszta jövedelmet veszi 
alapul, hanem a sikeresen foganatosított erdősítések mér
tékét. Ezen utóbbi kulcs szerint osztja a jutalékot pl. a 
bécsi cs. és kir. katonai ménesbirtok vezérfelügyelősége, 
mint erdőbirtokos.

Párhuzamot vonva e kétféle rendszer tulajdonságaiban, 
nemde első pillanatra is szembe tűnik azon ellentét, 
melyet a tiszta jövedelem és az erdősítésekkel járó költ
ségek képviselnek. De mivel ezen ellentét nem ugyan
azon egy birtokosnál jelentkezik, vizsgáljuk csupán az 
egyes rendszerek méltányosságát az érdekelt személyzet 
igényeivel szemben.

Az első esetben, midőn t. i. az erdész az általa pro
dukált tiszta jövedelem után nyer jutalékot, legszerencsé
sebb a helyzete akkor, midőn van értékesíthető anyag, 
van kereslet, hasznavehető közlekedési eszközökkel. — 
Ekkor az erdész képzettsége, ügyessége és szorgalma 
kétségtelenül irányítólag hat a jövedelmek fejlődésére s 
ha ez úton előnyösebb positióba jut, mint hasonló körül
mények között egy másik, azt hiszem, mindenki békével 
emel előtte kalapot.

De mit míveljen a legtehetségesebb s legszorgalma
sabb erdész is, ha pl. van ugyan erdeje, de nincs keres
let vagy ellenkezőleg; vagy pedig ha csakis nagy be
fektetésekkel bir létesíteni közvetítést, miáltal a jövedelem 
minimálisra száll, vagy talán deficitté változik, ami a 
kényszerült erdőátalakítási műveleteknél nem ritka eset.

így születik meg aztán az a fájó anomália, hogy mig a 
legérdemesebbek igen gyakran viselik a méltatlan nél
külözéseket, addig a sorsban szerencsésebbek érdemeik 
felett dúskálnak a jóban.

Hasonlóképen történik a másik rendszernél is, de né
mileg kedvezőbb körülmények között. Ha ugyanis az 
erdősítésekhez megvan az alkalmas tér, anyag és erő,

akkor szorgalmas utánjárással sokat és jót produkálha
tunk, mig a szorgalom hiánya kétségessé teheti a sikert.

De ha bár volna tér és anyag, azonban hiányzik az 
alkalmas munkaerő vagy a két utóbbi mellett a talaj 
okoz súlyos akadályokat, vagy talán az anyag hiányzik, 
mindezek oly eshetőségek, melyek sokszor cserben hagy
ják a legtevékenyebb szakembert is. És végül, mily kép
telen arány lenne az, ha az erdősítési rendszer mellett a 
hegyvidéki erdőtelepítő ugyanazon kulcs szerint része
sülne jutalékban, mint a fáradságot és nehézségeket alig 
ismerő síkföldi erdész !

Tehát ezen rendszer is nélkülözi a helyes alapot, bár 
sokkal több méltányosságot rejt magában, mint az előbbi.

Ha pedig az eshetőségek végnélküli sorát átgondolva 
mérlegeljük a jutalék-rendszerek létjogosultságát: meg
győződésünk nem lehet más, mint hogy külön-külön 
nagy általánosságban egyik sem felel meg azon célnak, 
melynek érdekében felállíttatott. Kivételesek ugyanis oly 
esetek, midőn az erdőkezelő azért nyer jutalékot, mivel 
a közönségesnél nagyobb tevékenységet fejt ki hatáskö
rében és még sokkal ritkábban történik az, hogy az 
előbbi esetben nyert jutalék mérték szerinti arányban 
állana a kezelő tevékenységével. De ha ez igy van, akkor 
a tantieme az erdőgazdaság terén nemcsak hogy nem 
helyén való de határozottan káros intézmény! És körül
belül igy áll a dolog. Azt ugyan egy birtokosnak sem 
lehet megtiltani, hogy alkalmazottjait jutalmazza, sőt azt 
sem, hogy tetszése szerint jutalmazhassa, de a józan 
logika azt követeli, hogy minden jutalomnak érdem ké
pezze az alapját; ebből folyólag pedig, hogy a jutalom 
mértéke arányban álljon az érdem értékével. Ezt azon
ban az elül felemlített s általánosan alkalmazott rend
szerek által kivételesen az erdőgazdaságnál elérni aligha 
lehet. Mégis nem volna lehetetlen, ha minden birtokos 
specialiter a saját birtokának jellege és körülményeihez 
szabott rendszert alkalmazna és pedig akár az egyiket, 
akár a másikat, még helyesebben mindkettőt kombinálva. 
De midőn az egyes erdőbirtokok a legsajátosabb tulaj
donságok és körülmények által különböznek egymástól, 
akkor észszerütlen azok kezelésének érdemeit ugyanazon 
elvek szerint mérlegelni és még helytelenebb ezen érde
meket egyforma mérleg szerint jutalmazni.

Azt kérdezhetné ezek után bárki, hogy mi történjék 
tehát ott, hol a tantieme eddig alkalmazásban volt? 
Mert mégis csak inkább igazságtalanul is valami, mint 
semmi!

Persze magam is erre szavaznék, sőt még megtoldom 
azzal, hogy ha 10 közül csak egy is kaphat valamit, 
hát maradjon a tantieme, de csakis oly feltétel mellett, 
hogy ha bár érdemek nélkül is jutalmazhat, de ér
demtelenül sújtani ne legyen képes ! Ezzel azt akarom 
mondani, hogy a szokásos alapokra fektetett jutalék-rend
szer megállhat akkor, ha célja az, hogy jutalmat nyújt
son, de nem igazságos, sőt natározottan elitélendő ezen 
intézmény akkor, ha ily szabálytalan rendszer alapján
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nyújtott kétes remények és eshetőségek fejében az al
kalmazottak normális fizetése, megélhetésük főfeltétele 
rövidíttetik meg. Mert végre is maga a birtokos sokkal 
kevésbbé érzi meg, ha az érdemtelen jutalmak kárba 
vesznek, mig ellenben az életküzdelem gondjával meg
béníthatja a tevékenységre hajlandó erőket is.

Nem lehet célom, hogy e helyen minta-rendszereket 
állítsak fel a tantieme helyes megoldására, hisz ez ha
táros a lehetetlenséggel, mert szükség szerint minden 
elfogadható rendszernek alkalmazkodni kell a helyi kö
rülményekhez. De különben jól tudja azt minden birto
kos, hogy alkalmazottjainak tevékenysége mely jelensé
gekben kulminál és rövid tapasztalat után megtudja 
Ítélni ezen tevékenységeknek értékét is. Azonban a mi 
feladatunk őt figyelmessé tenni mindazon dolgokra, me
lyek saját érdemeinket is képezik. Mert nem a birtokos 
hibás ily félszeg intézmények káros következményeiben, 
hisz legtöbbször ő maga is károsult, de vétkeznek azok, 
a kik hivatva vannak a gazdálkodás minden jelenségei
ről felvilágosítással szolgálni és őt tanácscsal, útbaigazí
tással ellátni.

Midőn tehát panaszt panaszra halmozunk a kenyér
adók mostohasága miatt, vizsgáljuk meg ugyanakkor 
saját hibáinkat is és ezeknek beismerése után majd fel
találjuk a módokat, melyek által helyzetünkön saját 
erőinkkel javíthatunk. X.

Állami minta-parasztgazdaságokról
vagy

Hogyan biztosítsuk az erdei kézi munka- és 
fuvarerőt.

Szólás-mondás: „Nagy fába vágta a fejszéjét!“
Jelen közleményemre szaktársaim egy része azt fogja 

mondani, hogy nem tartozik szakunkhoz, — más része 
talán oda fog nyilatkozni, hogy kár ilyenekkel elő- 
állani, — végezzük a magunk dolgát jól — meg lehe
tünk elégedve!

A mezőgazdák véleménye még egyszerűbb lesz — az 
erdész nem ért ahhoz 1

Tehát egy oly tárgyhoz kívánok hozzá szólani, ami 
az őstermelők sem egyike, sem másika részéről szíve
sen nem fogadtatik, — vagyis egy háladatlan thémához.

De hogy az előítélettel számolva, mégis e sorok meg
írásához fogtam, a magyar haza és szakom iránti sze
retet szolgáljon mentségemül. E kettő adta kezembe 
a tollat.

A magyar állam és ennek kezelésébe vett erdőség 
hegyvidéke kevés kivétellel nemzetiségi. Bars-, Trencsén-, 
Turóc-, Árva-, Liptó-, Hont-, Zólyom- és részben Szepes- 
megye tót. Részben tót és ruthén: Sáros, Zemplén, Ung; 
Bereg- és Máramarosmegye ruthén ; Szatmár-, Szolnok- 
Doboka-, Kolos, Torda-, Aranyos-, Alsó-Fehér-, Szeben-, 
Fogaras-, Hunyad- és Krassó-Szörénymegye román, kevés 
magyarral és némettel.

E nemzetiségi vidékek erdőterületeit sikerült bölcs kor
mányunknak a községi és némely más erdők és kopár 
területek állami kezelésével, továbbá a közbirtokosságok 
és a volt úrbéresek osztatlan tulajdonában lévő közösen 
használt erdők és kopár területek gazdasági ügyvitelei
nek szabályozására vonatkozó 1898. évi XIX. törvény
cikkel a végpusztulástól megmenteni, de nem sikerült a 
magánosokét. De talán nincs is arra szükség, hogy az 
állam mindenütt gyámkodjék; mert a gondolkozó erdő- 
birtokos a fenti törvény által szervezett hivatalok és gond
nokságok által szakközegekkel lévén körülvéve, erdő
eladás vagy felújítások kérdéseinél amúgy is azok véle
ményét fogja kikérni.

Ebből azt lehetne következtetni, hogy ami az erdők kihasz
nálását, de főleg annak újbóli megtelepítését, egy szóval az 
okszerű erdőgazdálkodást illeti, Magyarország szakerőkkel 
el van látva, a törvény intenciói szerint érvényre jutnak.

Nem így állunk azonban az őstermelés testvér-ágával, 
a mezőgazdasággal.

Az ország erdős vidékének mezőgazdasága — kevés 
kivétellel — nem áll azon a színvonalon, mint az al
föld vagy a művelt nyugat hasonló fekvésű, sokszor 
mostohább termőképességü helyei.

A rétek, szántók és kertek az úgynevezett paraszt- 
gazdaságokban nem részesülnek ama rendszeres és a 
legnagyobb jövedelmet biztosító kezelésben, aminőben a 
külföldön vagy hazánk nagyobb értelmiséggel biró népei
nél látjuk. A tót és ruthén, ha földje megtermi a bur
gonyát, a román, ha kukoricája jól sikerült, ezzel beéri 
és nem gondol arra, hogy okszerű gazdaság mellett 
földjét jobban kihasználhatná. Jobban táplálkozva, munka
erejét jobban értékesítheti. Nem gondol azzal, hogy ha 
elsatnyult igavonó marháját nemesebb állatokkal váltja 
fel, fuvarereje nagyobbodik, a jobb és szebb marhát 
jobban értékesítheti.

E siralmas állapot nem lehet mi reánk közömbös, 
mert valljuk be őszintén, mit ér az erdő, mit az abban 
elrejtett kincs, ha annak kiaknázására a kellő munka- 
és fuvarerővel nem rendelkezünk? Egy heverő tőke, ami 
kamatot nem hoz ! Egy ideális állapot, ami a praktikus 
életben nem ér semmit. Túltengése, szélsősége erdé
szeti tudományunknak. Egy ok arra, hogy a magyar 
erdészet az ő térhódításával visszafelé fejlődve — hát
ráljon.

Hogy az aggodalmaim nem alapulnak rémképeken, 
e mellett bizonyít az a körülmény, hogy sok helyütt 
munka- és fuvarerő hiánya miatt nagy készletek halmo
zódnak fel, amik ellenkezőleg értékesíthetők lettek vo^a.

És így reánk — akik a fenti vidékeken laknak — 
nemcsak az erdők ápolása és kihasználása körül kell 
érdemeket szerezni, hanem oda is kell törekednünk, 
hogy nemcsak a szükséges kézi munka-, hanem a fuvar
erőt is biztosítsuk magunknak.

Egyfanemü erdőgazdálkodásnál ez könnyen nyer meg
oldást: építünk erdei vasutat; de nem így a vegyes fa
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nemmel biró faállományoknál, ahol a kifejlődött verseny 
következtében más a fenyő, más a bükk, más a tölgy, 
más a nyár stb. fanem műszer- és épületfa vevője, más 
a fent mondott fanemek tűzifájának a gazdája.

Reánk erdészekre, kik e hegyvidéket lakják, nagyobb 
feladatok várnak, mint az őstermelés rokonágainál mű
ködő szakférfiakra, mert tudni való dolog, hogy azok 
nagy része az ország termékenyebb részében lakván, 
nem tudják, nem ösmerik azokat a küzdelmeket, amiket 
a természet elementáris erőivel meg kell vívnia a hegy
vidéki népnek.

Ezt mi hegyvidéki erdészek látjuk és tudjuk, átérez- 
zük, hogy itt kezdődik a nagy nemzeti feladat, ami 
reánk vár. Tanácsot adni és jó példával előre járni a 
kisgazdának, az 50 holdon aluli birtokosoknak, akiknek 
száma az országban 2‘3 millió. Ezeknek egy negyedrésze 
szorult helyzetben van és ezek jobbadán a hegyvidékről 
kerülnek ki.

„A népért a néppel“ kell dolgoznunk, mondja Hege
dűs S. volt kereskedelemügyi miniszter egy irodalmi 
estén Debrecenben, mert a népért dolgozni nagy és 
nemes feladat. A népben van a haza ereje s a nép ereje 
tartja fenn a hazát. A nép és haza össze vannak forrva. 
Ha az egyik erős, erőt ad a másiknak s a ha elgyengül 
az egyik, utána pusztul a másik is, mondja a „Néplap“ 
című gazdasági közlöny.

A szorult helyzetbe jutott kisgazdák nagy számán segí
teni, nagy részének kezére járni, támogatni ha nem is 
hivatása, de hazafias kötelessége a magyar erdésznek, a 
magyar állameszme fáklyavivőinek !

Hogy a segítség, a támogatás miben álljon, azt az 
alábbiakban kívánom elmondani, u. i . :

Első sorban az erdő között lévő tisztásokat, maradvány
földeket és legelőket mérsékelt áron engedjük át a kézi 
és fuvarerőt adó népnek.

Másodsorban, hogy azokat útbaigazításokkal lássuk el, 
hogy a mezőgazdaságilag megművelhető kis területről 
hogyan lehet a legtöbb hasznot előteremteni.

Jó példával járunk elől, hogy ha 10, illetve 6 hold 
illetményföldeinket, ami részben a lótartási, részben 
tehéntartás-átalány kiegészítő részét képezi, minta-paraszt
gazdaságok módjára kezeljük. Takarmánynak lóherét, 
abraknak duppaui zabot; hízónak csinkantin és lévavidéki 
kukoricát, Hanna-árpát; a fejőnek olajbogyó és mamuth 
répát; és végül kenyérnek magyar búzát vetünk.

Hogy marhatartásunk jövedelmező legyen, meghono
sodott nyugati fajmarhát vásároljunk.

Természetbeni lakásunkhoz tartozó kertben nemes fajú 
gyümölcsöt tenyészszünk és e mellett kicsinyben okszerű 
konyhakertészettel foglalkozzunk.

Ne vessük meg az okszerű méhészet gyakorlását és 
fejlesztését, mert a máz és viasz szép hasznot ad.

Egy szóval, ha a falun lakó erdész boldogulni akar, 
akkor a mezőgazdaság, gyümölcsfa-nevelés, az állat- 
tenyésztés, a méhészet ügyes-bajos dolgaival meg kell

ösmerkednie, mert csak ilyen módon képes a pénzügyi 
egyensúlyt fentartani. Illetményeit a minta-paraszt
gazdaságok módjára kell, hogy kezelje.

A fentiekből kifolyólag, miután az államnak minden 
erdőbirtoka mellett van oly területe, amely ilyen kicsiny- 
beni mintagazdaságra alkalmas, célszerűnek vélném, 
hogy minden kincstári erdőgondnokság székhelyén egy, 
az ottani parasztbirtokoknak megfelelő nagyságú föld- 
mivelési stáció alakíttassák: minta-parasztgazdaságok 
létesíttessenek.

Ezen kis gazdaságokat az állam rendezze be a szük
séges és célszerű gazdasági épületekkel, lássa el a helyi 
viszonyoknak megfelelő gazdasági eszközökkel, gépek
kel, tenyészállatokkal és vetőmaggal: határozna meg a 
vetésforgót. A gazdasági gépeket és eszközöket felelősség 
mellett adja ki az azt kérőknek. Vezettessen a kisgazda 
eszejárásához mért számadást.

Legyen mindez az erdész felügyelete alá rendelve, e 
mellé még egy földmívesiskolát végzett egyén osztassák 
be, aki mint szaktanácsadó, oktató, a kisgazdák ren
delkezésére álljon.

Mert tizennyolc évi falusi gazdálkodásom ideje alatt 
arra a tapasztalatra jutottam, hogy csakis ilyen módon 
lehet a parasztgazdára hatni. A tanács, a szép szó, a 
törvény mind süket fülekre talál, de ha látja a gazda, hogy 
a „domnu Jágeru vagy „Pari Fersteríl kicsiny földjén 
takarmánynak lóherét, lóheremagot, zabot, árpát, répát, 
búzát és burgonyát; kertjében a konyhára és még el
adni való zöldséget termeszt; istállójából 200—300 ko
ronás szarvasmarhát tud eladni, vetőmagot kér, borjut 
vesz tenyésztésnek, már jó előre előjegyezteti magát faj
malacra. Az erdész vasekéje, láncboronája és egyéb gaz
dasági eszközei csak akkor kerülnek haza, amidőn azo
kat javíttatni kell.

Ha tehát a föld népe a jó példát látja, sajátját is 
mintagazdaságszerüen fogja mívelni, nagyobb jövedelemre 
fog szert tenni, jobban fog az anyaföldhöz, az édes otthon
hoz ragaszkodni. Kisebb lesz az Amerikába, Romániába 
vándorlók száma. Az ekként megszaporodott munka- és 
fuvarerővel olcsóbb lesz az erdei kezelés, nagyobb lesz 
a fa ára, nagyobb az erdők tiszta jövedelme.

Meg fognak valósulni Beksics Gusztáv magasztos esz
méi, amit „Nemzeti akció“ című röpiratában tárgyal. 
„Nemzeti állam csak nemzeti társadalom segítségével 
építhető fel.“

Jelen cikkem befejezéséül talán nem végezek feles
leges munkát, ha ezzel egybevágóan Szemere Miklós, a 
földmívelési tárca általános vitájánál, 1902. évi március 
14-én tartott beszédére reflektálok, amiben képviselő úr 
a földmívelésügyi miniszter urat felhívja, hogy „vessen 
alkalomadtán egy tekintetet a Boszniában Kállay által 
alapított földmívelési stációkra.“ Tehát az ottani minta
gazdaságok rendszerére, mert mi még nem vagyunk 
annyira előre, hogy hasonló földmívelési stációknak hasz
nát ne tudnók venni.
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Szemere továbbá felhívja a kormányt, hogy egy monu- 
mentális alkotással ajándékozza meg a népet, amely adó
jával fedezi a közköltségeket és vérével megvédi ahont; 
bízza meg Darányi miniszter urat, hogy tanulmányozza 
a „Homestead“ törvényt — kis 10—20—50 holdas 
majorátus törvény — az édes otthont védő törvényt és 
Jefferson, Amerika 100 év előtti elnöke e nagyszabású 
művét dolgozza át a magyar viszonyokra. Nyújtson be 
törvényjavaslatot, amely mint a humanus Amerika, ápolja 
és védje a jó becsületes föld népét.

Garamrév, 1902. év julius hava. D íváid Béla.
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TÁRCA.
Szarvasbőgésen.

— A „Magyar Erdész“ eredeti tárcája.

Irta : Imecs Bel a.

A borsodi Bükknek egyik kimagasló pontján, a 800 
mtr. magas „Őrkő" tetején élvezem a szarvasbőgés gyö
nyöreit. Hajnalodik szeptember 10-én. Alig volt 4 óra, 
mikor a közeli vadászházból kiléptem. A hosszú, hete
ken át tartó perzselő szárazságot megtörte végre az es
teli eső, mely két órán át szakadt reánk s most nehéz 
lecsüngő fellegek sötét ernyőként borulnak a minden- 
ségre. Hűvös, de szélcsöndes az idő : olyan, a milyenért 
szarvasbőgés idején a vadász fohászkodni szokott.

A bikák nálunk rendesen szeptember elsején megfuj- 
ják az első riadót, de az idén máig csupán egy heves
vérű legény kezdte köszörülni a torkát — ezelőtt 8 nappal, 
aztán felhagyott vele az is, egyik újonc erdőőröm azonban 
felült annak és hivatalos buzgósággal jelentette, hogy a 
„Messzelátó“ tetőn a bőgés javában megindult s hozzá
tette azt is, hogy az alsó cserkészutról biztosan be le
hetne lopni az erősen bőgő bikát, mely hangja után 
Ítélve 16-os, vagy jó 14-es.

Szinte zokon vette a még tapasztalatlan erdőőr, hogy 
nem vállalkoztam azonnal a cserkészetre; de az ilyenféle 
alaptalan híreknek könnyen nem ül fel az ember, kivált 
ha már majd húsz éven át cserkel fővadra ugyanazon a 
területen s tudja, hogy azok a bizonyos jó 14-esek, 
vagy pláne 16-osok: inkább csak legendabeli alakok s 
ha kenyértörésre kerül a dolog, rendesen leapadnak egy 
közepes 12-ősre, sőt legtöbbször gyönge 10-esre. Azért, 
hogy mégis bizonyosságot szerezzek magamnak a bika 
erősségéről, egyik idősebb s tapasztalt kollegáját rendel
tem ki az újonc mellé, minek aztán az lett az ered
ménye, hogy 3-ad napi ólálkodás után együttesen jelen
tették: „a bika egy gyönge 12-ős!“ . . . Szinte előre
tudtam . . .

E jelentés után más hir a bőgésről nem érkezett, de 
mivel 9-én reggelre az Aneroid egyszerre 23 millimé
tert szállott, kimentem az egyik jó bőgési helyet átku
tatni, mert alapos reményem volt az időváltozásra s mint

emlitém, az be is következett. Az eső, a szél, no meg a 
vadászláz miatt csak éjfél felé bírtam elszenderedni, de 
már 4 óra előtt kicsalt a szenvedély, hallgatni azt a 
fölséges zenét, melyet soha meg nem sokall a vadász
fül s mely annyira felizgatja vérünket, szivünket.

Alig kezd derengeni úgy, hogy a félszürkületben ne
hezemre esik a jól ismert cserkészösvényen a csúcson 
tevő tisztásra feljutni. Szerencse, hogy a cserkészutra 
hullott gyertyán- és bükkfa-leveleket és galyakat az 
éjjeli eső lágyra áztatta s most ha rálépek, azoknak csör
gése ropogása nem akadályoz menésemben. A fekete 
televényes talaj felülete is olyan, mint az agyonázott 
moharéteg s cserkész-cipőm gummitalpa fokozott ruga
nyossággal segít a hegyen fölfelé. Még nem értem ki a 
csúcs derekára s már is jelentkezett a szomszéd bér
ceken három agancsár. Hangjuk után Ítélve nem valami 
kapitális példány egyik sem s egy-két jeladás után elné
mulnak azok is végképen. Hiába, még csak a bőgés 
kezdetén vagyunk s tartós koncertre még nem számít
hatunk. Megállók, fújtatok, teletüdővel szívom az üde 
riss tiszta erdei levegőt, mely minden átmenet nélkül 
egyszerre vált ily hűvösre. A madárvilágot is szokatlan 
nyugtalanságra késztette a hideg eső. Egy fürge tarka 
harkály már negyedórája abajgatja kemény csőrével az 
alattam levő százados bükkfának szúktól megszállott, 
korhadásnak indult gályáit s a benne élő kukacokat 
lucatszámra fogyasztja; egy eleven fekete rigó alig 8—10 
lépésre tőlem buzgón szedegeti a jól átázott s kisöpört 
cserkészut puha belsejéből a kövér falatokat egy nehány 
hizott földigiliszta személyében, de a másik pillanatban 
már egy ormánykával a csőrében felkap a közeli mo
gyoróbokor tetejére, hogy messze hallható hangon kö
szöntse a hajnalt.

Az olajszürke dolmányu barátka is ott fütyörész egy 
ostorménbokor gályái között s annak bogyóiba belekós
tol, hogy aztán a mellette lévő szeder terméseit is meg
ízlelje ez a kedves bohókás, örökösen kuktáskodó vig 
nótázó kis éneklője erdeinknek. Egy rekedthangú láng
bagoly, mitsem törődve avval, hogy az éj, az ő ideje 
már lejárt, lassú evezéssel száll fel egy fiatal gyertyán
fára s kellemetlen szólamokban mondja el az éjjel el
fogyasztott egértetemek fölötti búcsúztatót. Éppen az ő 
komikus pofájában kezdtem gyönyörködni, midőn a há
tam mögött erős csörtetést, zörejt hallok s abban a pil
lanatban hatalmas ugrásokkal hanyatthomlok ijedten 
iramodik a köves oldalon lefelé hangos böffenéssel egy 
erős őzbak. Kezem önkénytelenül a ravaszhoz ér, de 
még el sem tűnt a bak, egy hatalmas szarvasbőgés 
reszketteti meg a levegőt, mely a közeli bérceken hul
lámszerűen megtörik s tudatja az erdők lakóival, hogy a 
bércek királya viadalra hívta ki méltó ellenfelét. Egy 
percre elnémult a megijedt állatvilág. A fakopáncs is 
abba hagyja szorgalmas munkáját, odalapul a fa gályá
hoz. A fekete rigó félénken búvik a mogyoróbokor tö
vébe, a kis barátka is elnémul, sőt a nagy fátyollal
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biró selymes tollazatú lángbagoly is a legfurcsább posi- 
turába elhelyezkedik a fán s olyan együgyű pofát csi
nál e szokatlan pillanatban, hogy ha nem volnék magam 
is izgatott, mosolyognék hozzá. Bizonyosan ez az első 
ősz, a mit ez a szorgalmas egérfogó megért, azért oly 
buta magaviseleté is.

De bennem is felébredt a vadászláz s a szenvedély. 
Hogy jó bikával van dolgom, az kétségtelen, de merre 
veszi az útját ? Eléje kerüljek ? Utána menjek ?

A mint igy gondolkodom, a szomszéd alacsonyabban 
fekvő Ördöghegyben is elbődül egy agancsár.

Ez is jó darab lehet.
Vontatott, rekedt mély hangjáról ráismerek a múlt évi 

14-esre, melyre bár többször cserkésztem, sohase ke
rült puskám elé. De akkor sem bánkódtam e miatt. A 
múlt évben rosszul raktak fel az agancsosok ; az idén 
bizonyos, hogy ő is 2—3 kilóval nehezebb súlyt kény
telen büszke fején hordozni.

Az öregnek elbizakodott kihívására hosszú akkordok
ban felel gyors egymásután 3-szor 4-szer az Ivánka- 
bércről egy hasonló szál legény. De ohó ! Hisz ez az én 
régi ismerősöm ; kegyetlenül mérges hangjáról azonnal 
ráismerek. Múlt évben csak 12-ős volt, de egy igazi 
verekedő, vérengző természetű legény. A tavaly két erős 
bikát szúrt agyon. Az egyik egy jó 16-os volt, — a 
mely a bőgési idény után kapta a kegyelemlövést, a 
másik is szintén egy jól kifejlett, de vékony agancsu 
12-es. Utóbbi ott maradt a gyepen. Tizenegy sebtől bo
rítva hozták haza az erdőőrök a Gubarétről. Egy hatos 
bika tetemére november végén akadtam cserkészés köz
ben ; lehet, hogy a két elsővel ez is ama vérengző bi
kának esett áldozatul. Okvetlen erre a verekedőre pá
lyázom, csak azt kell kispekulálnom : merre húzódik az
öregebb ; a verekedő bika tudom úgyis utána tart.

Igen ám, de az öreg már negyedórája hallgat, bár a 
másik még mindig kitartóan s mérgesen hívja.

Cselhez folyamodom. Egyenesen feléje tartok, bár arra 
cserkészut nem vezet.

De megpróbálhatom, mert az eső után minden lágy, 
nedves, a haraszt nem csörög lábaim alatt s a bika mér
ges s ilyenkor nem elég óvatos. Mikor úgy 400 500
lépésre vagyok tőle, utánzóm a vénebb bika hangját 
egész tüdőmből. Ha nem volna verekedő természetű 
bikával dolgom, egy gyengébbnek utánoznám a hangját, 
de tudom, hogy ez a vakmerő merész legény nem vá
logatja meg ellenfelét, hanem felveszi a harcot bárkivel. 
S nem csalódtam ! Bőgésemre, a milyen erővel csak 
bírja, válaszol s közeledik felém.

Gályák törése, ropogása, kövek gurulása jelzik köze
ledtét. Most már én is óvatosabb leszek. Meghúzódom 
egy öreg bükkfa tövében s csendesebben, de mindig 
mérgesen, hogy ingereljem, küldöm a választ feléje. Ez 
egészen kihozza sodrából a felbőszült bikát. Környeze
tére ügyet sem vetve, gyors ugrásokkal közeledik hoz
zám s mérgének egész erejét zúdítja felém. Csak úgy

reng belé a bérc, a mint az életerőtől duzzadó királyi 
vad előrenyult felborzolt nyakkal, hátravetett agancsok
kal, méregtől eltelve hallattatja vésztjósló hangját. Szinte 
látom vérben forgó szemeit, hangja már egész rekedt a 
megerőltetéstől. De készen kell lennem, mert már alig 
van 100 lépésnyire hozzám s a mint a testét fedő bükk
facsoportból kilép, lapockájába küldöm az ólmot. Kis 
kaliberű Mauseremet arcomhoz emelve, éles füttyöt hal
latok, mely megszéditi az erdők királyát: megáll, rosszat 
sejtve körülnéz, lábával kétszer nagyot toppant, miköz
ben felém fordítja baloldalát. Egy másodpercnyi célzás, 
egy puskadörrenés s az előbb teljes erejének örvendő 
legnemesebb vadunk hatalmas ugrással jelzi, hogy golyóm 
halálosan talált. Egy rövid, de sebes iram után alig 60 
lépésnyire a lövés helyétől összeesik s nehány ránga- 
tódzás után előttem fekszik élettelen teste egy jó 14-es- 
nek, melynek agancsai éppen 8 kilósak. Először a jó 
lövésben gyönyörködöm, mely szivét furta át a fejedelmi 
vadnak, aztán agancsainak vastagságában, szép gyön- 
gyözésében, barna színében örvendezem, majd szép 
szemfogait veszem ki vadászkésem segítségével s végre 
mivel kísérőm nincsen, a kizsigerelést is magam vég
zem. Ezt is annak rendje módja szerint megcselekszem 
s hogy a dongók, legyek meg ne szállják a még meleg 
testet, egy jó csomó ürmöt, csanalat teszek a kivágott 
gyomorba, sőt hogy róka koma se pákoszkodhasson, a 
kilőtt töltényt ráhelyezem a szarvasra. A kellemetlen 
lőporszag távol tartja a gonosz vörösbundást az inyenc- 
pecsenyétől.

Örömtelten sietek vissza a vadászházba s a mint a 
früstök előtti jó köményessel fáradságomat csillapítom, 
azon tűnődöm, lesz-e még valaha ilyen vadászszeren
csém életemben. Egy valami azt súgja . . . soha . . .

ÍRODAL/Al SZE/ALE.

— Fenyőfáink rozsdabetegségeiről. A rozsda
gombák — mint ismeretes — továbbterjedésükhöz a 
tenyészeti szervek többféle alakjaival rendelkeznek. Ezek 
egyrészt az uredo- (nyári) és a teleuto (téli) spórák 
másrészt az aecidiumok és a spermagoniumok. A spóra 
alakok nemzedékcserében állanak, amennyiben az át
telelt teleutosporák infektio útján az aecidiumokat nem- 
zik, melyeknek spórái a ragály újabb közlésével az uredo 
alakot képezik. Ez a nemzedék a nyár foiyama alatt 
elszaporodik s rendesen csak őszszel hozza Utre az át- 
teleltetésre szolgáló teleutosporákat. A spermagoniumok 
föladata, melyek az aecidiumokat előzik meg, egyelőre 
teljesen ismeretlen. A rozsdagombák fejlődése a szaporo
dási szervek ily sokfélesége következtében igen összetett, 
mely még bonyolultabb lesz az által, ha mindkét nem
zedék más és más tápláló növényen található, mint a 
gazdát cserélő rozsdagombáknál, melyeknél egy bizonyos
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növény az uredo és teleutosporáknak, egy másik az aeci- 
diumok és spermagoniumoknak szolgál táplálékot nyújtó 
gazdául. E bonyodalomhoz még az is járul, hogy sok 
oly gazdát cserélő rozsdagomba létezik, melyek valameny- 
nyien ugyanazon tápláló növényt használják az első nem
zedéknek, de a második nemzedék már minden gombánál 
más és más növényt támad meg. — Ha ezen gombák 
alaktanilag egyformák is, nem szenved kétséget, hogy 
más fajhoz tartoznak, mert a táplálékot nyújtó növény 
megválasztásában állandóan külömböznek. Mig eddig a 
faj megállapításánál főleg az alaktani külömbségekre 
támaszkodtunk, ezen gombáknál a fajok elkülönítését az 
élettani viszonyok alapján kell végeznünk. Különösen 
szükséges ezen elkülönítés az erdővédelem szempontjá
ból, mert két gomba, melyek közül az egyik közömbös 
erdei növényeket, a másik fontos fanemeket támad meg, 
nem tekinthető egy fajnak még akkor sem, ha alaktanilag 
egyformák.

Bár e téren a kutatások és kisérletek még távol van
nak a befejezéstől, az erdőgazdára bizonyára nem lesz 
érdektelen, ha az alábbiakban az újabbkori vizsgálódá
sok eredményeit, a fenyőfák rozsdagombáit a táplálékul 
szolgáló növények szerint csoportosítva ismertetjük, me
lyeket Dr. Hege Lajos, az „Oesterr. F. u. J. Zeitung“ f. 
évi 1014. számában közölt.

Az erdei fenyő rozsdagombái, k i  erdei fenyő tű
rozsda mintegy 2 mm. magas, finom burokba vont, 
sárga csomók alakjában a tűkön fordul elő, de ezen kívül 
a gombák egesz sorozata létezik, melyek ily aecidiumo- 
kat képeznek az erdei fenyő tűin, mig uredo- és teleuto 
alakjaik különféle növényeken élősködnek. Mindezek a 
Coleosporium gombafajhoz tartoznak; egyelőre a követ
kezők ismeretesek :

1. Coleosporium Senecionis Aecidiumok az erdei fenyő 
(Pinus silvestris) tűin, uredo- és teleuto alak a Senecio- 
féléken (üszökér).

2. C. Tussilaginis. — Tussilago Farfara (lókörmű 
szattyű).

3. C. Petasitis. — Petasites officinalis (közönséges 
kalapfű).

4. C. Sonchi. — Sonchus-félék (csorbóka).
5. C. Inulae. — Inula-félék (sertecsék).
6. C. Euphrasiae. — Euphrasia és Alectorolophus fa

jok (szálkacsék és lapor).
7. C. Melampyri. — Melampyrum Pratense (gúnyoló 

fintor).
8. C. Campanulae. — Campanula, Phyteuma (csen

gettyűke, raponc).
9. C. subalpinum és a C. Cacaliae. Az aecidiumok a 

Pinus montanán, az uredo- és teleuto alakok a Senecio 
subalpinus és az Adenostyles alpinán.

Ebből látjuk, hogy tetemesen nagy azon gombák száma, 
mely a tűrozsdát előidézi; egyben kivehetjük, hogy sok 
a^on növény, mely a rozsdagomba közbeeső nemzedékei
nek tanyául szolgál s ez által az erdei fenyőre veszé

lyesek. Kiirtásuk erdei fenyőállományok közelében 
bajos.

Az előbbinél nagyobb károkat okoz az erdei fenyő
rákot előidéző kéreg rozsdagomba. Ez is aecidium alakja 
a gazdát cserélő Cronartium asclepiadeum rozsdagom
bának; a teleutosporák a Cynarchium vincetoxicum, de a 
Paeonia levelein is csíráznak sűrű kefeszerű alakban. Az 
ezzel rokon Cronartium ribicola kéregrozsda a simafenyő 
rettegett ellensége, melynek teleutospora alakja a veres 
ribiszkén fordul elő.

A Melarnpsora pinitorqua, mely aecidiumaival ugyan
csak az erdei fenyőt, még pedig a fiatal hajtásokon tá
madja meg s ott aranysárga, hosszűrepedésű lapos spóra- 
párnáival a jellegzetes S alakú görbületeket okozza, 
teleutospora nemzedékét a rezgő nyárfán neveli. A beteg 
fák a levelek alsó felén levő narancssárga urodo- és a 
barna kérges teleutospora telepekről fölismerhetők.

A veresfenyő rozsdabetegsége. A veresfenyőn csak 
tűrozsda fordul elő és pedig különféle gazdát cserélő 
rozsdagombák aecidium alakjai. Az uredo- és teleuto- 
alaknak gazdául szolgál a nyír-, több nyár- és fűzfaj. 
Ezen rozsdagombák teleutosporái részben nagyítóval meg
határozhatók, de az aecidiumok a veresfenyőn már alig 
külömböztethetők meg. Különben a meghatározás amúgy 
sem bírna gyakorlati értékkel, elég ha tudjuk, hogy a 
veresfenyő tűrozsdái a nyár- és fűzfélék teleutosporáinak 
fertőzéséből keletkeznek. Az alábbiakban a veresfenyőn 
eddig észlelt rozsdagombák vannak összeállítva:

1. Veresfenyő-nyirrozsda 
Melampsoridium betu-

linum
Melarnpsora populina '

2. Veresfenyő-nyárrozsda 
Melarnpsora Laricis
tremulae

3. Veresfenyő-fűzfarozsda 
Melarnpsora Laricis-

pentandrae 
Melarnpsora Laricis- 
caprearum 

Melarnpsora Laricis- 
epitea

Melarnpsora Laricis- 
daphnoides

aecidiumok ; uredo- és teleuto-alak 
a veresfenyön : a nyíren

a fekete nyáron stb.

((Populus nigra, Ha
lica, balsamifera, ca- 
nadensio)

a rezgő nyárfán 
és Populus alban

Salix pentandra 
(S. fragilisen is.) 

Salix caprea (S. 
aurita is)

S a l i x  v  n i m a l i s ,  S .  a u r i t a ,  
S .  c i n e r e a  ( r i t k á n  3 .  c a p 
r e a ,  S .  f r a g i l i s ,  S .  p u r 
p u r e a )

Salix daphnoides.

Úgy a nyár- mint az említett fűzfaféléken léteznek 
Melarnpsora fajok, melyek aecidiumaik gazdájául nem a 
veresfenyőt, hanem más növényeket választanak, ilye
nek: az erdei fenyőnél leírt Melarnpsora piniterqua; a 
Melarnpsora Rostrupii, aecidium nemzedéke az évelő 
szélfűn (Mercurialis perennius); a M. Magensiana aeci
diumok a vérehulló gódircon (Chelidonium majus) és a 

! M. Klebahni az odvas keltikén (Corydalis cava.)
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A fontiekből látható, hogy a nyír-, nyár- és fűzfafélék 
a veresfenyőre veszélyesek s közelében nem tűrhetek.

A lucfenyő rozsdagombeíi. Öt rozsdafaj ismeretes a 
lúcfenyőn, melyek közül három tűroisda és kettő a to
bozokat támadja meg. A Chrysomyxa abietis tűrozsda 
nem gazdát cserélő és csak teleutosporákat képez, me
lyek közvetlen a lucfenyőt fertőzik. A sárgaveres, lapos 
teleutospora telepek tavaszszal a lucfenyő kétéves tűin 
képződnek, a következő évben a tűk lehullanak. A másik 
két tűrozsdafaj gazdátcserélő gomba, aecidiumaikkal a 
lúcfenyőn. Az egyiknek teleutospora alakja a Shrysomika 
Rhododendzi, a másiké a mocsári rozsdabura (Ledum 
palustrae) rozsdájához teljesen hasonló. A tcfcozrozsdák 
szintén gazdátcserélő rozsdagombák aecidium alakjai. A 
leggyakrabban előforduló — az eddig Aecidium strobili- 
num név alatt ismeretes — a tobozpikkelyek belső felén 
rovartojásokra emlékeztető, sűrűn összeszeruló gömböket 
alkot. A megtámadott tobozokban nem fejlődik mag. Ezen 
aecidium a Melampsora Padihoz tartozik, mely uredo- és 
teleutosporáit a gerezdés zelnicén (Prunus padus) képezi. 
Egy ritkább toboz aecidium (Aecidium conorum) a toboz 
pikkelyek külső felén fordul elő, teleutospora formája 
még ismeretlen.

A jegenyefenyö rozsdabetegségei. A leginkább figye
lemreméltó rozsda a jegenyefenyőn az, mely a bába
seprőt és a héjrákot okozza. Ezen gomba teleutosporáit 
viselő növényfaj a mindenütt előforduló csillaghúr (Stel
laria media stb.) A gomba tehát, mely eddig Aecidium 
(peridermium) elatinum nevet viselt, a csillaghúr gom
bához Melampsrella cerastii tartozik. — A jegenyefenyő 
más, kevésbbé fontos rozsdája nehány tűrozsda. Ide so
rozhatok a Calyptospora Göppertiana, mely 3 mm. magas 
aecidiumokat képez a tűk alsó felén és teleutospora 
alakjával a veres áfonya egyik jellegzetes betegségét 
okozza. Ily beteg veres áfonya szárai tetemesen meg
vastagodnak, egyben meghosszabbodnak úgy, hogy azon
nal szembeötlenek. A beteg bokrokon több évig éloskcdik 
a gomba és minduntalan elékteleníti az új hajtásokat. 
Ezeken kívül van még több tűrozsdafaj, melyeknek azon
ban kifejlődési menete még nincs kellően megvilágítva.

Miután a fönt említett rozsdagombák nálunk is előfor
dulnak s erdőinkben több-kevesebb kárt okoznak, kívá
natos volna a már ismert jelenségeket fölülvizsgálni s a 
leírt betegségekről megfigyeléseket gyűjteni.

M itske G.
. X X  X  X  j  ■_ X  X  X  X  X  X  ‘X X X  X X  ‘ 1 XXXXXV< X X X

VADÁSZAT.
Tigrisvadászat.

Még mindig hallani ugyan neszét az esztergomi dú- 
vadaknak, de talán a kedélyek mégis megnyugodtak már 
annyira, hogy nagyobb lelki megrázkódtatás előidézése 
nélkül, a szemtanú hitelességével elmondhatom ama 
borzalmas napok történetét, melyek alatt annyi gyöngéd

szív szorongott az aggodalmak gyötrelmeitől, midőn rém- 
séges álmainkban a hitves, szülő, gyermek s más ked
veseik szétmarczangolt roncsait vélték látni a bestiák 
véres karmai között.

Szombat este vettük az értesítést, hogy a környéken 
garázdálkodó vadállatok a mi vadászterületünket is meg
szállották, sőt véres nyomokat is hagytak maguk után : 
egy pásztorgyerek és két tehén eltűnt. A félelemtől hü- 
ledezve állott előttünk az öreg csősz és váltig erősítgette, 
hogy bizony a „Sűrű-harasztos“-ban van nek'k a fészkük, 
mert ott nem háborgatja őket senki és őzből pecsenye is 
jut nekik bőven.

Másnap reggel az ég derűjétől ragyogó friss hólepel 
borította a határt, midőn a három nehéz fegyverzetű va
dász három marcona hajtó kíséretében megjelent a 
„Sűrű-haraszt“ nevű fiatal erdő határdombjánál, hol az 
öreg csősz már várakozott rájok. Én is közöttük voltam, 
mint harmadik. Az első, legtekintélyesebb alak volt 
ugyanis Miska barátom, magánzó agglegény, ki egykor 
valami lóvásárló bizottsággal Arábiában is járt s ez oknál 
fogva bizonyos jogot formált a bestiákhoz; — a második, 
Szegény Tamás, a patikus, valami nagy hajlandóságot 
nem tanúsított ugyan arra nézve, hogy holmi tigrisfélével 
ismeretségbe lépjen, de Miska elhite'te vele, hegy a ligiis 
napközben csak akkor hagyja el fekvőhelyét, ha rágyújtják a 
sűrűséget, különben elmehet az ember akár két lépés
nyire, rá sem hederít. Na ez kellemesen megnyugtatott 
bennünket, mert kézzelfoghatóan láttuk, hogy a mi hó
fedte rezulánkat felgyújtani most teljes lehetetlenség. T. i. 
én magam is inkább makacs hiúságból öltöttem fel a 
„tigris-vadász“ címet és kosztümöt, mert a feleségem 
váltig hajtogatta, hogy mily remek dísze lenne az ő 
szalonjának egy tigrisbőr és mily megbecsülhetetlen ér
ték, ha saját férje szerezné azt élete veszélyeztetésével ! 
Minthogy azonban a szitán át úgy láttam, hogy a gyász
ruhát óhajtja inkább, mint a tigrisbőrt, hasonló fifikával 
nem tehettem egyebet, minthogy vállalkoztam ugyan a 
nehéz feladatra, de színlelt vakmerőségem a tett helyén 
nagyon mélyre szállott úgy, hogy komoly kérdések elle
nében talán hajlandó lettem volna inkább készpénzért 
megvásárolni a tigrisbőrt. És nem is csoda, mert az a 
vén huncut csősz oly rémesen festette le a szegény 
pásztorfiu tragédiáját, midőn a fa tövében fütyörészgetve, 
iszonyú ordítással rohan felé három vérszomjas bestia, 
s a következő percben már széttépett testén lakmározott 
az első, míg a másik kettő néhány ugrással elérvén a 
megriadt teheneket, hasonlókép végezlek azokkal is ! Ezek 
hallattára valamennyien a legnagyobb óvatosság mellett 
szavaztunk és abban állapodtunk meg, hogy ez alkalom
mal csak körültekintő kémszemlét fogunk tartani, mely
nek alapján a tulajdonképeni vadászat lesz tervezendő. 
Elindultunk tehát és pedig olyanformán, hogy a „Sűrű- 
haraszt“ alatti szálas erdőben, mintegy húsz lépésnyire 
egymástól, a közbeosztott hajtókkal együtt egyenes vo 
nalat alkotva, tüzetes kutatás alá vettünk minden látha
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tót, amiről a hívatlan vendégekre következtethetnénk. És 
nemsokára találtunk is jeleket, amelyek láttára ugyancsak 
borsódzott a hátunk: vércseppek, óriási karmok lenyo
mata között! Miska barátunk szakértő vizsgálat alá véve 
a csapókat, azon véleményének adott kifejezést, hogy 
itt nem tigrissel, hanem oroszlánnal lesz dolgunk! E 
kijelentésre golyós fegyvereinket majdnem célzáshoz készen 
kezeinkben szorongatva, lassított léptekkel és láthatólag 
fogyatkozott bátorsággal cammogtunk tovább.

A félelmetes nyomok e közben egy erdei út kerék
nyomai között eltűntek szemeink elől s minthogy — szán
dékosan — a faluhoz is mindinkább közeledtünk, a bá
torság mintha fokozódott volna ereinkben. Midőn pedig a 
déli harangszó eszünkbe juttatá az ebédet, teljes lelki
nyugalommal letelepedtünk egy kis tisztáson és tigrisekkel, 
oroszlánokkal és párducokkal garnirozott falatozás közben 
nagyokat nyeltünk a kulacs tartalmából is. Most már 
rztán volt kurázsi! Vetélkedtünk abbeli óhajtásainkban, 
hogy csak lövésre kaphatnék a cudar jószágokat ! Miska 
mindenáron szügyben akarta lőni az oroszlánt, Tamás is 
hozzá pártolt, csak magam maradtam a tigris mellett, 
képzeletemben gyöngéden simogatván a párától kifosztott 
tarka bundáját. Ilyen gondolatok között jártuk az erdőt 
tovább, midőn úgy három óra tájban az egyik hajtó hir
telen leguggol és ijedt pofával mutogatja, hogy valamit 
talált.

Csendes jelzésre valamennyien hozzá siettünk és kéz- 
ről-kézre adván a fagyos, fekete tárgyat, abban most 
már kétségtelen bizonyíték gyanánt a kóborló vadállatok 
hullatékát ismertük fel. Ezen értékes lelet megőrzését 
természetesen Miskára bíztuk, ki nagy szakértelemmel 
papirosba csomagolván azt, zsinegre függesztve vitette 
maga mellett az egyik hajtó által. Minthogy pedig az idő 
előre haladt volt, de különben az elért siker is kielégített 
bennünket, megállapodtunk abban, hogy másnap a leg
nagyobb apparátussal fogunk a helyszínén megjelenni, 
mert a „Sűrű-haraszt“-ban biztosan megtaláljuk őket. 
Ezzel megindultunk hazafelé. Otthon persze nagy ostrom 
várt ránk s a tömérdek kérdésre alig győztük a feleletet. 
Végre sikerült megtárgyalni a másnapi teendőket is és a 
meghívókat még az est homályában széjjel küldtük. E 
közben újabb vizsgálat alá került a hullaték is és mivel 
Miska barátunknak vitás versenytársa is akadt a szakér
telemben, elhatároztatott, hogy a döntés a pesti állatkert 
igazgatójára fog bízatni. E végből a talált hullaték gon
dosan becsomagolva, másnap reggel postára adatott, mint 
express küldemény és vele egyidejűleg a következő sür
göny : A*. P. Kérem tudatni, hogy a postán küldött 
tárgy forrása tigris vagy oroszlán ?

Míg a posta és a távíró lázas gyorsasággal versenyez
tek e nem mindennapi s nem is európai kérdés megfej
tésén, azalatt a vadászkaraván nagy óvatosan vonult a 
„Sűrű-haraszt“ felé. Puskás volt tíz, muníció egy hábo
rúba is elegendő és hajtókban sem volt hiány, mert a 
közeli falunak minden valamire való legénye kiment

baltával, fokossal, vasvillával. Néma csend volt paran
csolva minden élő lénynek, míg a puskások helyeikre ál
lanak, aztán pedig ordítson mindenki torka szakadtából, 
mert csak így remélhető, hogy a sűrűben rejtőzködő tro
pikus ragadozók tűz nélkül is előtörnek. így intézkedett 
Miska barátunk, miközben az öreg csősz minden puskást 
kijelölt állására vezetett. Azt hiszem, hogy a többi is 
csak olyanformán gondolkodott, mint jómagam, hogy t. i. 
mindenekelőtt egy olyan fát kerestem fedezetül, melyre 
alkalomadtán könnyű szerrel fel is lehessen mászni. Mert 
hát szégyen a futás, de hasznos. Ördög vigye a cudar 
bestiáját, — gondoltam magamban — csak lőjje le más, 
én megelégszem, ha a fa tetejéről küldhetek utána egy 
— remegő sóhajt. Végre megszólalt a kürt és megkezdő
dött az — éktelen lárma! Irgalmas Isten, ehhez csak a 
vademberek harci támadása hasonlíthat.

Szegény vadak, jaj nektek! Szarka, rigó, cinke, nyúl, 
róka és minden észnélkül rohant, repült a végítélet ijesztő 
zajától, csak tigris és oroszlán nem akart mutatkozni 
sehol; puskadörej ugyanis nem vegyült a hajtok rémes 
hangja közé, minthogy egyébként közönséges vadra lőni 
is tiltva volt. A hajtők közeledtére a puskásokba is vissza
szólít a párolgó bátorság és mindannyian fejcsóválva 
fogadtuk az általános jelentést, hogy: „Nem áttunk
semmit!“ így folyt le még vagy három-négy hajtás — 
eredménytelenül, még csak hullatékot sem találtunk töb
bet s mivel a hajtok már úgy be voltak rekedve, hogy 
a további sikerben nem igen lehetett bízni, befejeztük az 
e napra szánt munkát azon biztos reményben, hogy a 
legközelebbi kísérlet majd több sikert eredményez. És 
ismét hazafelé vettük utunkat, ideges érdeklődéssel hoz
ván emlékezetbe az estig bizonyára megérkezni vélt 
sürgönyválaszt, melyhez időközben több nevezetes foga
dás is fűződött. Néhány skatula jó szivar, hordó sör s 
más effélék izgatták a kedélyeket, melyek persze mind 
közös elfogyasztás alá voltak szánva. Iparkodtunk közös 
igyekezettel, hogy mihamarabb olvashassuk a döntő 
választ s hazaérve siettünk a kaszinóba találkozóra. És 
számításunk be is vált, mert úgy fél nyolc óra tájban 
megjelent a sürgönyszolga és Barna Mihály urat kereste. 
Nagyhamar elő is állt Miska vagy huszadmagával és 
egymás hátán tolongva lestük a sürgöny tartalmát. Miska 
elolvasta, de mintha nem értette volna, csodálkozva né
zett szét, miközben kézből kézbe kapdostuk a cédulát 
egyre nagyobb kíváncsisággal. Végre én is hozzájutot
tam s mondhatom, hogy érdekesebb válaszhoz még nem 
volt szerencsém; egy szó volt az egész: „Drótostót.“

D.
»*.*£*,<> »í*í *'*í ár-».-

É r e t le n  a g a n c s o k  b a rn í tá s a .  Világos szinü, vagyis 
teljesen be nem érett szarvas- és őzagancsokat legcél
szerűbb diókivonattal bevonni. Rendes körülmények sze
rint elegendő, ha az agancsokra a diólevet háromszor 
egymásután rákenjük. /.
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S z a rv a s - ,  őz- és z e r g e k o p o n y a  c s o n t já n a k  f e h é 
r í t é s é t  a Vadászlap következően írja le. A koponyát 
verőfényes napon egy fazékba tesszük s ott egy óráig 
kifőzzük ; onnan azt kiemelve egy nem éles késsel le
vakarjuk a rátapadt bőrrészeket s aztán négy órán át a 
nap sugarainak kitesszük. A koponyacsont így örökre 
fehér marad, mert a huzamos napra kitétel a koponya- 
csont megsárgulását megakadályozza. Őzeknél még aján
latos főzés előtt a koponyát a rózsák tövéig egy hideg 
kútvízzel töltött edénybe helyezni s 4 - 5  napig ott fekve 
hagyni. A víz a véres és szines részeket ez alatt ki
szívja. A vizet ez idő alatt ajánlatos többször felfrissí
teni s aztán 5 nap múltával a koponyát forró vízben 15 
percig főzni kell. A forró víz a már megázott s fel
bomlott csont- s bőrszöveteket eltávolítja s megszáradás 
után a koponya szép fehér szint kap, azt állandóan meg 
is tartja. Mi erre vonatkozólag csak azt tesszük hozzá, 
hogy a koponyák főzését nem szükséges verőfényes 
napon végezni, hanem azt konyhában vagy bármely más 
záros helyiségben is végezhetjük. Ami a főzés tartamát 
illeti, elegendő, ha egy középerős szarvas koponyája 
V-i-ed óráig áll a forró vízben, mert különben a hosszú 
forralás a csontokat annyira megégetheti, hogy semmi
féle eljárással nem tudjuk többé megfehéríteni. /.

< $ T i$ T  W  «ÜT W  r$7

KÜLÖNFÉLÉK.

* H á z a s s á g .  Fischer Károly m. kir. erdész szept. 
15-én vezeti oltárhoz Liptó-Ujváron Garlathy Kálmán 
m. kir erdőigazgató és neje, született tloffmann Irma 
leányát, Margitot. —  Csillag Aladár banki könyvelő 
eljegyezte Ruzicka Antal ny. főerdész leányát, Lujzikát 
Barlafalun.

* N e  h a s z n á l ju n k  a  lo v a k n á l  s z e m e l le n z ő t !
Nagyobb városokban az állatvédő-egyesületek már ré
gen küzdenek a hámos lovak szerszámain lévő szem
ellenzők használata ellen. Mint minden újítás, úgy ez is 
csak nehezen tud hívekre találni s különösen a szíj
gyártók azok, kik kézzel-lábbal dolgoznak ellene, avval 
érvelve, hogy a kantár, szemellenző nélkül elveszti tet
szetős külsejét. Az az állítás, hogy a ló szemellenző 
mellett nem lesz ijedős s csendesebb természetűvé vá
lik, csak balhit, mert különösen fiatal, tehát már amúgy 
is hevesebb vérü lovak idegen tárgyakhoz, mivel azokat 
meg nem láthatják, hozzá szokni soha sem fognak, a 
környezettel meg nem ismerkedhetnek, nem tudják, hogy 
bizonyos zörejt, lármát mi okoz s már ez magában is 
elősegíti a lovak fortélyra hajló természetét. Ha a ló 
látásában akadályozva van, nem képes a kocsis minden 
intését észrevenni, ezért minduntalan szükséges az ostor 
használata, a mi aztán tüzes vérü állatoknál idegessé
get idéz elő. De különben is valóságos állatkínzás a 
szemellenzők használata, mert a ló szeme nem úgy van

alkotva, hogy azt az oldalra való nézésben akadályoz
zuk és kényszeresük mindig csak egy irányban, előre 
tekinteni. Aztán a szemellenzők szíjjá rendesen vagy 
túlrövid, úgy, hogy az valóságos nyomást gyakorol a 
szemre, vagy pedig túlhosszu s igy sebes hajtás mel
lett folyton csapkodja a ló szemét, hideg északi szelek
ben pedig valóságos szélfogó s gyakran oka szemgyula- 
dásnak s más szembajnak. A szemellenző felfogja a 
port, az esővizet, piszkos havat, szemetet stb. s az a ló 
szemébe jutván, könnyen okozhat teljes vakulást is. A 
szemellenző nélküli szerszámot a lovak hamar megszok
ják s nem kell attól tartani, hogy azok a változtatás által 
ijedőssé válnak; legalább én azt az enyémeknél nem 
tapasztaltam s csak azt sajnálom, miért nem szabadí
tottam meg őket már évekkel ezelőtt e kellemetlen állat
kínzó szerszámtól. Imecs Béla.

* T e rm é s z e te s  id ő jó s .  Vegyünk egy akkora üveget, 
melybe fél kilogramm viz fér, töltsük meg háremnegyed 
részig vízzel s tegyünk bele egy piócát. A vizet nyáron 
minden héten, télen minden két hétben egyszer öntsük 
le s töltsünk frisset az üvegbe, melynek száját durva 
vászondarabokkal kell betakarni. Ha a pióca reggel 
mozdulatlanul az üveg fenekén fekszik s csigamódra 
összehuzódik, tartós szép, derült idő lesz, ellenben, ha 
eső van kilátásban, akkor a piócza az üveg nyakába 
mászik fel s addig marad ott, mig ismét ki nem derül. 
Szeles idő előtt időjósunk rendkívül gyorsan úszkál a 
vízben mindaddig, mig a szél be nem következik. Ziva
taros, záporesős idő előtt a pióca már néhány nappal 
előbb vizen kívül tartózkodik, nagyon nyugtalan s mintha 
görcsei volnának, úgy hánykolódik.

* A vadgesztenye takarm ányozásra nemcsak friss 
állapotban, hanem főzve, füllesztve, szárítva és besava
nyítva is nagyon alkalmas. Legolcsóbb természetesen a 
friss és a hámozatlan vadgesztenye etetése, a főzés csak 
akkor helyén való, ha a gyümölcsök rosszul raktároztattak 
el és a héj alatt penészesekké váltak. A fölmelegités 
következtében a penész ártalmatlanná tétetik, de hasonló 
eredmény érhető el a vadgesztenye gőzölésével is, azon 
különbséggel, hogy így a benne foglalt fehérjefélékből 
nem válik oly nagy mennyiség emészthetetlenné, mint 
az előbbi esetben. Ha sok vadgesztenye penészes a rak
táron levő készletből, akkor legjobb azt a komposztra 
dobatni. A penészedésnek elejét lehet venni száraz helyen 
való raktározással, esetlegesen előzetes szárítással oly 
módon, hogy raktáiozás előtt egy hétig vékony rétegben 
kiteregetjük a napon. Besavanyított takarmány közé nagyon 
jól lehet a vadgesztenyét keverni és ennek előnye az, 
hogy szaponintartalma által eldugitólag hat. A vadgesz
tenye keseranyaga nem mérges, sőt az emésztést elő
mozdítja, de azért kezdetben kicsiny és csak később fo
kozódó adagokban szabad etetni, hogy az állatok fanyar 
keserűségéhez hozzászokjanak. Nagy mennyiséget nem 
szabad adagolni, mert — mint már említettük — dugi- 
tólag hat a belekre. Legalkalmasabb savanyított takar
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mánynyal, répafejjel vagy szeszmoslékkal együtt etetni. 
Maximális adag fejőstehénnek 2 j s, egész 5 kg., hizóökör- 
nek 5—10, sertésnek lU kg., 1 q. élősúlyra naponta. 
Tenyészjuhok Vi—V2 kg-ot, hizójuhok V2 1 kg-ot kap
hatnak darabonkint és naponta.

* G yüm ölcsértékesítés. A gyümölcstermelés egyike 
azon mezőgazdasági termelési ágazatoknak, a melyek 
gondos munkát, szakértő kezelést és állandó gondozást 
igényelnek, vagyis a melyeknek eredményében az emberi 
értelmes munkálkodás döntő befolyást gyakorol. Ezen 
foglalkozási ág, sajnos, nálunk még mindig nem részesül 
kellő méltánylásban és pedig főleg azért, mert az értéke
sítés hiányossága következtében a gyümölcstermelésre 
fordított munkálkodás költségei nem találhatnak kellő 
fedezetet. A gyümölcsértékesítés tanulmányozása végett 
Molnár István gyümölcsészeti kormánybiztos Angliában 
járván, jelentésében azon véleményének ad kifejezést, 
hogy a mi finom és zamatos gyümölcsünk rövid időn 
ott pompás piacra találna, ha azt jó l csomagolva, jó  
állapotban és olcsón odaszállíthatjuk. A kivitelre kü
lönösen a diót, azután az almát ajánlja, — hangoztatja 
azonban, hogy az amerikai versenynyel csakis az eset
ben lehet sikerre kilátást nyújtó kísérletet tenni, ha gyü
mölcstermelő gazdáink a szigora osztályozást és a 
gondos csomagolást jó l keresztülviszik, mert az ameri
kaiak leginkább ezzel, nem pedig a gyümölcsök kiváló
ságával dominálják az angol piacokat. Az árviszonyok 
közléséből az tűnik ki, hogy a költségek leszámítása után 
a magyar termelő almájáért minőség szerint 14 K—24 
K-t érhetne el tisztán, a mi bizony nem sok, — de 
mégis jobb akkor, mikor bővebb termés idején a mi túl
terhelt budapesti és bécsi piaczainkon ugyanazt az árut 
4 —10 K-ért sem lehet elhelyezni. — Molnár is oda 
konkludál jelentésében, hogy a londoni s egyáltalán az 
az angol piac megszerzésére mindent meg kell tenni, 
annyival is inkább, mert az ottani piac befogadóképes
sége és árai jóval jobbak és megbízhatóbbak a német 
piacoknál.

* F a s z é n k iv i te lü n k  O la s z o r s z á g b a .  Milánói kon
zulátusunk 1901. évi jelentése szerint nagy mennyiségű 
faszén  érkezik a monarchiából Olaszországba, honnan 
szintén nagy mennyiségek szállíttatnak Spanyolországba 
és Malta szigetére. Konzulátusunk kiviteli cégeink figyel 
mébe ajánlja ezen körülményt oly megjegyzéssel, hogy 
nagyobb igyekezet mellett nem volna nagy feladat fa
szenet közvetlen a nevezett országba és szigetre kivinni. 
Hasonló a viszony Olaszországgal szemben az épület
éi mű fa  kivitelét illetőleg is.

* E s e rn y ő -n y e le k  v á m ja  B e lg iu m b a n .  A belga 
pénzügyminiszter határozata folytán oly esernyőnyelek, 
amelyekről határozottan meg nem állapítható az, hogy 
csakis esernyőgyártáshoz használhatók, 15% vám alá 
esnek. Ha azonban a nyelek a bordák kifeszítéséhez 
szükséges rugóval vannak ellátva, vagy pedig a nyelek 
fogója úgy van készítve, hogy minden kétségen felül

igazolható, hogy csakis esernyőgyártásra használhatók, 
úgy 5%-os elvámolás alá esnek.

*  O lc s ó  f e r t ő t l e n í t ő  m áz. Istállók és más félreeső 
helyek olcsó bemeszelésére s egyidejűleg fertőtlenítésére 
Campe a következő szert ajánlja: Készítsünk előbb jó 
égetett mészből sűrű mésztejet s még forró állapotban 
mintegy 10 liter mésztejhez %—V2 liter barna vagy 
kőszénkátrányt öntsünk. Ily módon a kátránymennyiség
től függő őzszinű mázt kapunk. Hogy színét ne veszítse, 
]U liter úgynevezett 60 fokú angol kénsavat öntsünk 
hozzá, ezt azonban V2 —1/3 liter vízzel hígítsuk fel. A 
máz igen olcsó, tartós s ha rovarok vannak az istálló
ban, azokat megöli, erős kátrányszagu, mely azoban az 
állatokra nézve kellemetlen.

*  F o ly é k o n y  fa v ia s z t ,  melyre mindenkinek, aki ker
tészkedéssel foglalkozik, nagy szüksége van, amely a 
kereskedésekben igen drágán árultatik és csak kevés he
lyen kapható, könnyen készíthet magának mindeeki, a 
következő módon : fél kg. közönséges faszurokhoz (kolo- 
fomum) parázstűzön vas- vagy cserépedényben olvasztva, 
tegyüek 40 kg. tiszta marhafaggyút. Miután ez feloldva 
összekeverődött s kissé meghűlt, öntsünk hozzá 300—350 
gr. szeszt, de vigyázzunk, hogy a szesz meg ne gyűljön. 
A tömeget keverjük jól elzárható üveg- vagy pléhedénybe. 
Az ilyen faviaszszal igen kényelmesen be lehet tapasztani 
a fák minden sebét metszés után vagy oltásnál. A le
vegőn a faviaszból a szesz elpárolog s a viasz száraz 
lesz. Ha pedig az edényben száradna össze a rossz 
elzárás következtében a faviasz, azt szesz hozzáadásával 
kell újra folyékonynyá tenni.

* A  n y á r i  s z e m z é s  tudvalevőleg megbecsülhetlen 
eszköz a gyümölcstermelő kezében s az újabb időkben 
a tapasztalaton okulva, mindinkább eltérnek azon praxistól, 
mely abból állott, hogy az érett szemet csupán a héjjal 
együtt elválasztva, helyezték át a nemesítendő alanyra: 
ahelyett, minthogy könnyebb és biztosabb is, az u. n. 
fás szemzést alkalmazzák, t. i. a nemesítő ág rügyét az 
alatta levő fás-képződmény egyrészével együtt metszik ki 
paizs-alakban. E fás-szemzés kétségkívül könnyebb és 
biztosabb a régi divatu tiszta héjas szemzésnél, de azért 
mégis igen sokszor nem kíséri a kívánt eredmény : ennek 
pedig oka a következő : a szemnek t. i. a faszövet egy
részével vaió kivétele után a behelyezendő nemes anyag 
bizonyos merevséggel bírván, nem simul olyan szépen 
oda a nemesítendő alany háncsrétegére, mintha csupán 
csak a héjjal együtt vettük volna le a szemet: s éppen 
e merevsége miatt gyakran megtörténik, hogy kivált ha 
vékonyabb ágakat kell erős szemekkel nemesítenünk, — 
mint pl. a rózsanemesítésnél ez gyakori eset, — akkor 
levegő férkőzvén éppen a nemesítő szem külső szélei és 
a beoltandó alany háncsrétege közé: az összeforradás 
vagy épen nem, vagy csak igen lassan történik. Ezért arra 
figyelmeztetjük a fás szemzés alkalmazóit, hogy lehetőleg 
vékony faréteget keli a szemmel kimetszeni, illetőleg a 
kivétel után ki kell anak a farétegét vékonyítani úgy,
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hogy mintegy hengeralakulag nézvén ki, a paizsalakulag 
kivett nemesítő szem szélein látható zöld réteg, az u. n. 
kambium-szövet reá lapuhasson a nemesítendő alany 
háncsszövetére.

*  L é d n e r  és  G u tw i l l i g  élelmiszer- és vadbizomá
nyosok üzleti jelentése. Budapest, központi vásárcsarnok, 
1902. szeptember 5-én. A jelentés főtárgyát képezi a 
gyümölcs. Míg az elmúlt hét első felében alig érkezett 
számottevő gyümölcs a piacra, addig a hét utolsó felé
ben úgy szőlő, mint alma mind nagyobb mennyiségben 
érkezett. Szőlőből mind ez ideig azonban csak csekély 
mennyiség I-a csemegeszőlő érkezik, jobban a madlen- 
és oporto-fajok kerülnek eladásra. A szőlő beküldésénél a 
következőkre figyelmeztetjük a t. beküldőket és termelő
ket: Minden küldemény osztályozva legyen, a csomagolás 
lehetőleg tiszta papirossal történjék. Gyümölcsöt, szőlőt [ 
újságpapirosba csomagolni nem szabad. A kosár tele 
legyen, szóval a csomagolásra nagy súly fektetendő. Az 
árú lehetőleg úgy szállítandó, hogy az a kora reggeli 
órákban Budapesten legyen. Nagyobb mennyiségű árú
nak a felküldése lehetőleg jeleztessék. Úgyszintén igen 
fontos, hogy a kosaiakon jelezve, legyen a minőség faj 
szerint. Vadakban a forgalom igen élénk, különösen a 
nyúl és szarvas igen kevés. Élőbaromfiakban a forgalom 
kielégítő. Tojás igen keresett, a hozatalok oly csekélyek, 
hogy a helyi szükségletet alig fedezi. Beküldését igen 
ajánlanánk. Ma I-a bácskai árút 72—73 koronáért, Il-a 
70—71 koronáért értékesítettünk. Vajban a fogyasztás 
lanyha, az árak változatosak. Dinnyéből naponta egy | 
kocsirakomány érkezik. Ma sárga zentai dinnye elkelt
5—6 K-ért 100 darabonként. Görögdinnye 20—32 kor. 
100 drb minőség szerint. Hústermékek közül legjobban 
keresett a sertéshús, amit beküldésre ajánlanánk, ellen- . 
ben a marhahús közepes árak mellett kelt el. Gyümölcs: 
Szőlő, Sászla 36—48 fill., Oporto 2 4 -3 0  fill., Madien 
24—30 fill., közönséges, mézes 24—30 fill. kgr.-ként. 
Alma, nagy, hibátlan 20—24 fill., rétesbe való 14—16 
fill. Körte, császár 30—36 fill., körte, vegyes 16—20 
fillér. Őszi barack, nagy, válogatott 60—70 fillér, 11-a 
40—50 fill., duránci 50—60 fill. Szilva 10—16 fillér 
kgr.-ként. Görögdinnye 20—30 kor., zentai, sárga 5—6 
kor. 100 darabonként. Vadfélék: Szarvas 60—70 fill. 
Vaddisznó 40 — 44 fill. Őz 150—160 fill. kgr. Fogoly 
180—200 fill. Hús és hústermékek: Marhahús hátulja 
8 0 -8 9  kor., eleje 60—70 kor. Sertéshús szalonna nélkül 
100 —103 kor. mtm., sonka, nyers, hentesárú 96—100 
fill. kgr., füstölt, hazai 100 —103 kor. mtm., szalonna, 
füstölt 108—120 kor. mtm., sertészsír 120—130 korona 
mtm., kolbász 120—130 fill. kgr.-ként. Vágott baromfi: 
Ludak, hízott 116—120 fillér, Il-a 110—114 fillér. Élő- 
baromfi: Csirke, rántani való 120—160 fill., sütni való 
140—200 fillér. Tyúk, hazai I-a 200—280 fillér, Il-a 
180—200 fill. Liba, fiatal 3—5 korona páronként. Lúd, 
hízott 9—10 korona páronként, minőség szerint. Tojás: 
Élénk irányzat. Bácskai 71—72 kor. Erdélyi 70 — 71 kor. |

ládánként. Kosárárú, 40—32 darab 2 koronáért. Tej
termékek: Teavajban élénk a kereslet. Vaj szövetkezeti 
centrifugált. Teavaj 180—200 fill. kgr. Főzővaj 140 — 150 
fill. kgr. Köpültvaj 140 — 160 fill. Tehéntúró 6—8 fillér. 
Groji 116—120 korona. Zöldség: Vöröshagyma, makói 
I-a 10—12 korona 100 darab. Ugorka, salátának való, 
nagy 8—12 kor. 100 darab. Zöldbab 10—12 fill. kgr. 
Burgonya, nagy, rózsa 320—230 kor., sárga 360—360 
kor. mtm. A főcikkek, amit beküldésre ajánlunk : szőlő, 
a'ma, körte, barack, szarvas, őz, nyúl, tojás, baromfi és 
burgonya.

Szerkesztői üzenetek.
K. L. urnák . . .  A Quercus pyramidalis, valamint a Fagus 

sylvatica atropurpurea oltott fajok. A jegenysnövésü Quercus pyrami
dalist a kertészek a Quercus pedmiculataból nyerik. A kérdezett 
hársfajok közül a legnagyobb levele van a T ilia  americana taxiflora- 
nak. Ez is nemesített faj.

H. B. úrnak . . . Csak maradjon meg a tavaszi ültetésnél; az 
ottani viszonyoknak mindenesetre az a legmegfelelőbb.

K. D. úrnak . . . Tessék lapunk ez évi 9-ik számát figyelmesen 
átnézni, abban megtalálja kérdésére a választ.

S. K. úrnak . . . Bocsánat, de nincs igaza. A 65  m/m-cs 
•°’/4-ig burkolt ólomvégü löveg éppen úgy szétlapul, akárcsak a 450-es 
express golyó. Ha csontot tör, annál jobban. A kisebb öbü sörét- 
fegyverek rendszerint jól hordanak, de csak jó lövő kezébe valók.

O. J. úrnak . . . Szerkesztőnk 8 hétig volt távol, junius és 
júliusban. Azért késett a válasz.

. . .  Ungvárit . . .
ajánlja modernül berendezett

mindennemű nyomdai munkák 
pontos és csinos elkészítésére 
. .  a legolcsóbb árak m ellett. .

O O O

ErDészeti nyomtatványraktár.
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Őszi vetésre
igényé es

X

*» fenyőfamag
luhar, bükk, gyertyán, kőris stb.

*  íombfamag
ocsányos, kocsányta lan, cser és 

amerikai vörös stb. stb.

andola, barack, som, birs, mogyoró, 
öió, gesztenye, cseresznye,
szilva, galagonya, kökény, alma, 
körte, berkenye stb. stb.

Qyumölcsfamag
megbizható minőségben kapható

faragó Béla
fenyó'magpergető-gyárában Zala-€gerszegen.

Minden kiállításon kitüntetve, legutóbb a párisi világ- 
kiállításon ezüst éremmel. 67,2—6

* •filkslm i ! ^ánlok tiszta és jó karban levő, rozsda- }
< / IlIU M im  v t l t l *  mentes, katonai puskaművessel kipróbált 4

!Verttől hátultöltő fegyvereket
darabonkint 8 koronáért, hozzávaló töltényeket darabonkint 
12 fillérért, jó erős fegyverszíjat 1 korona 40 fillérért.

E z e n  r i t k a  a l k a l m a t  m i n d e n k i n e k  l e g j o b b a n  a j á n l o m  é s  k i j e l e n t e m ,  
h a  a  f e g y v e r  a z  á r n a k  m e g  n e m  f e le lő ,  v i s s z a k ü l d n e t ő  é s  k ö t e l e z e m  m a 
g a m a t  a z  é r e t t e  f i z e t e t t  ö s s z e g e t  a z o n n a l  v i s s z a k ü l d e n i .

E z e n  f e g y v e r e i m  v a d á sza tra ,  ö n v é d e le m r e ,  e rd é sz e k n e k ,  
erd ő ő rö k n ek ,  m e z ő -  és  éjje li  ő r ö k n e k  i g e n  a j á n l a t o s a k  é s  m i n t  |  
sz o b a d ísz  i s  n a g y o n  m e g é r i k  a  8 k o r o n á t .  6 4 ,2  —2 0  t

M eg ren d e lé sek e t  u tá n v é t  m e l le t t  e s z k ö z lö k .  #«<RI I I M S Á N D O R  k a t o n a i  h a d f e l s z e r e l ő  i n t é z e t e ,  a  m .  k i r .  5 
i  P i ”  V J . y 1 N  ^  h o n v é d s é g ,  k o r o n a ő r s é g ,  p é n z ü g y ő r s é g  J
I  é s  P e s t - P i h s - S o l t - K i s k u n  v á r m e g y e  s z e r z ő d ö t t  s z á l l í t ó j a .  O  f e l s é g e  a  p e r z s a  J  
k c s á s z á r  é s  o r o s z  c s á s z á r i  n a g y h e r c z e g i  u d v a r i  s z á l l í t ó

« = = = = =  B U D A P E S T ,  IV., V á c z i -u tc z a  15. s zá m . ---------  — |
j| F iókraktárak-:  D e b r e c z e n b e n  é s  B é k é s - G y u l á n .  5 
u**

MEGJELENT:

DÉLIBÁBOK
IKTA

K L Á R  ISTVÁN

x ARA o 

2 KORONA

7052 1902. k. i.

MEGRENDELHETŐ

A MAGYAR ERDÉSZ
KIADÓHIVATALÁBAN UNGVÁRIT

pályázat erdőőri állásra.
Munkács városánál egy I-ső osztályú 

r r  r r  •  / 1 1erdoori alias
betöltendő, amely a következő javadalmazás
sal van egybekötve:

1. 1903-ik évi január hó 1-ig havi utólagos 
részletekben fizetendő 33 kor. 33 fill., 1903. évi 
január 1-től pedig 40 korona bér.

2. Természetbeni lakás az erdőn.
3. 3 kát. hold földhasználat.
4. 24 ürméter tűzifa fuvarral.
5. 4 darab tehén és 6 drb öreg sertés nyári 

egeltetése.
A kellő okmányokkal felszerelt folyamodványok

folyó évi október hó 1-ig
hozzám benyújtandók. Az állás ez évi novembei 
hó 1-én feltétlenül elfoglalandó.

Munkács, 1902. évi augusztus hó 20-án.

Cseh Lajos,
69 polgármester.

Nyomtatott és litografirozott
1

ízléses kivitelben és 
olcsó árak mellett 
szállít . . . . . . .

Székely és 3llés
könyvnyomdája Ungvárit.
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..- Ä *- paeladási hirdetmény.
A besztercebányai magyar királyi erdőigazgatóság tanácstermében

f. évi október hó 27. napján d. e. 10 órakor
az alább megnevezett erdőgondnokságban termelhető, alább részletezett faanyagnak tövön való 
értékesítése iránt nyilvános Írásbeli versenytárgyalás fog tartatatni.

E l a d á s  a l á  k e r ü l :
I. A zólyomi m. kir. erdőgondnoksághoz tartozó „Lukoca“ nevű üzemosztályban összesen 

39 3 kát. holdnyi területen álló és az 1903. évtói kezdve 3 (három) éven át termelhető, mintegy 
5500 tm3. erdei fenyő épületi, műszerfa és tűzifa, terület szerint tövön.

Kikiáltási ár holdanként 500 korona.
Bánatpénz 1000 korona.
II. Az alább megnevezett erdőgondnokságokban az 1903. évtói kezdve 5 (öt) éven ár 

termelhető épületi és műszerfa és pedig:
1. A badini m. kir. erdőgondnokság „C“ badini és ortuti üzemosztályból.
a) A terület szerinti tőár mellett fizetendő 77 26 k. holdon álló, mintegy 12.000 tm:i. fenyő-, 

juhar-, kőris- és szil- épületi és műszerfa, valamint fenyő-rúdfa.
Kikiáltási ár holdanként 1030 korona.
b) Köbtartalom szerint fizetendő mintegy 124*42 kát. hold területen eszközlendő fokozatos 

felújító vágás alkalmával kiszedhető, mintegy 2000 tm3. fenyő-, juhar-, kőris- és szil- épületi 
és műszerfa a szerződési feltételekben kitüntetett állandó egységárak mellett.

Bánatpénz 5000 korona.
2. A badini m. kir. erdőgondnokságnál „D“ tajói üzemosztályából köbtartalom szerint 

fizetendő, mintegy 94-18 kát. hold területen eszközlendő fokozatos felújító vágás alkalmával ki
szedhető mintegy 3800 tm3. fenyő-, juhar-, kőris-, szil- és bükk- épületi és műszerfa, az 
alábbi kikiáltási ê  ység-tőárak mellett:

Fenyő, juhar, kőris és szil

kezdve felfelé 
Bükk . . .

Bánatpénz 1200 korona.
3. A mihálytelki magy. kir. erdőgondnokság „A“ üzemosztályából terület szerinti tőár 

mellett fizetendő 220 66 kát. holdon álló. mintegy 74.000 tm3. fenyő-, juhar-, kőris- és szil
épületi és műszerfa, valamint fenyő-rúdfa.

Kikiáltási ár holdanként 1350 korona.
Bánatpénz 15.000 korona.
4. A karámi és dobrocsi m. kir. erdőgondnokság „A“ üzemosztályából terület szerinti 

tőár mellett fizetendő 584 06 kát. holdon álló, mintegy 200.000 tm3. fenyő-, juhar-, kőris- és 
szil- épületi és műszerfa, valamint fenyő-rúdfa.

Kikiáltási ár holdanként 1780 korona.
Az üzlethez a zólyom-jánosi gőzfürész tartozik, melyért évente 8000 korona haszonbér 

lesz fizetendő.
Bánatpénz 55.000 korona.
Bővebb felvilágosítással a besztercebányai m. kir. erdőigazgatóság szolgál.
Az általános árverési és szerződési feltételek úgy a földmívelésügyi minisztériumnál, mint 

a besztercebányai m. kir. erdőigazgatóságnál 1902. évi szeptember hó 12-ik napjától kezdve 
megtekinthetők, illetőleg át is vehetők.

Budapesten, 1902. évi szeptember hóban.

12— 19 cm. középátmérőig 1 kor. 70
20—28 f f  f f 4 f f

29 cm középátmérőtől
6 . 40

12—20 cm. középátmérőig 1 90
21 cm. középátmérőtől

2 „ 80

70 j l  kir. földmívelésügyi minister.
Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárit.
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II. évfolyaffi. Ungvár, 1902. október 1. 17— 18. szárfi.
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MAGYAR E R D L S Z
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

SZERKESZTI ELŐFIZETÉSI ÁR
IMECSFALV1 I M E C S  B É L A  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. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én.

KIADJA

S Z É K E L Y  É S  I L L É S  U N G V Á R I T ,

K A Z IN C Z Y -U T C Z A  1. SZ.,
hova a hirdetések, az előfizetési és hirdetési 

díjak küldendők.

Az utak befásításának  
állami kezelésbe v a ló  vételéről.

írta: Díváid Béla.

Az 1890: I. t.-c. 134. §-a az utak mentén
szükséges faültetések mikénti foganatosításáról

•/
intézkedett. A mezőgazdaságról és mezőrendőr
ségről szóló 1894. évi XII. t.-c. 49. §. a fenti 
intézkedést hatályon kivül helyezi és az utak 
befásításáról ekként intézkedik :

„Mely utak minő határidő alatt fásíttassanak 
be, továbbá, hogy a fák bizonyos utaknál az 
úttestre vagy azon kivül és egymástól minő 
távolságra ültettessenek s milyen fanemek ülte- 
tendők az összes utakra, tehát az állami utakra 
nézve is: a törvényhatóságok határozzák meg.“ 

A törvény e rendelkezésére a földmívelési 
kormány 1897. évi X. 4. és 52.964 VII/1. 
sz. alatt a törvényhatóságoknak a faiskolák- és 
fásításokról egy szabályrendeletet dolgozott ki.

Ezen szabályrendelet I. fejezet 2. §-a értel
mében a községi faiskolák lU részében a köz
utak befásítására alkalmas fák tenyésztendők. A
3. §-a szerint a faiskolákról részletes „üzem
terv“ készítendő és ez a járási főszolgabírónak, 
a járási mezőgazdasági bizottság elé leendő fel- 
terjesztés végett bemutatandó.

A szabályrendelet III. fejezete „A fásításokról“ 
szól. Ennek 11. §-a értelmében az állami köz
utakon a fák ültetését és ápolását, valamint a 
kiveszett fák pótlását állami közegek végzik.

A 14. §. értelmében a törvényhatósági utak 
befásítására vonatkozó tervet az államépítészeti 
hivatal közbejöttével az országos gyümölcsészeti 
biztos, a törvényhatósági mezőgazdasági bizott
ság és a gazdasági egyesület meghallgatásával 
a vármegye alispánja állítja össze.

A 18. §. értelmében a törvényhatósági köz
utak befásítására szükséges gyümölcsfa-cseme
téket a törvényhatóság a megyei faiskolákból 
fogja beszerezni.

A 20. §. még rendeli, hogy a törvényható
sági utak befásítási, valamint ezen ültetvények 
gondozási költségeit, amennyiben ezek másként 
nem biztosíttattak volna, a törvényhatósági út
alap viseli.

Ha az itt előadottak után visszapillantunk a 
fenti törvény üdvös intézkedéseire, azt kell állí
tanunk, hogy elméletileg mi sem maradtunk vissza 
a művelt nyugattól. Páris, London és Berlin 
széles utcáit mi teszi oly barátságossá, oly igéző 
széppé, ha nem a fasorok ! ? Viszont ezen vá
rosokat járva és Budapestre visszajőve, kérd
jük, hogy mi teszi a különben oly szép fekvésű 
fő- és székvárosunkat oly sivárrá, — könnyen meg
találjuk a feleletet — az ültetvények elégtelen
sége.*

Közutainkon mi teszi az utasnak a hosszas 
kocsin való utazást türhetővé, mi nyújt enyhet a 
gyalogjárónak, ha nem a befásított utak ; és vi
szont mi teszi azt unalmassá és fárasztóvá, ha 
nem az ültetvények hiánya?!

Mi a hévmérője egy ország, egy vidék kul
túrájának, ha nem a befásított utak?! Szegé
nyebb hegyvidékről az alföld felé haladva, nem-e 
látjuk azt eléggé beigazolva?!

Bizonyára igen!
És ha most e szép törvény és szabályren

delet végrehajtását, gyakorlati eredményét tekint
jük, mit látunk? Nem-e azt, hogy legtöbb he
lyen minden csak a réginél maradt. Mint tisz-

* F ő v a r o s u n k n a k  m é g  a z  is a  h á tr á n y a ,  h o g y  n i n c s e n  a  v á r o s 

b a n  m a g á b a n  s z á m b a v e h e t ő  n a g y o b b  f á s -  v a g y  v i r á g o s k e r t j e ,  p arkja ,  

m e r t  a m a  m e g l e v ő  ter-ek a l ig  v e h e t ő k  f i g y e l e m b e .  Szerkesztő.

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



MAGYAR ERDÉSZ28ó 17—81. szám.

teletet érdemlő kivételt e helyen megemlítetlenül 
nem hagyhatom Selmec- és Bélabánya városo
kat, amely közutait dr. Tóth Imre bányafőorvos, 
fáradhatlan pomologus maga fáradsága és költ
ségén nevelte és több ezerre menő diófájával 
ültette be összes közutait.

Hogy legtöbb helyen nem fásítják az utakat, 
ennek okát abban találjuk, hogy a törvény 49. 
§-ának végrehajtása részben a túlterhelt köz- 
igazgatás közegeire, de másrészt olyanokra van 
bízva, akiknek a faültetés nem mesterségük.

Ez okból sokkal célravezetőbbnek találnám, 
ha azt az állami kezelésbe vett községi erdők 
ügyeit intéző m. kir. erdőhivatalok végeznék, 
akként, hogy a kezelésök alá tartozó csemete
kertekben az előre megállapított terv alapján az 
illető törvényhatósági és állami utak befásítására 
szükséges suhángokat, illetve gyümölcsfákat fel
nevelnék, azokat az illető áll. erdőgondnok ellen
őrzése és a kerületi erdőőrök közvetlen felügyelete 
mellett elültettesse, ápolja és esetleg pótolja.

A suháng nevelési, elültetési, ápolási és egyéb 
költségei az állami utakon a kereskedelmi 
tárca, a törvényhatósági utakon az út-alap, 
végül a községi közlekedési utakon a községek
ben az ültetőanyag s annak költségeit, az illető köz
ségi költségvetés terhére volnának elszámolandók; 
az utóbbiak az ültetést természetben, közmunka 
alakjában tartoznának foganatosítani.

Hogy a községi közlekedési — vicinális — 
utak kiültetését miért kívánom a kellő felügyelet 
mellett, természetben — közmunka alakjában 
teljesítetni, annak magyarázatát abban méltóz- 
tassék találni, hogy ezzel egyrészről a népet, az 
erre hivatott szakközegekkel a faültetés mester
ségeire tanítsuk ; míg másrészről és főleg, mert 
csak ily módon lesznek az utak befásítva — a 
köznép fáradsága árán ; mert a tapasztalat azt 
bizonyítja, hogy ha a fásítás közpénzen történt, 
az sohasem vezetett czélra, mert sajnosán be 
kell ösmernünk, hogy a mi köznépünk — kevés 
kivétellel — nem bir elég érettséggel arra, hogy 
az ültetvényeket a vandalizmussal határos pusz
títástól megkímélje. Láttam az út-szélen lévő 
kereszt mellé ültetett jegenyéket, dicsőemlékü 
Erzsébet királynénk tiszteletére ültetett fákat 
derékon törve elpusztítani.

Kis községem fő- és egyetlen utcáját csak 
úgy tudtam befásítani, hogy egy közgyűlésen 
határozatilag kimondattam, hogy mindenki köte
les az ő háza elé közmunka és közpénzen ki
ültetett fácskákat pótolni, ápolni stb. akár ma
guktól száradtak ki azok, akár avatatlan kezek 
tették tönkre.

Azt hiszem, azzal, ha az állami, törvényható
sági és közutainknak befásítását, az állami keze
lésbe vett községi erdők ügyeit intéző m. kir. 
erdőhivatalok, az 1894. évi XII. t.-c. 49. §-át 
a törvényhatóságok meghallgatásával foganato
sítják — a fiatal, tetteiben és gondolkozásában 
magyar államerdészet közegeire nem hogy ter
het, de hazafias kötelességet akarok róvni.

Mert ha a földmívelésügyi m. kir. miniszter 
felhívására az ezredéves ünnep emlékére ülte
tett és a kétmilliót túlhaladó fák

„Az örömteljes emlékezet fá i* , és ha ugyan
csak. Darányi Ignác földmívelési miniszter ur 
1898. évi XI. 19. kelt felhívására ültetett három
millió Erzsébet-emlékfa a magyar nemzet

„Igaz g yá szá n a k  és bánatának kifejezője*, 
amik az indítványozó miniszter óhaja szerint 
hegyen-völgyön, a városok népáradata s csen
des falvak egyszerű lakói közt, szomorú fűz, 
terebélyes hárs, viharral dacoló tölgy és örök
zöld fenyő hirdeti az Ö emlékezetét, — akkor 
az ez utón az állami, a törvényhatósági és 
vicinális közutainkon telepített fasorok, a művelt, 
a szakképzett

„M agyar Erdészet trophaeái" lesznek. Nyá
ron ezek lombkoronája a forróságtól eltikkadt 
utasnak enyhet adnak, télen az eltévedt vándor
nak hófúvásokban útjelzőül fognak szolgálni.

Ha az állami, törvényhatósági és községi köz
lekedési utak befásítása hazafias és kulturális 
feladatát képezi az államnak, mennyire inkább 
kötelessége a vizi utak, a patakok, folyók és folya
mok partjainak befásítása, a laza talajú partok 
megerősítése.

A törvény — sajnos — a vizi utak befásítá- 
sáról nem gondoskodik, pedig azoknak beülte
tése talán nagyobb jelentőségű, mint a közutak 
fákkal való szegélyezése. Mert ha a vizi utak laza 
talajú partjai be lennének ültetve, mennyi sza
kadás, mennyi vízmosás, mennyi termő föld
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maradna a maga helyén és nem vitetnek a víz 
által egy ösmeretlen helyre. Ha a vizi utak szélei 
fűzekkel, égeresekkel meg lennének erősítve, 
árvízveszedelem esetén hány vizi jármű, hány 
tutaj találna biztos kikötőre ; hogy mennyi és 
mily nagy vagyon lenne ilyenkor megmenthető, 
azt számokkal kifejezni nem lehet; és viszont 
ellenkezőleg, ha nincs biztos kikötő hely, a féke
vesztett ár által elragadott járművekről, a tuta
jokról mennyi szegény ember élete vész el, 
azt csak a vizbefűltak szomorú statisztikája tudná 
megmondani!

Tutajozható vizi utaknál, ahol a parton fa 
nincsen és a tutajos akár éjjelezés, akár más 
okból kikötni kénytelen, a tutaj kifogása alkal
mával igen sok kárt okoz ; mert a kifogó karót 
a tutaj a víz erejénénél fogva vagy kirántja és 
azt újból le kell hogy szúrja, vagy azt meg
vonszolja és ez által a termőtalajt feltúrja, a 
part szélét lehasítja. Ebből keletkeznek azután 
időmúltával a kisebb és nagyobb partszakadá
sok, amik a hullámok nyaldosása következtében 
mindig nagyobbak és nagyobbak lesznek. A part 
szélére vert és kilóbázott tutajcövekek szintén 
a partszakadások előmozdítói, kezdeményezői.

Ezen partszakadásokat megakadályozhatjuk, 
ha a kikötőhelyeket, a vizi utak partjait fákkal 
beültetjük.

Az 1885. évi XXIII. vízjogi törvény 40. §-a 
a meder és partok jó karban tartását a parti 
birtokosoknak teszi kötelességévé. A 41. §. a 
parti birtokosoknak megengedi, hogy saját part
jaikat kő-, fa- vagy másféle burkolattal biztosítsák, 
de nem teszi kötelezővé a partok, a vizi utak 
széleinek befásítását, pedig ha ez kötelezővé 
tétetnék, akkor — mint fentebb is említém — 
az elmondott károsítások és ebből folyó költséges 
partvédelmi művek építésétől mentenők meg a 
parttulajdonosokat.

A 66. §. azon szolgalmakat tárgyalja, amik
nek a partbirtokos alá van vetve. Kártalanítás 
nélkül tartozik megengedni, hogy tutajozható, 
hajózható folyók mentén a vontatásra emberek 
és állatok számára úsztató út fentartassék ; 
köteles a hatóságilag megjelölt helyeken a ki
kötést megengedni; a fausztatásra jogosultaknak 
a parton való járást-kelést köteles megengedni;

veszély esetén a járművek bárhol kiköthetnek, 
de ez esetben a járműtulajdonosok az esetleg 
felmerülő károkat megtéríteni tartoznak. A tör
vény ezen §-sal eltörli a karópénzeket; a tuta- 
jozási és hajózási vámok már az 1751. évi XVII. 
t.-c. és az 1882-ik évi XXXI. törvénycikkel el 
lettek törölve.

Ha tehát a fent előadottak alapján a vizi utak 
partjainak használatára ezen szolgalmak háram- 
lanak, szükséges és kívánatos is, hogy azok 
kellő oltalomban részesíttessenek; ezt pedig csak 
úgy lehet elérni, ha a partok éppen úgy mint a 
közutak, törvényhatóságilag megállapított fa
nemekkel és kellő távolságban beültettetnek.

A vontató utaknak befásítása célszerűtlennek 
látszik lenni, mert a fák a vontató-kötelek sza
bad járását akadályozzák ez tény, de ha a 
fák a vontató-út belső szélére lesznek ültetve, 
akkor e bajon is segítve leend.

Ezen part-ültetéseket is a fent mondottak 
alapján szintén az állam leghivatottabb szak
közegeire, az állami kezelésbe vett községi erdő
ket kezelő erdőhivatalokra ajánlanám bízni.
c£>c&> C§D c§D C§D C§D c£> c£> C0D c£> c§D c£> c&> c&> c£> C0D C&J c£> c£> c&> C§3 c£> C0D c£>

Testvérharc.
A szélrózsa minden irányából hallik a riadó : a mező

gazdák hadat üzentek az erdészetnek. Szomorú jelenség 
e testvérharc, mely a támadó által hamis vádat zúdít 
ellenünk, hogy a közvélemény szemében leplezze saját 
mulasztásait. Azt fogják ránk a földmívelő testvérek, 
hogy az erdei legeltetés indokolatlan korlátozásával lehe
tetlenné tesszük a mezőgazdaság haladását, útját álljuk 
a marhatenyésztés fejlődésének, sőt létföltételétől fosztjuk 
meg a kisgazdát és a legszegényebb elemeket. Ilyen 
vádakat lehetett hallani pár hétre a székely kongressus 
után Kézdi-Vásárhelyt megtartott népgyülésen is, hol 
kimondatott az a kívánság, hogy az úgynevezett székely 
községi erdők szintén a magánerdők módjára kezel
tessenek, a mennyiben azok valóban a község lakóinak 
voltak tulajdona és csak az arányosítás veszedelmétől 
való félelem miatt vették fel a községi erdő czimet, ott 
a hol azt egyes hatalmas magánosok érdeke nem aka
dályozta. Persze megint nem volt e gyűlésen sem az 
erdészetnek egyetlen barátja is jelen, a ki a rövidlátó 
népet felvilágositotta volna, hogy az olyan korlátlan 
legeltetés mellett, mint a milyen a magánerdőkben folyik, 
az ők erdejük is mihamarább elpusztul; ki megmagya
rázta volna nekik, hogy az erdészet csak a nép javát, 
hasznát akarja akkor, midőn a legeltetést ott a hol az 
erdő fenntartása miatt szükséges, tilalmazza. De nemcsak
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igy nyíltan, de ennél veszedelmesebb alakban sub rosa 
is irányul felénk hasonló vád, mert érezvén tehetetlen
ségét, túlhajtott ambitiónk gyöngéd érintésével igyekszik 
próbára tenni naiv engedékenységünket.

Legyünk résen, mert az ilyen simulékony ellenség a 
kígyó szerepét játsza, mely azt öli meg, ki melegével 
gyámolitá őt. Végre is itt az ideje, hogy leszámoljunk 
existentiánkkal és a világ előtt tisztázzuk az erdészet 
létjogosultságának kérdését. Azt hiszem, hogy lassacskán 
majd sorra kerülnek most még a homályban lappangó 
thémák és rövidesen mód nyílik arra, hogy a döntő 
játékot nyílt kártyával játszhassuk el.

A legeltetés ügyét immár évek óta vizsgálja az erdé
szet; ott a hol lehet és szükség forog fenn, enged át 
eddig eltiltott területeket legeltetési célra és vájjon mi 
az eredménye ?

Az, hogy a panaszos mezőgazdaság bűnbakot keres ! 
Igazságos pártatlan Ítélet azonban sohasem fogja ránk 
róni a felelősséget a tekintetben, hogy az erdei legel
tetés korlátozásában indokolatlan túlkapások volnának 
tapasztalhatók ; ellenben igenis könnyen levezethető tény 
az, hogy a mai sajnos állapotokat a mezőgazdák rövid
látása szülte meg csirájában és ugyanazok megbocsát
hatatlan könnyelműsége növelte ily fenyegető veszede
lemmé. Ugyanis tekintsünk vissza a múltba, honnan 
erednek azon fékevesztett visszaélések, melyek révén 
nemcsak az erdei legelő, de maga az erdő is tönkre
tétetvén, égetőleg sürgették a most már sérelmes törvé
nyek életbeléptetését? Ez a régmúltban történt, akkor t. 
i., midőn az erdész alárendeltje lévén a mezőgazda kor
látlan hatalmának, csupán mint ennek akarat nélküli 
eszköze szerepelt, s gondolnia sem volt szabad arra, 
hogy józan belátását és szakszeretetét a mezőgazdaság 
önkénye ellenében érvényesítse. A mezőgazda pedig akkor 
sem tagadta meg önmagát, s a hol csak lehetett, zsa
rolta az erdőt, hogy annak zs rjával hizlalja saját gazda
ságát. Azzal sohasem törődött egyetlen gazda is, hogy 
a jóhiszeműleg reábizott erdő tönkre is mehet; a hata
lom és az élet minden javaiban való dúslakodás pedig 
annyira elvakitotta az embereket, hogy ez időben szinte 
őrült merészségnek tűnt volna fel annak bizonyitgatása, 
hogy az erdők tönkretételét a mezőgazdaság fogja első
sorban megsiratni. Tessék megkérdezni az erdészet leg
öregebb tanúit, hogy mint vélekednek a mezőgaz
dák letűnt uralmáról? Alig akad egy is, a ki azt ne 
vallaná, hogy valamennyi zsarnoka, mostohája volt az 
erdőnek és ezt élő példák gyanánt tanúsítják magok az 
erdők.

Különben mindez nagyon természetes szint ölt, ha 
elgondoljuk, hogy a mezőgazdáknak az időben nem 
volt meg a dolgok megítéléséhez szükséges szakkészült
ségük, járatlanok voltak az erdőgazdálkodás szabályai
ban, s e mellett a rengeteg értéket képviselő erdők, a 
legtöbb gazda kezében csak arra szolgáltak, hogy a más 
tolla gyanánt ékeskedjenek velők, mert az erdő minden- !

17— 18. szám.

kor fedezetet nyújtott arra, hogy a hol a mező nem 
győzte, fennakadás ne történt légyen.

És nagyon téved az is, a ki azt hiszi, hogy a szélnek 
kürtőit panasz hivatott mezőgazdáktól vette eredetét.

Nem igy áll a dolog. Nem is tételezhető fel ily nagy
mérvű elfogultság olyan egyénekről, kik a dolgok állá
sát a nemzeti közérdek szempontjából Ítélik meg. Magam 
is értekeztem e tárgyban szaktekintélyekkel, a kik beis
merték, hogy az államnak és a községeknek több erde
jük van ma, mint volt egykoron, s hogy a törvényszerű 
erdőkezelés ellen hangoztatott panasz egyértelmű a leg
képtelenebb jogtalanságok elismerésével. Kétségtelen 
tehát, hogy az erdő legelője azokat nem hagyja nyu
godni, a kiket az erdőtörvény tiltott el kontárságuk teré
ről és a kik hegemonikus uralmukat megosztani kény
szerültek a modern, a szakképzett erdészszel. Tehát nem 
a gazdasági közérdek hallatja panaszát, s nem a sze
gény földmives kiált segítségért az erdei legelők miatt, 
hanem egy nagyon is kétes czélzatu tömeg, mely ugyan 
mezőgazdának nevezi magát, de önbizalma nem terjed 
annyira, hogy a maga lábán járni megkisérlené.

Ezek mindeddig az erdővel támogatták existentiájukat, 
s most midőn a hivatott szakembereknek kell átenged
niük a provisoris teret, felébred bennök a kenyéririgy
ség és ürügyet keresnek a vádra, mely által a testvér
gazdát megbélyegezhetnék céltudatos törekvésében. És 
mi is lehetne más az ürügy tárgya, mint a legeltetés, 
mely minden tekintetben oly igen alkalmas propagálni 
az ellenszenvet, az amúgy is mostoha, népszerűtlen test
vérág mívelői ellen, melyhez úgyszólván minden ember 
jogot tart s melynek korlátozását indokolni könnyű ugyan, 
de hogy azt valaki békével viselje, ahhoz szükséges az 
önzetlen érzület, hogy a mit mi magunk szívesen bírunk 
előnyök gyanánt, ne sajnáljuk azt az utódoktól sem. Ez 
pedig manapság igen sok embernek kényes oldala, s 
épen ennek tulajdonítható, hogy midőn a világba kürtőit 
hamis vádakkal szemben az erdészet reális véde
kezést kezdett, az érdekeltség közvéleménye talán meg
győződés ellenére is helyet adott a vádaknak, bizo
nyára azon reményben, hogy a támadás által ideig- 
óráig tartó kedvezményre tehet szert. És már-már fél
teni lehetett az erdészetet, hogy káros következményű 
engedékenységre szánja el magát, midőn végre a körül
mények szerencsés alakulásával leleplezett vádak elju
tottak legméltóbb sorsukra, egyesületünknek azon bölcs 
határozata által, hogy a mezőgazdaság ismerje fel első
sorban a saját hatáskörében köszörülendő csorbákat, s a 
mennyiben azoknak jóvátétele körül szükség volna az 
erdészet méltányos közreműködésére: nemzetgazdasági
elveink és kötelességeink feladása nélkül arra mindenkor 
készek leszünk.

Lássák be a testvérmívelési ágnak szakemberei, hogy 
már elmúlt azon idő, midőn az erdészet létjogosultságát 
vitatni volt szükséges, s midőn az erdészet emberfeletti 
erővel küzd a legszentebb nemzetgazdasági érdekek szol
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gálataiban és produktumaival igazolja életképességét, 
akkor meddő törekvés marad minden kezdeményezés, 
mely a hamis vádak fegyverével tör ellenünk.

Az uj erdészoklevél.
Most, ahogy elnézegetem uj oklevelünket, mindinkább 

rájövök arra, hogy miért nem tetszik az nékem.
Ha eszembe jut, hogy nemcsak Illés főerdőtanácsos 

és Lipthay báró urak, de akiket én is megkérdeztem 
ez oklevél felől táplált véleményükről, ezek is szépnek 
mondták, sőt meg nem kérdezett feleségem az oklevél 
megpillantásakor „Jaj be szép“-et is kiáltott elragadtatá
sában, ilyenkor azt kezdem gondolni: hátha csakugyan 
rossz ízlésem van és mintha kedvem kezdene kerekedni, 
hogy eddigi véleményemben megtántorodjam. — De ha 
ismét azt is meggondolom, hogy a megkérdezettek nem 
nagyon lelkesülten mondták azt szépnek, sőt az én föl
fogásom meghallgatása után nekem adtak igazat, ilyen
kor mégis csak méginkább megerősödöm azon meggyő
ződésemben, hogy uj oklevelünk egyáltalán nem szép. 
E meggyőződésre segít — azon említett körülményen 
kívül, hogy a kérdezettek szíve szemmelláthatólag nem 
vallotta azt, amit szájuk mondott — azon folyton és 
mindenütt látható tény is, hogy a modern művelt em
ber egymás iránt való előzékenységből, saját énjét egé
szen alárendelve másoknak, beszédjében s tetteiben nem 
az igaznak, hanem kellemesnek hangoztatására s ennek 
érvényesítésére törekszik. Folytonosan láthatja akárki, 
hogy akinek véleményét kérdezi, az — ha eléggé tapin
tatos — előbb a kérdező véleményét fürkészi, hogy ne
ked igazat adva, magát szeretetedbe behízeleghesse . . .

Én szépnek csak a természetest találom, csak e leg
főbb tökéletességet, a minden részecskéjében, teljes 
egészet, amelyben sem hiány, sem fölöslegesség nincs. 
Amelyben minden alkatrésznek föltétlenül meg kell lenni, 
ott kell lennie, ahol van és olyannak kell lennie, mint 
aminő, hogy az egész célszerű, tökéletes szép lehessen.

Ember ilyen tökéletest, tökéletességében, ilyen szépet 
nem teremthet, de romlatlan érzékeivel megértheti és — 
ha Isten különös kegyelme képessé tette őt arra — utá
nozhatja is, alkothat természetest. A tollal, ecsettel, vé
sővel, kalapácscsal dolgozó művész csak ügy szerez ne
kem gyönyörűséget, ha ihletettségében csakugyan szépet, 
természetest, a természethez hasonló fenségeset alkotott.

E tekintetben a szép iránt való fogékonyságról és az 
ízlés kiműveltségéről csak annyiban lehet szó, amennyi
ben nem a tömeg Ítéletét fogadjuk el mértékül, nem a 
szemfényvesztésen alapuló alkotásokat ismerjük el örök- 
becsűeknek, hanem azokat a műveket, amelyek a mind
nyájunk végső célját képező isteni tökéletességnek leg
hívebb utánzatai.

Manap, amikor az ember hovatovább mindinkább ki
vetkezik természetes voltából, amikor a szántóvető mű- 
veletlenség elől lelkeszakadtan menekül mindenki a

E R D É S Z

műveltség gócpontjaiba, amikor a mai lázas életben a 
hajdan természetes embernek szíve, lelke műveltté fajúi, 
hogy jól élhessen — ez uj életviszonyok között az ihlet, a 
művészet is a kenyérkereset szolgájává aljasul s nem a 
szépet keresi, nem ezt utánozza, hanem az ízlését veszí
tett tömeg hatalmának befolyása következtében csupán a 
könnyebb szemkápráztatásra szorítkozik, a művészet el- 
sekélyesedik s az ízléstelenség mind általánosabbá lesz. 
Csak így tudom megérteni, hogy ahelyett, hogy termé
szetellenes életünkbe visszavinnők a természetest, e helyett 
a természetet forgatjuk ki a maga valódiságából, hogy 
ferde életünkhöz illő lehessen, az istenadta teremtmé
nyeket pedig mindenféleképen irgalmatlanul megstilizál
juk s a stilizáló mestert dicsőítjük . . .

Én nem látom uj oklevelünknek kiállításában a legfőbb 
tökéletességre való törekvést. Nem látom benne a leg
főbb célszerűséget, nem látom rajta a legszebb díszítést, 
a természetest s nem látva az érettséget, a szakbeli 
tökéletességet jelképező ezen oklevélnek tartalma, írás
szövege, alakja és díszítése között sem — a megelége
dést keltő összhangot; az okmányt tehát csakugyan nem 
mondhatom szépnek.

A tölgynek fája, gyökere, gályái, levele, makkja, — a 
fenyőnek tűi, tobozai s színe, alakja, mindennek eredeti 
mivoltában annyira alkalmas műtárgyak díszítésére, hogy 
rajtok változtatni csak alig-alig szabad. A díszítő művész
nek tehát nem az lett volna a feladata, hogy ezeket a 
természetes dolgokat olyanokká stilizálja — magyarul: 
elnyomorítsa —, hogy valamennyi torzítva kerüljön sze
münk elé, hanem feladata csak az volt, a stilizálásnak 
csak arra volt szabad szorítkoznia, hogy a fa, galy, 
gyümölcs — ha nem is egészen úgy, mint a természet
ben, de legalább ezt megközelítő formában és módon — 
díszítse a szöveget.

Nézzük csak meg a magyar címert körítő tölgygalyat 
és az oklevél közepére nyomott ötlevelet. Ezek csakugyan 
díszei az okmánynak, mert csak alig stilizáltak, termé
szetességükből alig veszítettek valamit.

De pántokba foglalt, stilizált gályákkal eléktelenített 
oklevelünk egyéb hibától sem ment. így az OKLEVÉL 
felírás fölött nem egészen magasan álló magyar címeres 
korona nyomott érzést kelt, mint az oly ember látása, 
akinek vállán és nem nyakán a feje. Az OKLEVÉL túl
ságos nagy, harminc millimeteres betűi is elütnek úgy 
az alaprajztól, mint a szöveg betűitől. Az oklevelet ter
jedelmes, 67+54 centimeteres alakja miatt s a szöveg
nek nagy négy és öt millimeteres betűi miatt, kézből és 
fejszédűlés nélkül alig lehet olvasni. Pedig az oklevélnek 
könnyen és kényelmesen kézből olvashatónak kell lennie, 
mert az nem arra való, hogy falra akasztott rámából 
hirdesse gazdája dicsőségét, hanem hogy írásbelileg 
bizonyítsa ennek szakképzettségét. Mint ilyennek tehát 
két millimeteres betűkkel és egyéb okmányainkoz hasonló 
alakban kellett volna készülnie, hogy fiókunkban is szé
pen odaigazíthassuk többi iratainkhoz.
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A szövegben is sok a kifogásolni való. íme:

Mi, az erdészeti államvizsgáié bizottság alulirt elnöke
és tagjai.......................................... urat. k i.......................................n
__________ ____ vármegyében.................. ........... született és szak-
tanulmányait a Selmecbányái m. kir. bányászati és erdészeti
akadémia rendes________ hallgatói számára előírt tantervnek
megfelelően elvégezte, a nagyméltóságú földmívelésügyi m. kir. 
minister urnák __T____é v i_____számú rendelete alapján Buda
pesten__________ é v _____________napjain megtartott erdészeti
államvizsgálat alkalmával az erdészeti tudományokból meg
vizsgálván, az erdőgazdaság önálló vezetésére_____________

képesítettnek találtuk, minek hiteléül részére ezen oklevelet 
kiszolgáltattuk.

Kelt Budapesten,............évi______ ___ .hó______ n.

Az erdészeti államvizsgáié bizottság Az erdészeti államvizsgáié bizottság 
elnöke: tagja:

m. kir. országos főerdőmester.

Ebben a szövegben céltalan és fölösleges az első sor
nak: „Mi, az erdészeti államvizsgáló bizottság elnöke“ 
feltűnő piros betűkkel való nyomása. Én legalább nem 
látom ennek semmi szükségét. Hanem láthatok ebben az 
írásmódban bizonyos kevélykedést. A pluralis majestaticus 
feltűnően kilátszik belőle, rábizonyítani azonban nem 
igen tudom, mert ott van az „és tagjai“ is, igaz, hogy 
a második sor elején és csak fekete betűkkel nyomva, 
mint a szöveg többi része, de mégis ott van. Különben 
ezzel a „tagjai“-val végződő egész sorra nincs szükség 
a szövegben. Ugyanez meg van az aláírások felett a 
keltezés alatt is, ahol helyén is van. Feltűnő módon való 
írásra első sorban a szakképzettnek a neve való, mert 
az okmánynak legérdemesebb olvasója, az állást adó 
kenyeres gazda első sorban a szakképzettnek a nevét 
keresi benne. Úgy vélem, azt sem szükséges kitenni ez 
okmányban, hogy melyik és minő rendelet alapján tar
tották meg az államvizsgálatot, azt is fölösleges beírni, 
hogy . . megtartott államvizsgálat alkalmával az erdé
szeti tudományokból megvizsgálván . . mert ez ma
gától értetődik, — a képesített szó sem helyes, mert 
nem fejezi ki, amit az okmánynak bizonyítania kell, hogy 
tudniillik a vizsgázott képes is az önálló gazdálkodásra. 
A kettő között oly külömbség van, mint a tanult és 
tudó között. „Minek hiteléül . . .“ stb. szintén pleonaz- 
mus. Mindenki tudja, hogy — ha kezében van a szakképzett
nek ez oklevél, úgy ki is adták ezt neki. Végül a kel
tezésnek az napról Kell szólania, amikor a vizsgálás 
történt. „Az erdészeti államvizsgáié bizottság elnöke“ és 
„Az erdészeti államvizsgáié bizottság tagja“ aláírások 
pedig magyarosan a manupropriák alá jegyzendők. Ezek 
szerint én a következő szöveget találom helyesebbnek:

X urat, aki (nem pedig: ki, mert e helyre visszamutató és
nem kérdő névmás v a ló )...... ............................... vármegyében

rhely és idő) született és szaktanulmányait a Selmec
bányái magyar királyi bányászati és erdészeti akadémia ren

des__________ hallgatói számára előírt tantervnek megfelelően
elvégezte, az erdőgazdaság önálló vezetésére képesnek találtuk.

Budapesten,............ évi................................. hó ...........napján.

Y, U,
m. k:r. országos főerdőmester, Y,

az erdészeti államvizsgáló bizottság g

e'n°'<e' az erdészeti államvizsgáló bizottság
tagja.

Minthogy az élet a „kitüntetéssel képesítettének csak 
ritka kivételképen ad előnyt a „képesített“ felett, a szak
embert kereső birtokos is többre becsüli a pályázónak 
bizalomgerjesztő egyéniségét, mint a klasszifikációját, és 
minthogy a „képesítettnek találtuk“ kifejezés elhagyása és 
a „képes“-nek alkalmazása esetén a bizottság csakugyan 
nem is tudhatja, hogy a megvizsgált egyén valóban 
,,kitünően képes“-e a gazdálkodásra, ezért a kitüntetés
sel való képesítést is, mint céltalant és bizonytalant el
hagyni valónak tartom.

Mindezek után azon meggyőződésemnek bátorkodom 
kifejezést adni, hogy ezt az uj erdész-oklevelet sem Illés 
főerdőtanácsos úr, sem Lipthay báró úr igazán — soha 
sem találták szépnek, sem pedig Prenoszyl tanár úr nem 
tekinti igazi, gondosan nevelt szülöttjének (nem látni 
rajta sehol a rajzon a mestere nevét), hanem az életünk
ben oly fontos szerepet játszó véletlen folytán lett azzá 
ez a — csinálmány.

Et nunc venio ad fortissimum. Ha, amikor legelőször 
szóltam ezen oklevélről, akkor kollegáimat gyanúsítottam 
annak megrajzolásával, — most azonban erősködöm, — 
megeszem a fejemet, ha nem úgy van, — hogy az ok
levél szövegét csakugyan nem erdész írta! Lehetetlennek 
tartom, hogy az a szűkszavú erdész, aki sohasem beszél 
— csak néha napján mond sokat kevés szóval — ilyen 
híg lére tudná ereszteni azt a kevés mondani valót, 
aminek az oklevelén rajta kell lenni. De félek, félek, hogy 
csöbörből vederbe lépek, s megint nem találom el azt 
az igazat, ami után mindig szívéből vágyódik

Fankovics.
Tw  HST 1&  & T i$ T

Pártoljuk a magyar nyelvet!
A M. E. 12. és 15. számaiban „Hibás szók“ és „Hibás 

szóképzés“ címén napvilágot látott közleményekben Po- 
i rubszky Gyulának a reám vonatkozó, nem éppen hízelgő 

föltevéseivel nem foglalkozom, nem válaszolok azokra 
annyival inkább, mert tudom, hogy e becses lap féltéke
nyen őrzi a tárgyilagosságot. Midőn a 10 ik számban 

j közölt rövid cikket írtam, nem gondoltam támadásra s 
kérem is azt annak nem minősíteni.

A sürgöny lekopogtatásakor tótágast állt bennem a 
nemzeti hiúság. Nem nézhetem ugyanis közönyös szem
mel, hogy a vendégszók óriási serege mételyként terjed 
élőszóban, napi sajtóban, irók, költők, tudósok irataiban. 
Bár merre fordul a fül, tekint a szem, mindenütt idegen
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szók, idegen intézmények ; úgy látszik a magyar szereti 
az idegenszerűséget, mert talán a műveltség látszatának 
zománcával von be ? vagy mert urias, illetőleg 
„elegáns“ ? !

Idegen szókat nemcsak a művelt angol nemzet nyel
vében, de a Fidsi-szigetek emberevő népeinek nyelvében 
is találtak. Nem maradhatott mentve a mi viszontagság
teljes nyelvünk sem a jövevényszóktól. Az idegen tár
gyakkal és fogalmakkal beözönlött az idegen szó, de elő
deink ezeket eredeti magyar szókhoz kapcsolták avagy 
magyar liszttel átgyúrva legalább hangzásuk megmagya- 
rosodott, sőt családot is alapítva teljesen meghonosodtak 
úgy, hogy bennök ma már nem talál idegenszerűséget 
a nyelvérzék s a nyelveket ismerő sem gyanítja idegen 
eredetüket. Toldy Ferenc azt mondotta, hogy nyelvünk 
elvesztette áthasonító erejét. Igaza lehet és talán azért 
tartják meg mostanában változatlanéi az átvett kölcsön- 
szókat, melyeknek idegen voltát az Írástudó kiérzi, a 
nemzet széles rétege pedig azokat egyszerűen nem érti.

Mióta nyelvünk kivált az ugorból, nagy változások ér
ték. Különösen kimutatható a török, a szláv, olasz, német 
és latin hatás; ezek közül leginkább a pannoniai szláv- 
ság részéről érte gazdagodás szókincsünket; a legérzéke
nyebb volt a német hatás, mert onnan a szókat nem egy- 
szer muszájból (muss sein) kaptuk ; s legerősebb volt a 
latin, mely a XVII—XVIII. században egész közéletünket 
elárasztotta kifejezéseivel, míg a nyelvújítás kora nem 
helyettesítette azokat honi képzésekkel. Legújabban ke
letről az oláhság, északról pedig a tótság kezd hatni 
nyelvünkre. Ismerek egy szállóigét: „Adj a tótnak szállást, 
kiver a házadból“, érdemes e fölött gondolkodni, kivált 
most, mikor annyi ostorcsapás éri a magyart.

A nyelvújítás korában egész irodalom támadt a nyelv
tisztítás körül s legújabban is érdekes viták olvashatók 
a M. Nyelvőrben. Ezeknek tárgyalása nem tartozik ide, 
csupán azt emelem ki, hogy Simonyi Zsigmond is elis
meri a „purizmusnak“ az idegen szók ellen való küzde
lemnek létjogosúltságát.

De ha bele is kell törődnünk abba, hogy a nyelvünkre 
a nagyobb és régibb műveltségű nemzetek befolyással 
voltak, legalább azon idegen szókat dobjuk ki — tartom 
nyelvünket oly erőteljesnek, hogy azokkal úgy magyaro
san elbánhatnék — melyek még nem rögződtek szókin
csünkbe s melyek zengzetes nyelvünkben zavarólag hat
nak, oly zene-bonát okozva, mint az összeütött két réz
tányér a cigány zenéjében, ki a csengő hangot a fülemü
létől lopta hegedűjébe, a dallamot pedig a magyar nép 
ajakéról tanúlta.

Szakunknál az idegen szók használata eddig korlátolt 
alkalmazást nyert s remélem, hogy most, midőn mű
nyelvünk a rostára került, az a kevés idegen szó sem 
fog átbújhatni.

Nyelvünket eredeti alakjából kiforgatni bűn s ha azt 
teszi — bár a nyelvtani szabályokkal szemben ott van 
a nyelvszokás szentesítése — a hibásan képzett magyar

szó, az idegen, elsikkasztva ősi nyelvünket, magát a 
nemzetet alakítja át, „bcgnizni fognak a jégen a süldő 
gyerekek s nem irinkálni, csúszkálni, bankettoznak 
áldomás helyett, tata lesz apóból, flancolni fog a legény, 
blúzt hord otthonka helyett a menyecske-madám, strimpfli 
lesz a kapcából s talán majd lakknak mondja bocskorát 
a bakter is, klakknak a százesztendős süvegét és frakk
nak az ezer foltos ócska dolmányt, hotelnek a kocsmát. 
Hát a fokosból, a fütykösből mi lesz? Elegáns sétapálca, 
melyet kézbe forgatva fognak vele vasárnap délután 
a schneidig paraszt legények kokettírozni a kis kert 
mellett zsúrozó molett és fess paraszt-freileinokkal . . . 
akkor megérjük azt, hogy a „pártoljuk a magyar ipart“ 
mintájára unokáink majd az elsikkadt magyar nyelv 
megteremtésére „pártoljuk a magyar nyelvet“ lesznek 
kénytelenek megcsinálni ! És bizonyára ezt is majd „lo- 
jalitási klauzulával“ akarja elsikkasztani valamely osztrák 
miniszteri lángész." Ezt a jóslatot Nógrádi László irta le 
nem régen és sokan vagyunk, kik beteljesedésétől ret
tegünk.

Hát én irtó háborút viselek a számtalan szú és gomba ellen 
s csekély erőimtől telhetőleg küzdeni fogok az idegen 
nyelv-szemet ellen is, hogy be ne piszkolja erdőinket, 
be ne lepje gondozott fáink himes virágait s hozzá ne 
tapadjon a magyar néphez. És ha nézetemmel egyedül 
állanék széles e hazában, még akkor is a cseh üveg 
adta, sőt a valódi gyémánttal szemben kedvesebb, becse
sebb lesz előttem a máramarosi gyémánt, mert az bérces 
szép hazánkban termett! aa

Az Országos Erdészeti Egyesület ez évi
közgyűlése.

Az Országos Erdészeti Egyesület f. évi közgyűlését, 
mintegy 160 résztvevő jelenlétében, szeptember hó 11-én 
Menyházán (Aradmegye) és környékén tartotta meg. A 
közgyűlés lefolyásáról a következő tudósítást kaptuk :

Az egyesületi tagok szeptember hó 8-án gyülekeztek 
Aradon, ahol e nap délutánján választmányi ülés, este 
pedig a városligetben ismerkedési estély volt, amely fesz
telen kedélyességgel telt el.

9-én reggel már 6 óra előtt a vendéglátó Aradi és 
Csanádi Egyesült Vasutak különvonata a kies fekvésű 
Menyházára vitte a közgyűlés tagjait, ahol 11 órakor 
kezdetét vette a közgyűlés. Az elnök, báró Bánffy Dezső 
megnyitó szavai után, amelyekben hálával emlékezett 
meg arról a szives meghivásról és lekötelező vendég
szeretetről, melyben az A. Cs. E. V. az egyesületet része
sítették, a titkár bejelentette a megjelent képviselőket. 
Képviselve volt a földmívelésügyi miniszter ur Sóltz 
Gyilla min. tan., orsz. főerdőmester, a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter ur Hirsch István  főerdőtanácsos 
által. Képviselőt küldött továbbá több külföldi erdészeti 
egyesület, az aradmegyei gazdasági egylet, Budapest fő
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város, Brassó, Selmecbánya, Sepsi-Szent-György városok, 
több uradalom stb.

Az egyesület életében a legutóbbi közgyűlés óta elő
fordult jelentősebb mozzanatok közül a titkári jelentés a 
következőket emeli k i:

Az egyesület az elmúlt évi közgyűlés határozatához képest 
Sárosvármegye gazdasági egyesületének az erdei legel
tetés ügyében megindított mozgalmával foglalkozott és 
ebben a kérdésben elfoglalt saját álláspontját az érdekelt 
tényezőkkel nagyszámban terjesztett röpirat utján ismer
tette. E fontos közgazdasági kérdés beható tanulmányo
zásáért a földmívelésügyi miniszter úr az egyesületnek 
köszönetét fejezte ki.

Hasonlóképen foglalkozott az egyesület a hunyad- 
vármegyei gazdasági egyesület által a véderdőterületek 
kijelölése és legeltetése ügyében szerkesztett emlék
iratával.

Miután a titkári jelentés még felemlíti, hogy az egye
sület a bükkfa-ipar támogatását a földmívelésügyi kor
mány pártfogásába ajánlotta, rátér az egyesület irodalmi 
tevékenységének azon részére, amely irodalmi pályáza
taitól független. Rendes kiadványain kivül (Erdészeti 
Lapok, Erdészeti Zsebnaptár, Erdészeti Rendeletek Tára) 
kiadta az egyesület Péch Dezső m. kir. erdőmesternek 
a külföldi fanemek meghonosításáról szóló művét, Fekete 
Lajos főerdőtanácsos és akadémiai tanár népszerű erdé
szeti növénytanának második füzetét és Béky Adbert m. 
kir. erdőrendezőnek az erdőőri szakiskolák részére irt 
mennyiségtanát pedig kiadásra elfogadta. Az erdészeti 
műszótárt szerkesztő bizottság nagy mennyiségű szóanya
got gyűjtött és egyes kétes szakkifejezésekre nézve elő
zetes megállapodásra jutott.

A tél folyamán az egyesület saját helyiségeiben több 
nyilvános felolvasást tartott.

A pozsonyi II. gazdasági kiállításon az egyesület ösz- 
szes kiadványaival, székházának képével és erdészeti 
szerszámgyüjteményével vesz részt.

Az egyesület törzsvagyona ez idő szerint 817.336 kor. 
81 fillérre rúg, mely összegből 388.330 korona 52 fillér 
az egyesület székházára esik.

A Bedő Albert alapítványból az egyesület két erdé
szeti akadémiai hallgatót lát el évenkint 600—600 kor. 
ösztöndíjjal, míg jótékony alpítványaiból szorult anyagi 
helyzetben levő tagjai s illetve azok özvegyei s árvái 
között összesen 4694 korona segélyt osztott szét.

Az egyesületnek ez idő szerint 1 tiszteletbeli, 859 
alapító s 1143 rendes tagja — összesen tehát 2003 
tagja van.

A titkári jelentés tudomásul vétele után a közgyűlés 
az alapszabályokat oly értelemben módosítja, hogy szám- 
vizsgáló bizottságot választ és a választmányt nem 3 év
ről 3 évre egyszerre választja, hanem évenkint annak 
kilépő negyedét.

A Deák Ferencz alapítványból kiirt pályázatokat 
tárgyalván, a közgyűlés egy faanatomiai mű megírásával

dr. Társon János m. kir. főerdészt, a faeladási szer
ződésekről szóló munka megírásával pedig Téglás Károly 
m. kir. erdőmestert bízta meg. Kiadta az egyesület Gaul 
Károly műegyetemi tanárnak „Hazánk házi faiparairól 
szóló díjnyertes művét. A Deák Ferencz alapitvány 1902. 
évi kamataiból több erdészeti napikérdést tárgyaló füzetre 
ir ki az egyesület pályázatot.

A közgyűlés ezek után a tisztujítást ejtette meg és 
elnökké egyhangúlag ismét báró Bánffy Dezsőt válasz
totta. Alelnökök szintén dr. Bedő Albert és Horváth 
Sándor maradtak. Az igazgató-választmányba uj tagok
ként Imecs Béla, Péch Kálmán és Simon Gyula ju
tottak.

A tárgysorozat következő pontja Téglás Károly m. 
kir. erdőmesternek rendkívül érdekes előadása volt a 
legeltetés napirenden lévő kérdéséről.

Az előadó rövid bevezetés után mindenekelőtt a legelő
hiány okaival foglalkozik. A legelőhiány legfőbb okait — 
ellentétben azokkal, a kik e tekintetben az erdőgazda
sági tilalmakat helyezik előtérbe — legelőgazdaságunk 
teljes rendezetlenségében keresi. Áttekint birtokviszo
nyainknak az úrbéri viszony megszüntetése óta bekö
vetkezett gyökeres átalakulásán és ezzel párhuzamba 
állítva a legelőgazdaságot: konstatálja, hogy a mig bir
tokviszonyaink változásaival a legeltethető legelő- és 
erdőterületek többé-kevésbbé feldarabolódtak és birtok
beli különválással kapcsolatos gazdasági elkülönülés a 
gazdaság alapjait lényegesen átalakította, addig a legelő
gazdaság megmaradt ősi állapotában s ugyanazt a gon
datlan, kíméletlen gazdálkodást erőszakolja ma is, a 
a melyet az úrbéri viszony rendezése előtti időkben foly
tatott, a mikor a közösen használt erdők és legelők 
óriási komplexumain a csordák helyet változtatva legel
hettek és nem szorultak úgyszólva napról-napra ugyan
arra a területre. A legelők pihentetésével, javításával, 
ápolásával rendszerint nem törődtek.

A legelők szegényedése, romlása a legelőgazdaság 
megváltoztatására ép úgy nem volt hatással, mint a 
birtokviszonyok alakulasa, sőtt a javuló gabonakereslet 
újabb hibába sodorta a gazdákat, a mennyiben kedvet 
adott a legelők egy részének feltöréséhez és a takar
mánynövények termesztései is kisebb területekre szo
rította.

A legelőhiány ezen származási okaival szemben az 
az előadó véleménye szerint téves és közgazdaságilag 
nagyon káros eljárás volna a legelőhiány megszünteté- 
tésére kizárólag az erdei legeltetés és a legelők kibőví
tése által törekedni.

Előadó a legelőhiány megszüntetése érdekében első 
teendőinek nem a legelőterületek bővítését, hanem a 
rendszeres legelőgazdaság összes feltételeinek biztosítá
sát tartja. Kijelenti azonban, hogy ezzel korántsem 
akarja a legelőterületek bővítését szükségtelennek, vagy 
mellékesnek minősíteni.

Szükségét látja maga is, hogy a hol arra alkalmas
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erdősült területek vannak és azok az állattenyésztés 
szolgálatában állandóan nagyobb jövedelmezőséget Ígér
nek, mint az erdőgazdaság, ott az állattenyésztés érde
kei nyerjenek lehetőleg teljes kielégítést (különösen cél
szerűen berendezett fás-legelőkkel) ; de mivel a legelő
szükséglet megfelelő kielégítése csak úgy képzelhető, 
ha a legelők felhasználása és kezelése tekintetében 
okszerűbb gazdálkodás lép életbe, ennélfogva a legelő
bővítések terén az erdészet segítő szerepét is csak olyan 
mértékben véli kifejtendőnek, a milyen mértékben meg
lesz a biztosíték arra nézve, hogy az állattenyésztés 
szolgálatára kihasítandó erdőrészek használata az ok
szerű lesz.

Ezek a garancziák előfeltételei a legelőhiány megszün
tetését célzó egész akciónak. Biztosításuk érdekében az 
erdészet és a gazdatársadalom célirányos tevékenységét, 
a földmivelési kormány oktató és példaadó akciójának a 
legelők használatára és kezelésére való fokozottabb kiter
jesztését és legelőgazdaságunknak törvényhozási utón 
való rendezését hangoztatja. A legelők kezelésében és 
használatában megrögzött ósdi rossz szokások helyét a 
mai gazdasági viszonyoknak megfelelő gazdálkodás váltsa 
fel s egyrészt a sok csekély értékű jószágnak számban 
kevesebb, de értékben nagyobb állatokkal való kiváltása, 
másrészt a takarmánytermelés és istállózás megfelelő fo
kozása révén megszűnjék végre az a nagyfokú rend
szertelenség, ami népünket a legelők tönkretételébe 
szinte belekényszeríti.

Ebben a ténykedésben természetesen nagy szerepe 
volna földmivelési kormányunk oktató és példaadó akció
jának is, mely gazdasági életünk különféle ágazataiban 
igen szép eredményekkel igazolta életrevalóságát.

De bármilyen lelkes legyen is az a tevékenység, a 
melylyel az erdészet, a gazdatársadalom és a földmíve- 
lési kormányzat ezen feladatait megoldani igyekszik, a 
legelőhiány megszüntetéséhez szükséges előfeltételek biz
tosításában teljes sikert mégsem érhet el, mert a tár
sadalmi akció — a mint mezőgazdasági és mezőrendőri 
törvényünknek a legelőgazdaság terén tapasztalható ered
ménytelensége is meggyőzőleg tanúsítja — népeink gaz
dasági életét csak olyan dolgokban képes kellően és 
idejében átalakítani, a melyekben a jó tanácsot törvény
ben gyökerező rendelkezések támogatják.

Mindezek figyelembe vételével előadó a következő 
határozati javaslatot terjeszti a közgyűlés elé:

Tegyen az Országos Erdészeti Egyesület lépéseket 
arra nézve, hogy a legelőgazdaság törvényhozási utón 
szabályoztassák.

Mivel pedig a legelőgazdaságról szóló törvény céljainál 
és vonatkozásainál fogva első sorban nem erdészeti 
hanem állattenyésztési és illetőleg mezőgazdasági ügy:

intézkedjék az Országos Erdészeti Egyesület oly érte
lemben, hogy a legelőgazdasági törvény megalkotására 
vonatkozó javaslata az Országos Magyar Gazdasági Egye
sülettel történő megállapodások értelmében, a nevezett

egyesülettel lehetőleg egyetértőén és egyidejűleg terjesz
tessék a kormány elé.

A nagy tetszéssel fogadott előadáshoz, melyért az el
nök Téglás Károlynak a közgyűlés nevében köszönetét 
mondott, báró Feilitzsch Artúr, Márton Sándor, Kraj- 
csovics Béla és ismét az előadó szólott. A közgyűlés 
végűi az előadó határozati javaslatát azzal a kiegészítés
sel fogadta el, hogy addig is, míg a legelőgazdaság tör
vényhozási úton szabályoztatik, hajtassanak végre az 
1894. XII. t.-cz. idevágó szakaszai.

Ezzel a közgyűlés első része befejezést nyert. A sza
bad ég alatt vig hangúlatban elköltött ebéd után, melyen 
számos felköszöntő hangzott el, a kirándúlók csoporton- 
kint megtekintették a fürdő remek környékét.

Szept. 10-én az egész társaság reggel 5 órakor Boros
sebesen és Gurahoncon át az A. Cs. E. V. földesi erde
jébe utazott, ahol egyfelől a rendkívül nagy terjedelmű 
sikerült diófa-ültetvényekben gyönyörködhetett, másfe
lől az ott folyó nagymérvű tűzifagazdaságot tekintette 
meg, melynek könnyű lebonyolítását a kifejlett erdei 
vasúthálózat segíti elő. Az erdei szemle után a közgyűlés 
második része következett, melynek érdemleges része 
Ajtay Sándor urad. főerdésznek felolvasása volt a meg
tekintett erdőbirtok viszonyairól. A tetszéssel fogadott 
ismertetésre Horváth Sándor min. tan. szólalt fel, kü
lönösen kiemelve azt a követésre méltó példát, a melyet 
az erdőbirtokos-vasúttársaság a gyümölcstenyésztésnek 
és az erdőgazdaságnak szerencsés egybekapcsolása által 
nyújt.

Az erdőben elköltött ebéd után a társaság ismét Meny
házára tért vissza, a honnan 11-én reggel részben vas
úton, részben kocsin, Maros-Szlatinára rándult ki, a 
Munk H. és fia i cég érdekes ipartelepét megtekintendő. 
A sikló és villanyos erdei vasút megtekintése után a ki
rándúlók apró csoportokban megtekintették a fűrésztele
pet, mely igen változatos famegmunkáló-gépeket tartal
maz, a gőzölő- és szárító-kamarákat, a fagyapot-készítést 
és az árúraktárakat, melyek a bükk- és tölgyfa értékesí
tési módjaira nézve rendkívül tanúlságosak voltak.

Délben a Munk-cég vendégelte meg az egyesületet. A 
kirándúlók az esti vonatokkal oszlottak szét Tótváradról.

A vendéglátó vasúttársaságon és faipari cégen kívül a 
közgyűlés és a vele kapcsolatos kirándulások sikerült 
rendezése körül kivált Ajtay Sándor főerdész és Földes 
János m. kir. erdőmester szereztek érdemeket.
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A II. Mezőgazdasági Országos Kiállítás 
Pozsonyban.

A mint olvasóink a napilapok útján is értesültek, a 
pozsonyi kiállítás, mely a „Gazdasági Egyesületek 
Országos Szövetsége“ mozgalmából a múlt évben Sze
geden megtartott első hasonló kiállítást követte, szeptem
ber 22-én záródott. Mivel a minket közelebbről érdekelt 
erdészeti és vadászati VI. főcsoportról részletesebb
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leírást a hírlapok eddig nem igen hoztak, helyén való
nak tartjuk Ldszlóffy Gábor szaktársunk által készített 
részletes ismertetést némi módosítással közölni.

Hogy a kiállításon erdészetünk mégis oly fényes sikert 
ért el : gróf Eszterházy Mihály elnökön kívül főleg 
Lászlóffy Gábor, Neógrády Kálmán, Bossányi István 
és Környei Ferenc szaktársaink fáradhatatlan buzgalmá
nak köszönhető. A kiállítás keretébe bevont vármegyék 
közül némelyek, főleg a dunántúli erdődús vármegyék a 
főcsoport létesítése iránt nem remélt közönyt tanúsítottak 
s a sikeres rendezést csak is az tette lehetővé, hogy 
Pozsony sz. kir. város és a m. kir államkincstár zsar- 
nócai erdőhivatala, nemkülönben herceg Pálffy Miklós, 
gróf Eszterházy Mihály, gróf Pálffy József, gróf 
Pálffy István és báró Stummer Ágoston nagybirtoko
sok és vadászattulajdonosok, karöltve a Pozsony, Nyitra 
és Barsvármegyék egyes erdőbirtokosaival, vadászattulaj
donosaival és e vármegyék fakereskedői és faiparosaival, 
e csoport kiállításának rendezését elismerésre méltó ál
dozatkészséggel támogatták.

A pozsonyi liget egyik kies részében, sodronyhúzallal 
körülzárt helyen terül el az „erdészeti és vadászati“ ki
állítás, mely egy külső és egy, — díszes pavillonban 
elhelyezett — belső kiállításra oszlik.

A herceg Pálffy Miklós malackai gőzfűrésztelepén ké
szített különböző parkettákból, az uradalmi erdőhivatal 
által felállított díszes kapun bejutván a Vl-ik főcsoport 
kiállítási területére, — jobbról és balról, egyrészt a Pecz 
Ármin budapesti, továbbá Niemetz W. F. temesvári mű
kertészek, valamint gróf Eszterházy Ferenc tatatóvárosi 
kertészete áltai beküldött számos Conifera szebbnél-szebb 
és változatos példányaival szegélyezett széles út vezet a 
Vl-ik főcsoport díszes pavilonjához, melynek előterét, 
Pozsony sz. kir. város erdészete által felállított 2 kisebb 
csemetekert s általa kiállított számos különböző Conifera- 
faj foglalta el.

A kiállítási pavillontól balra fekvő szabad területen 
látható volt:

a) egy nyírfából készült és Coniferáktól környezett ter
jedelmes „fácán volier“, melynek 4 rekeszében, a gróf 
Eszterházy Mihály cseklészi vadászterületén meghonosí
tott 3 kiváló fácánfaj, nevezetesen az Eliót fácán, király
fácán, arany fácán és egy „Tinamu“ volt elhelyezve;

b) egy fácán költő-gép és
c) egy fácán felnevelő-gép (mindezeknek Ízléses fel

állítását és elhelyezését Schuszter Lajos uradalmi főer
dész foganatosítá).

A fácán voliertől balra egy kies magaslaton látható 
miniatur modellben Pozsony sz. kir. város erdőbirtokának 
„Entenlakke“ nevű erdőrészlete, az ott levő erdőőri lak 
és melléképületeivel, míg e kies magaslatnak három 
sarkpontján egy borz és egy rókacsalád, valamint külön
böző vadrécefafok kitömött példányai voltak elhelyezve. 
(E csinos kép felállítását Bauhof Károly városi erdő
mester és Fehér Pál városi erdőtiszt foganatosítá.)

ERDÉSZ

Ennek közvetlen szomszédságában látható volt a Fó
nagy József által felállított és a különböző apró és szár
nyas vad befogására használt hálók, — fácán, fogoly és 
nyulcsoportozatokkal, továbbá egy élő „fülesbagoly“, a 
kártékony szárnyasok pusztításánál használt leskunyhóval 
együtt.

A pavillon hátterét képező szabad területet egy terje
delmesebb és etetővel befogó kunyhóval, kifutó útacs- 
kákkal és a kártékony állatok elfogására alkalmas csap
dákkal ellátott úgynevezett „fácános“ foglalja el, bené
pesítve, részint élő, részint kitömött fácánokkal, üregi 
nyulakkal stb.

A fácános közvetlen szomszédságában volt felállítva 
nyírfából, — egy, a gróf Eszterházy Mihály cseklészi 
vadaskertjében a dámvad befogására szolgáló „vadbefogó“ 
teljes felszereléssel és egy élő dámvaddal ; — míg a 
fácános előtti szabad téren, közvetlen a pavillon mellett 
látható volt :

a) az Ivanics-féle magvető eke,
b) a Fekete Lajos-féle magvető gépek,
c) a Szloboda-féle magvető,
d) a Hacker-féie csemete és átiskolázó gép és
e) különféle, a csemeték elültetésénél használt eszközök.
A pavillon jobb oldalán lévő szabad területen voltak

elhelyezve:
a) egy, a pavillon kiegészítő részét képező úgynevezett 

„Magas les“ (Hochstand) kéregben levő különböző fane
mekből ízléssel készítve, a melyről egy, szintén Ízléssel 
épített hidacskán át, a pavillon karzatára lehetett jutni.

A „magas állás“ közvetlen közelében külön kis fülké
ben voltak felhalmazva a Nyitramegye Fenyves-Chvojnica 
községben létesített állami fafaragó iskola növendékei 
által készített, különböző játékszerek, úgymint hintalovak, 
gyermekkocsik, kerti és háztartási eszközök, talicskák, 
bababútorok stb. csinos és tetszetős kivitelben. (Ezen 
gyűjteményes kiállítást rendezte Bossányi József, a faragó 
iskola érdemes vezetője.)

Tovább haladva, a Pavillon jobb oldalán, annak köz
vetlen közelében egy szintén csínnal készült kis kerti 
pavillon látható, melynek felállítását azon körülmény kö
veteié, hogy három kiállítónak tárgyai a főpavillonban 
már elhelyezhetők nem voltak.

E kis kerti pavillonban voltak kiállítva:
a) Kirnbauer József körmendi magpergető és fűrész

telepeinek terményei s nevezetesen: finom kivitelű par
kettái és a magpergetőjében termelt különböző erdei fa 
magvak, valamint a Coniferák számos válfajainak tobozai.

b) a bellusi m. k. állami kosárfonó iskola csinos és 
ízléses készítményei és végül;

c) a Grell és társa tulajdonát képező haynaui (Porosz- 
Szilézia) csapdagyár készítményei : u. m. különféle vad
befogó készülékek, — farkas, vidra, borz, nyest, görény 
és menyét, valamint különféle kártékony szárnyasok be
fogására, — továbbá különféle csalsípok, hasznos és 
kártékony vadak csalogatására.
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Vizsla idomító készülékek stb. Ezen külföldi gyár ér
dek cikkeinek bemutatása kivételesen lett megengedve, 
a mennyiben azoknak gyártása hazánkban még nem 
honos.

A kerti pavillon baloldalán Újbánya és vidékének, és 
jobb oldalán a Kis- és Nagy-Ülés községek és vidéké
nek házi faipari készítményei nyertek elhelyezést, míg a 
kerti pavillon közvetlen közelében a gróf Erdődy Ferenc 
galgóci uradalmában termelt s a kosárfonásra alkalmas 
füzek több fajtájának dugványaiból alkotott „fűzfa telep“ 
volt látható.

A fennebb felsorolt kiállítási tárgyaktól kissé távolabb 
de szintén szabad területen nyertek elhelyezést :

a) a gróf Pálffy József szomolányi és vittenci uradal
maiban a múlt év folyamán kiépített erdei iparvasútnál 
alkalmazásban levő újabb szerkezetű, és az épületfa, 
tűzifa és különböző folyadék szállítására szolgáló szállító 
kocsik, valamint az uradalomban termelt fagyapot és 
kisebb mezőgazdasági fatermények,

b) a gróf Pálffy István vöröskői uradalmában,
c) a m. k. kincstár zsarnócai erdőhivatalának kerü

letében,
d) Herceg Pálffy Miklós malackai hitbizományi ura

dalmában,
e) Pozsony szab. kir. város erdőbirtokában,
f) Modor szab. kir. város,
g) Szt.-György sz. kir. város és Schultz Pollák cég 

oszlányi erdőbirtokában termelt különböző nyers termé
nyek, félgyártmányok, fűrészanyagok, hasított áruk, házi 
és faipari készítmények stb.

A Vl-ik főcsoport kiállításának legvonzóbb pontját 
azonban az „Erdészeti és vadászati pavillon“ és az abban 
elhelyezett kiállítási tárgyak képezték.

A különböző fanemekből választott és kéregben hagyott 
nyersfából épült terjedelmes pavillonhoz szükségelt ösz- 
szes faanyag, egyes erdőbirtokosoktól, s nevezetesen

Pozsony szab. kir. várostól
Herceg Pálffy Miklóstól
Gróf Károlyi Lajostól
Gróf Eszterházy Mihálytól
Gróf Pálffy Istvántól

továbbá Modor, Szt.-György, Újbánya és Körmöcbánya 
sz. kir. városokról, ezen célra teljesen díjmentesen lett 
adományozva és Pozsonyba szállítva.

A kiváló gonddal és Ízléssel kiállított pavillont Darvay 
Antal pozsonyi építész tervezte és építette fel.

A pavillon külső oldalai előtt pedig Faragó Béla zala
egerszegi magyar fenyő magpergető-gyár tulajdonos által 
kiállított csoport volt látható.

Faragó Béla ízlésesen kiállított csoportja Frigyes 
főherceg ő fensége és neje figyelm ét is magára vonta 
s a tulajdonos abban a kiváló szerencsébe részesült, 
hogy őt a főhercegi pár elismerő dicsérettel is ki
tüntette.

Faragó jó hírnevét különben emeli bizonyára azon

körülmény is, hogy az erdészeti osztályban arany érem
mel, a kertészetiben a 2-ik díjjal, az elismerő oklevél
lel, a mezőgazdasági gépek csoportjában pedig csíráztató 
készülékéért bronz éremmel, tehát 3 díjjal lett kitüntetve.

Az erdészeti csoportban elhelyezett gazdag kiállításban 
látható volt a Coniferák különböző válfajainak változatos 
tobozai, magvai és a magvak csiráztatására szolgáló 
különféle készülékek stb. Faragó szakszerű és ízléses 
kiállításáról különben annak idején úgyszólván minden 
nagyobb napilap elösmerőleg nyilatkozott, így a Budapesti 
Hírlap, az Egyetértés, Pesti Hírlap, Magyarország, vala
mint több német lap is.

A pavillon főbejáratánál, mindjárt az előcsarnokban 
voltak elhelyezve a gróf Pálffy József szamolányi és 
vittenci uradalmában lőtt szarvasok kiváló példányainak 
agancsai, míg a főbejárat homlokzatán a gróf Eszterházy 
Mihály tulajdonát képező hatalmas szarvasfej és agancs, 
a homlokzat belső oldalán pedig a Taxner Béla káptalani 
főerdész által kiállított szép szarvasagancs volt látható.

Ugyancsak az előcsarnokban volt elhelyezve a bejárat 
jobb és baloldalán, Magyarország és Pozsony város cí
mere, különböző gyutacsok és patronokból művészi ki
vitelben elkészítve. (Kiállítja : Seifert József.)

Közvetlen a bejárat mellett, baloldalon volt elhelyezve 
Brachfeld F. pozsonyi cégnek, vadászati felszerelési 
tárgyakat és vadászati ruházatokat tartalmazó üvegszek
rénye, mellette: Rechnitzer Ödön körmendi fenyőmag- 
pergető intézetének termékei láthatók, — az előtérben 
egy kitömött vidrával, mely báró Stummer Ágoston tu
lajdona.

Ezek után következik a m. kir. zsarnócai erdőhivata
lának gyűjteményes kiállítása, magában foglalva egyrészt 
a gazdálkodást szabályozó gazdasági üzemterveket, gaz
dasági és állabtérképeket, valamint az erdőhivatal kerü
letében termelt fürész-áruk, fagyártmányok, házi és fa
ipari cikkekés erdei melléktermékek gazdag gyűjteményét.

E mellett közvetlen balról a falon volt elhelyezve:
Az állam által kezelt községi és némely más erdők 

és kopár területeket feltüntető térkép; (a földmivelés- 
ügyi m. kir ministerium erdészeti főosztálya 1/3. ügy
osztályának tulajdona,) — és e térkép fölött a Nyitra 
város tulajdonát képező úgynevezett „Rákóczi halom“ 
kopár hegyoldal sikeres befásitását feltüntető aquarell 
festmény, (kiállítva Boros Mór m. k. erdész által).

A falon jobbról látható volt a Barsvármegye területén 
fnkvő erdőségek átnézeti térképe, az egyes erdőbirtokok 
birtok jogi minőségének, a fanemnek és az egyes üzem
módoknak ieltüntetésével (készítette és kiállította a po
zsonyi kir. erdőfelügyelőség);

és ezen térkép alatt állt ugyancsak Nyitra város tulaj
donát képező „Rákóczi halom“ nevű kopár hegyoldalt 
feltüntető aquarell festmény, — a befásitás megkezdése 
előtt.

Az asztalon voltak elhelyezve :
egy vizduzzasztó, egy csertörő, egy magpergető és egy

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



296 MAGYAR ERDÉS Z 17—18. szám

paraszt vízi fűrész modell képe; (az árvaváralyai köz- 
birtokossági uradalom tulajdona) ;

továbbá az „erdészetileg káros és hasznos rovarok 
gyűjteménye. (A rovarok saját találmányu eljárás szerint 
praeparálva, — minden ízükben mozgathatók és hajlít
hatok. Kiállította Matusovics Péter m. kir. erdészjelölt);

s végül a körmöczbányai „József“ műfűrész telep 
mintája.

E fölött az oldalfalon, „Fenyő csemeték“ rámában és 
a Körmöcbánya város fekvőségeit feltüntető térkép. 
— (Mindhárom tárgy Körmöcbánya tulajdonát képezi.

Ezek után következett herceg Pálffy Miklós malackai 
hitbizományi uradalmának érdekes, tanulságos és gazdag 
kiállítási csoportja, a melyben bemutatva voltak; 

a hitbizományi uradalom átnézeti térképe, 
az uradalmi halastavak festményei és fényképei, 
egyik pagonynak állabtérképe rajzban s ugyanaz kü

lönböző színű fából, mozaikszerű kivitelben ; továbbá 
az uradalomnál használatban levő különböző erdészeti 

felmérési műszerek, régi és ujabbi gazdasági üzemtervek 
és térképek. Ezeken kívül :

az uradalmi erdőkben termelt különböző faanyagok, 
fűrészárúk, parketták, padló és burkolati kockák;

az uradalmi szurokkemencék különbözű termékei, 
különböző kőzet minták s az előforduló gomba fajok ér
dekes és gazdag gyűjteménye, — továbbá

az uradalmi fűrésztelepen a legutóbbi 10 év alatt ter
melt fűrészanyagok mennyiségének köbegység szerinti 
kimutatása,

és az utolsó 10 évben a termelt haszon és tűzifa 
árúinak graficus ábrázolása s végül

az uradalom erdei iparvasutjának csinos kivitelű mo
dellje és

az uradalom hegységi erdejének művészies kivitelű 
dombor műve stb. stb. (Ezen érdekes kiállítási csoport 
tervezője éz rendezője Bittner Gusztáv uradalmi erdő
mester.)

Az ezen gyűjteményes kiállítást határoló oldalfalon 
látható a Bur-Szt.-Györgyi és a Székelyfalvi úrbéresek 
tulajdonát képező futóhomok talajú kopár területen foga
natosított befásításoknak fényképei, mely befásítások az 
erdősítési versenyen nyertesek lettek s jutalomban ré
szesültek.

Tovább haladva, — a vadászati tropheákat feltüntető 
baloldali fülkében láthatók voltak

a) egy vadkan fej, — (kiállította Dr. Lendl Adolf,)
b) egy vadkan fej, — (kiállította Székely György urad. 

erdőmester,)
c) egy kitömött vidra, (kiállította Kunszt Károly,)
d) különböző kitömött madarak és szárnyasok a falon 

elhelyezve, (kiállította Kunszt Károly,)
e) kitömött sárga rigó, vándor sólyom, goyzer, (kiállí

totta Páhr János néptanító,)
f) egy kitömött vadmacska, (báró Stummer Ágoston 

tulajdona.)

g) egy görény család, (kiállította Dr. Lendl Adolf,)
h) egy szalonka család üveg alatt, (kiállította Székely 

György, urad. erdőmester,)
i) egy olajfestmény „Gyülekezés hajtó vadászatra“, 

(festette s kiállította Modrovics Gyula festőművész).
Ugyancsak ezen fülke falain voltak elhelyezve külön

böző őz agancsok, melyeket Tarner Béla káptalani fő
erdész, Schuszter Lajos urad. főerdész, Pultz Ferenc 
püspöki erdőtiszt, Dr. Szálé Lajos főszolgabíró, Marsó 
Gyula pozsonyi kereskedő és gróf Maldeghem Arthur 
állítottak ki.

A jelzett baloldali fülkétől kiindulva kezdődött a vadá
szati Panoráma, melynek fő képét egy, a lapály és mocsa
ras térségre lefutó hegyvidék alkotja.

A sziklás, hegyes és fenyőfákkal borított előtérben vol
tak elhelyezve :

a szikla csúcson egy sas (Herceg Pálffy Miklós tu
lajdona), továbbá

egy Moufflon kos (Mátray Gyula urad. intőzőtől) 
egy álló medve támadó helyzetben és egy kisebb 

medve. (Mindkettő báró Stummer Ágoston tulajdona).
A tér közepén látható volt egy bőgő szarvasbika, — 

mely Dr. Darányi Ignác földmívelésügyi m. kir. minis
ter Úr Ő nagyméltóságának engedélyével engedtetett át 
a kiállítás céljaira, s végül a kép jobb oldalán elterülő 
mocsaras-nádas előteret a vizi szárnyasok népesítik be ; 
nevezetesen a gólya, a kócsag, a bölömbika és a sirá
lyok és vadrécék több válfaja. — (Ezen szárnyasokat 
Kunszt Károly cs.-somorjai néptanító és praeparator 
állította ki).

A zsombékos talajon a fű között meglapulva látható 
két kis őzgida, (Pahr János németjárfalusi néptanító 
által praeperálva és kiállítva),

míg az egész vadászati kép előtt egy, a Főnagy tulaj
donát képező angol setter vizsla állt figyelő helyzetben.

(A vadászati körképet Wintersteiner Gusztáv pozsonyi 
színházi festő és diszitő tervezte és festette, — s a va
dászati panoráma rendezésénél ugyanő és főképen Ku- 
zsinszky István praeparator segéd működött közre.)

A vadászati panorámát jobb oldalról hátároló fülkében 
látható volt:

egy kitömött fehér fácán, (Schuszter Lajos főerdész 
tulajdona),

különböző kitömött madarak és szárnyasok, továbbá a 
falra felfüggesztve egy kitömött vad lúd, vad kacsa, fá
cánok, foglyok, szalonka és nyúl (valamennyit Kunszt 
Károly néptanító és praeparator, állította ki),

továbbá egy vadkan fej, (Székely György urad. erdő
mestertől,

egy zerge kampó, (Kendeffy Gábortól).
Számos őzagancs; (kiállították: gróf Eszterházy Mihály, 

gróf Maldeghem Arthur Pulz Ferencz urad. főerdész, 
Lászlóffy Gábor kir. erdőfelügyelő),

egy vadászati kép: „A hajsza“ (festette Modrovich
Gyula festőművész. Eladó).
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Egy „szarvas etető modellje“ és egy „őzvad etető“ 
modellje. (Mindkettő báró Stummer Ágoston tulajdona).

E fülkétől tovább haladva jobbra látható volt Pozsony 
sz. kir. város erdészetének gyűjteményes kiállítása: neve
zetesen :

gazdasági üzemtervek és térképek, 
a vágások graficus ábrázolása 1827—1901. évig: 
egyes fák és facsoportok fényképei, 
régi térképek és iratok stb.
(E kiállítást rendezte Bauhof Károly városi erdőmester 

és Fehér Pál városi erdőtiszt.)
E csoportozattól jobbra, az asztalon volt elhelyezve 

egy kétkeretű gőzfűrész modellje és balra az „Oscad- 
nicai vizduzzasztó“ modellje (mindkettőt Hahn Samu 
udvari tanácsos vágpodrágyi uradalma állította ki).

A falon balról láthatók voltak: a nyitramegyei Kápláth 
község határában fekvő mély vízmosások kötési és be- 
fásítási munkálatait feltüntető három festmény, (kiállítja 
Sárkány Béla m. kir. culturmérnök és Boros Mór m. kir. 
erdész),

jobbról pedig a vízmosások megkötésénél alkalmazott 
kötési módozatok és tervek különböző képei.

A baloldali oldalfalon voltak elhelyezve — a Brezova, 
Garam-Szt.-Benedek, Bűr-Szt.-Péter és Bűr-Szt.-Miklós 
községek határában közgazdasági tekintetből befásítandó 
kopár területeken sikerrel foganatosított és az erdősítési 
pályázati versenyen nagy jutalmat nyert erdősítéseknek 
fényképei (kiállította Brezova község és a pozsonyi kir. 
erdőfelügyelőség) ;

mig a jobb oldali falat a modori turista egyesület ki
állítása foglalta el, magában foglalva:

egy útmutató térképet, az egyleti jelvényt és több fény
képet a modori „Harmonia" nyaralótelepen épített nyara
lókról.

Tovább haladva, első sorban is a gróf Pálffy József 
szomolányi uradalma által rendezett kiállítási csoport tűnt 
fel és pedig :

szarvas és őzagancsok; az uradalmi erdőkben termelt 
faanyagokból készült fényezett deszkák és különböző ízléses 
parkettaminták;

az uradalmi erdei vasút fényképei, és az erdei ipar- 
vasut modellje s végül a szomolányi vegyészeti gyár 
termékei.

E csoporthoz közvetlen csatlakozott az Országos erdé
szeti Egyesület által kiállított gyűjtemény, s nevezetesen 
az Egyesületnek budapesti székházát feltüntető festmény, 
és az Egyesület összes irodalmi kiadványai 105 kötetben. 
Előtte az asztalon voltak elhelyezve az erdészeti mű
szerek egyes példányai és pedig:

a Belházy-féle szögfelrakó készülék, — (a beszterce
bányai m. k. erdőrendezőség tulajdona ;) 

a Krippel-féle erdészeti Compasz ; 
a Krippel-féle szögfelrakó, (kiállítja a feltaláló Krippel 

Mór m. kir. erdész): 
továbbá:

a Márton S.-féle delejtűnélküli szögrákó
a Márton S.-féle uj egyetemes mérőműszer (kiállítja a 

feltaláló: Márton Sándor m. k. erdőmester).
Ezen kívül :
A magyar fossil Diatomák, Diatoma közét minták és 

fossil diatoma fényképek, (kiállította: Dr. Pantocsek Jó
zsef. m. k. állami kórházi igazgató).

Gábor S. féle szabadalmazott magvetőbot (kiállította; 
Gábor Sándor m. k. főerdész, s végül Banyáry-féle cse
mete átiskolázó-készülék, (kiállította: a feltaláló Banyáry 
Gyula).

Ezek után sorakozott a zalaegerszegi magyar fenyőmag- 
pergetőgyár kiállítása, melyről fent már tüzetesen meg
emlékeztünk.

A fölött a falon voltak elhelyezve a Schulz és Pollák 
budapesti fakereskedő cég által kiállított, és a puhafa és 
bükkfa szárítására és gőzölésére szolgáló építmények terv
rajzai és 10 darab gőzölt és színezett bükkfa parkett; 
mig végül a sorrendet ez oldalon is, a Brachfeld F. 
pozsonyi cégnek vadászati felszereléseket tartalmazó 
üvegszekrénye rekesztette be.

Bennt a pavillon középpontja felé, a bejárástól balra 
látható volt Seifert József pozsonyi cégnek díszes nagy 
üvegszekrénye, különböző vadászati eszközök, fegyverek, 
vadásztöltények, töltő és csavarógépsk gazdag gyűjtemé
nyével; mig jobbról volt elhelyezve:

Cornidesz Károly felkai gyógyszerésznek, a különféle 
erdei gyümölcsöket és azokból készített szeszes italok és 
szörpöket feltüntető, — valamint tovább, — a Weinstabl 
Mór pozsonyi ékszerésznek különféle vadászati tropheák 
és dísztárgyakat tartalmazó gyűjteményes kiállítása, — 
mindkettő diszes üvegszekrényben.

A pavillon felső kupolája 8 oszlopon nyugszik, s úgy 
a kupolát tartó oszlopok, valamint ezen oszlopok között, 
közvetlen a pavillon üveg fedele alatt, nyolcszögben és 
5 méter magasságban fekvő fal terület is, a kiállításra 
bejelentett tárgyak elhelyezésére szintén felhasználtattak, 
és pedig:

Közvetlen a főbejáratnál levő jobb és baloldali oszlo
pokon volt elhelyezve :

a) Glósz Ernő kir. ügyész által kiállított őzagancsok:
b) Dr. Lendl Adolf által kiállított praeparatumok, u. m. 

egy réti sas, egy sirály család, egy fülesbagoly, egy 
nyuszt (albínó) egy siket fájd, 2 tábla függőmadarakkal 
s 10 darab különféle madár s végül:

c) a fenyves Chvojnici fafaragó iskola növendékei által 
faragott különböző állatok és állatfejek.

A főbejárattól balra a 2-ik oszlopon látható volt:
a) Lovag Hahn Samu által kiállított őzagancsok,
b) Cservicsek Béla által kiállított őzagancsok és egy 

siket fájd,
c) Schuszter Lajos főerdész által kiállított őzagancsok 

s végül
d) Kunszt Károly által kiállított sas.
A főbejárattól balra a 3-ik oszlopon voltak elhelyezve
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Ízléses rendezésben a gróf Erdődy Imre galgóci kosár
fonó fűz telepének összes terményei, — u. m. nyers és 
hántott vesszők kötegekben, — osztályozva, — hasítva, 
— kosárfonásra előkészítve. — Fűzfából készített külön
böző tárgyak. — A különböző fajú fűzek magjai. — A 
fűzek különböző betegségei és a fűzre kártékony rovarok 
és növények gyűjteménye, valamint a fűzvessző terme
lése és feldolgozásánál használt különböző eszközök. 
(Ezen kiállítást Bodó Péter, uradalmi titkár állította össze 
és rendezte.)

A főbejárattól jobbra elhelyezett asztalon látható volt:
a) Schultz és Pollák fakereskedő cég oszlányi fűrész

telepének modellje,
b) egy vízi és egy gőz műfűrésztelep modellje. (Mind

kettő az árvaváraljai uradalom tulajdona) s végül
c) Báró Gudenus Hugó által kiállított „szabadalmazott 

töltőgép“ töltények gyors megtöltésére.
A főbejárattól jobbra a 2-ik oszlopon volt elhelyezve az
„Országos Állatvédő Egyesület“ kőszegi fiókja által, 

az éneklő és hasznos madarak védelmére készített kü
lönböző fészkelő házikók és etetők kedves csoportja, — 
melyet Chernél István egyesületi elnök és Kukuljevics 
Iván egyesületi titkár rendezett s végül

a 3-ik oszlop körül látható a Hársch tesvérek pozsonyi 
gőzfűrész és skatulya gyárának termékeiből s nevezetesen 
különböző fametszetek, fafurnirok, skatulyák, parkettáb- 
lák és esztergályozott faeszközök és szerszámokból Ízlés
sel összeállított csoportozat.

A pavillon üvegfedele alatti falterületnek legnagyobb 
részét az „Erdőművelési és erdőhasználati szerszámok és 
eszközök gyűjteményes csoportja“ foglalta el, — melyet 
az Országos Erdészeti egyesület engedett át a kiállítás 
céljaira, — míg ezen falterületnek a főbejárat fölötti ré
szében __a gróf Eszterházy Mihály által kiállított szarvas
agancsok s a főbejárattal szemben fekvő területen pedig 
a gróf Forgách Károly által kiállított szarvasagancsok és 
moufflon szarvak és a baro Stummer Ágoston tulajdonát 
képező „vadkanfej“ és különböző szarvas és őzagancsok 
csoportja foglaltak helyet.

Ezekből kiveheti a szives olvasó, hogy a magyar er
dészet ezen a kiállításon is tevékeny részt vett.

TÁRCA.
Vége a s z a r v a s b ő g é s n e k .

Egy régi erdei pör elintézése.
Irta: Imecs Béla.

Októberben a szarvasbőgés idejének végét érjük; az 
üzekedés is jóformán befejeződött s csak elvétve szólal 
meg koronként rövid hangokat hallatva egy-egy me9" 
késett Don Juan.

A helyes vadtenyésztesi elveket szem előtt tartva, 
szeptemberben a bikákat nem kellene zavarni, hanem a 
bőgés befejezte után kellene az előre kiszemelt bikákat

kilőni, a létszámot szabályozni; de hát az is emberi 
gyarlóságunk egyike, legnemesebb vadunkat üzekedési 
idején háborgatni, pusztítani. Hány helyen vétenek az 
ellen, hogy a legerősebb bikát, a terület legjobb tenyész- 
anyagát már a bőgés kezdetén, mielőbb az nehány te
henet borított volna, lelövik? . . .  Az idei cserkészetekre 
nem kedvezett az időjárás. Hasonló szárazságra mint 
nálunk az idén volt, nem emlékeznek 30 év óta.

Julius elejétől szeptember végéig a három havi csapadék- 
mennyiség észleléseim szerint alig érte el a 30 millime- 
metert s ha ez legalább egyszerre hull le, valahogy meg
áztatta volna a föld színét, de így alig volt rá eset, hogy az 
eső az utca porát elverte volna. A mellett tikkasztó hőség 
volt egész augusztus és szeptemberben. Az erdő helyen
ként már auguszlus elején magára öltötte őszi ruháját, 
a mennyiben a pokoli hőség a fa lombját holdakra menő 
foltokban egészen leforrázta. Az érzékeny levelű gyertyán 
hetek óta áll meztelenül, levelei összesodorva bokáig 
érnek a cserkészuton s csörgésük idegessé teszi az em
bert. A bükk is magán viseli már az enyészet jelét; ő 
sem bírta lombjának felét magán tartani, sőt a büszke 
tölgyet is megviselte a száraz meleg szél s összezsugo
rodott, fonnyadt leveleivel szánalmat gerjeszt ben
nünk . . .

A fővad nappal a legnagyobb sűrűségekben tartózkodik, 
ahol a hőség és a legyek ellen védve van ; este csak 
sötétben lép ki a fiatal vágások idei hajtásain lakmározni.

A tisztásokat kerüli, mert azokat rég leperzselte a ká
nikulai forróság. A délutáni cserkészet eredménynyel nem 
biztat, azért most is csak a reggeli órákban járok a fővad 
után, de már harmadnapja nem bírtam azt lövésre kapni,, 
pedig még három rossz kiselejtezett szarvast akarok e héten 
terítékre hozni, melyet tulajdonképen még a bőgés előtt 
kellett volna megcselekednem. Ma sincs alkalmas idő a 
cserkészetre, de azért a kora hajnal már talpon talált s 
harmadfél órája rovom az erdőt.

Össze is hozott a sors három csapat szarvassal, melyek 
mindegyikében láttam halálra ítélt, molyhos végű agan
csot viselő degenerált ivadékot; egy ízben már célba is 
vettem egy ilyen rossz szarvast, de abban a pillanatban 
megmozdult az egész csapat, a bikák a tehenek közé 
keveredtek mialatt megneszeltek s én lövés nélkül ma
gamra hagyattam bosszúságommal. Egy másik csapat 
vezérsutája akkor böffentette el magát, mikor távcsövem
mel kerestem a rosszak közül a legrosszabbat.

De mára elég a kudarcból ennyi; még másfél órai 
utam van a vadászházhoz s az alatt a Peskő bércét is 
meg kell másznom. Amint a meglehetős meredek utón 
felfelé kapaszkodom, szemrehányást teszek magamnak, 
miért is erőltetem ilyen alkalmatlan időben a cserkészetet 
s minek teszem ki magam az avval járó fáradalmaknak! 
De hiába fogadkozom ma, holnap reggel megint csak 
megtöröm a fogadást, mert nyugtalan természetem ilyen
kor csak a fárasztó járásban lel pihenést.

Izzadtan érek fel a Peskőszikla csúcsára. Pár percig.
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fújtatok, aztán megmászom a háromszögeléskor felállított 
faállványt, melyet néha les-ülésül is használnak s gyö
nyörködöm a szép kilátásban. Zeiss-féle prizmás távcsö
vemmel tisztán latom a Magas-Tátra jól ismert csúcsait, 
majd dél felé fordítom tekintetemet s ott kanyarog 100 
kilométer távolban óriási ezüst kigyóként a Tisza vize, 
míg kelet felé a beláthatlan erdők rengetegében feltűnik 
a hajdan egész Europa előtt oly tekintélyes diósgyőri 
királyi vár és átellenben a szentléleki Pálosok volt ko- 
lostorjainak romjai . . .

A déli szellő végigszalad a Peskő évezredes szikláin, 
megrezgeti a százados bükk sárguló lombjait, susogásra 
készteti azokat, de én nem értem meg őket s némán 
tekintek le a Bivalyorom, a Feketesár mély völgyeibe, 
hol századokkal ezelőtt fényes kíséretében heteken át 
űzte a bölényt, a szarvast, boldogemlékü — a magyar
nak oly jó hírnevet szerző — Nagy Lajos királyunk. 0 
építette a diósgyőri várat s alatta élte az is fénykorát, 
habár azt s a Bükknek vaddűs rengetegeit Zsigmond 
király neje Mária, később pedig Mátyás király is több
ször fölkeresték.

Milyen más idők voltak azok, midőn egy-egy fontosabb 
erdei pör elbírálása végett a felek maguk járultak a fe
jedelem elé ! . . .

Épen a minap olvastam a régi bélkői apátság okmány
tárában egy nagyobb erdei pör lefolyásáról, melyet Fe
jér Ipoly munkája nyomán alábbiakban részletesen kö
zölni akarok.

Hí* *
Ezerháromszáz nyolcvanháromban történt, hogy az 

Apátfalvával határos Szentmárton helységben birtokló Béli 
nemesek egyike, Béli Péter, a béli monostorhoz tartozó 
apátfalvi erdőből, épületre való fákat vágatott ki erősza
kosan, a monostor apátjának tiltakozása daczára.

Az apát ez ellen panaszt emelt, személyesen adva elő 
az ügyet Mária királynőnél, ki az év május 21-én a 
szomszédos Eger városban időzött. E panasz következté
ben aztán János vajda, mint királyi biztos, illetve meg
hatalmazott, az erdőben kivágott fát felfegyverzett apát
falvi jobbágyok által tizenhét szekéren behordatta az apát
ság egyházának építkezési szükségletére. Béli Péter ez 
ellen ismét a királynéhoz folyamodott. A királyné az egri 
káptalannak meghagyta, hogy ezen ügyben vizsgálatot 
tartson és annak eredményéről jelentést tegyen. A káp
talan ugyan eljárt az ügyben, de a zavaros időkben a 
kereset egy ideig megakadt. Az alatt a Szentmártonban 
lakó Béli nemesek közül egy másik is : Miklós, uj erő
szakot követett el az apátság birtokán. 1386-ban ugyanis 
az apátságnak Vince nevű szolgáját és jobbágyát Jakabot 
a réten találván, az elsőt megsebesítette, a másodikat 
halálos fenyegetéssel megszalasztotta. Az akkori apát, 
Konrád, ezen erőszakoskodás ellen elégtételt keresett, de 
csak a következő évben, midőn 1387-ben Zsigmond ural
kodásra lépett, eszközölhette ki végre, hogy a király a 
vizsgálatot és jelentéstételt az egri káptalannak elrendelje.

E RDÉ S Z

A káptalan a parancs folytán kiküldvén a király emberei
vel a pankotai esperest és kanonokot, kik a helyszinén a 
vidékről meghívott számos nemes és nem nemes, nyil
vános és titkos kihallgatás után azon tényállásra jöttek* 
hogy Miklós az apát szolgáját ugyan megsebesítette, de 
hogy jobbágyát elakarta-e szöktetni és maga szolgálatára 
felhasználni, teljes bizonyossággal megállapítani nem lehet. 
E nem egész sikerrel járó nycmozás után a felek a 
király elé idéztettek.

Ezen utóbbi ügy sem volt még bevégezve, midőn az 
apátfalvi erdőben már említett erőszakos falopás, hosszas 
és nevezetes ügyfolyamra adott okot.

1387. junius 4-én Mária királynő a novigradi fogságból 
kiszabadulván, ugyanaz év szeptember havában férjével, 
a zsarnok Zsigmonddal, Csáktornyái István akkori nádor
ral, az ország egyházi és világi főuraival Diósgyőrön 
hosszabb ideig tartózkodva, törvénykezést tartott, meghall
gatván az elébe járulók panaszos ügyeit. Azon ügyek 
közt, melyek elintézésével a királyi pár a nádort meg
bízta, felmerült az apátfalvi erdőben elkövetett kihágás is. 
Béli Péter ugyanis személyesen lépett fel újra a béli apát 
ellen, előa :va a fent felsorolt eseményt, hogy az apát, 
erdejéből erőszakosan vágatta ki a fát és egyháza épít
kezésére azt fel is használta. Konrád apát, ki akkor 
szintén jelen volt a diósgyőri királyi udvarnál, személye
sen válaszolt a vádra, hogy tulajdonképen Béli Péter 
erőszakoskodott az apátság erdejében, benne tiltakozása 
dacára fákat kivágatott és hogy az egyház számára az 
épületfát nem ő, hanem János vajda vitette be, a királynő 
egyenes parancsára. A kérdés mást már a körül forgott, 
kinek erdejében eszközöltetett tulajdonkép a fáknak kivága- 
tása. A nádor a felektől annak határjárási okmánynyal 
való kimutatását, igazolását követelte, minthogy azonban 
ilyennel nem rendelkezett egyik fél sem, a nádor határ
járást rendelt el, melynek foganatosítására kiküldetett 
Gemházy Antal a nádori kúria jegyzője, mint királyi biz
tos ; meghagyatván egyszersmind az egri Káptalannak is, 
hogy kebeléből két káptalanbélit is küldjön az alperes és 
felperes részére, mint hiteles bizonyságot, kik Szent Mi
hály utáni hétfőn a helyszínen az ország törvénye sze
rint határjárást tartsanak, a kérdéses birtokrészt, a hol 
lehet, felmérjék, megbecsüljék, eljárásukról pedig jelentést 
tegyenek. Az egri káptalan a kitűzött napon kiküldvén 
tagjai közül Zechi János kanonokot a felperes, és András 
kanonokot az alperes, Konrád apát részére hiteles bizony
ságul ; ezek a nádori emberrel a helyszinén, Szent-Már- 
ton és Apátfalva helységek határain megjelentek és a 
felek, valamint a törvényesen meghívott szomszéd birto
kosok jelenlétében, a kérdéses határokat a felek bemon
dása szerint körüljárták és megvizsgálták, de a peres 
felek mindegyike más határvonalat és jelet állított a magáé
nak. A kiküldöttek a helyesebbnek mutatkozó határokat 
erre kijelölvén, a kérdéses erdőt megbecsülték, úgy talál
ván egyszersmind, hogy az apát által kimutatott határjelek 
helyesebbeknek bizonyultak be, valamint a kérdéses terű-

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



300 17— 18. számMAGYAR ERDÉS Z

let már azelőtt is az apátság birtokában volt. Miről a 
nádornak jelentést tettek, a feleket Szt.-Mihály utáni pén
tekre a nádor itélcszéke elé idézték.

A felek, Béli Péter és Konrád apát, a kitűzött napon 
Diósgyőrött, hol még akkor a király és királynő a nádor
ral és országnagyjaival október 18-ig időztek, a nádor 
törvényszéke előtt megjelenvén, a káptalan határjárási jelen 
tésével végzést kértek. A nádor miután, a vizsgálatbó- 
kiderült, hogy az apátság határjelei biztosabbak mint1 
perestársáé : az ország törvényes gyakorlata szerint az esküt 
az apátnak Ítélte oda ; a peres birtok a becslés szerint 1572 
márka értékre tétetvén. Az eskütételre megrendelte a ná
dor, hogy a felperes Béli Péter részére Béli Miklós és 
Chene Péter, az alperes részére pedig Bodus Miklós, 
Sényi Balázs, Felbéli Mihály, Ományi Demeter, Szeder
kényi János mint királyi emberek legyenek jelen, az egri 
káptalan hiteles tanúságával és az apát az erre meghí
vott szomszéd birtokosok előtt más tizenhatod magával, 
kik nemes személyek vagy szerzetes társai közül felsőbb 
rendekben lévők, azaz miséspapok legyenek, tegye le az 
esküt az általa kimutatott határjelek egyike felett, az or
szágos bevett törvényes földeskü szerint. Ha az apát ezt 
teljesíti, úgy a kérdéses föld törvényes birtokába bevezet
tessék, ellenben a kérdéses birtokrész felperes Béli Péter 
tulajdona legyen. Az eskü letételre a jövő 1338. év ham- 
vazó szerda nyolcada tűzetett ki, mely napon a káptalan 
a kirendelt királyi biztossal Sényi Jánossal, Mihály deá
kot (Michael Literatus) a káptalan karpapját, Béli Péter, 
András mestert pedig Konrád apát részére mint káptalani 
hiteseket a helyszínére küldvén ki, ezek a megjelent fel- 
és alperessel a határjárást a kérdéses területen újból 
megejtették és annak megtörténte után Konrád apát az 
általa kimutatott határjelek egyikének helyén állva, tizen
hatod magával — kik mind felszentelt szerzetesek voltak 
— mezítelen lábbal, feloldott övvel és fejők felett földet 
tartva, elmondotta az ország szokása szerinti föld- és 
határ-esküt a felett, hogy Konrád apát által kimutatott 
határok a monostor birtokának igazi határai, és hogy 
az apátság a kérdéses erdő és rét iolytonos régi birtoká
ban volt és van. Ezen együttesen letett eskü alapján a 
határok megujíttattak, megerősítettek és a béli apátság 
még ugyanaz év február 23-án a birtokba megint beve
zettetett; miről azután az egri káptalan a nádornak ki
merítő jelentést terjesztett elő. A nádor ennek következ
tében az ügyet végre az apátság javára döntötte el, a 
törvénykezési nyolcad 16-ik napján, függő pecsét alatt 
kiadott privilegialis levelével.

Ha e gyors törvénykezési eljárást összehasonlítjuk köz- 
igazgatásunknak mostani szövevényes letárgyalásával, régi 
nemzeti törvénykezésünk gyakorlatiasságát tagadnunk le
hetetlen.

A vén vadász halála.
R áth J ó z se f  em lék én ek  sz e n te lv e .  

Irta: Zichy Géza gróf.
Pilis alján kis vadász ház 

; Ereszéig fut a szőlő. 
Szobájában agancs, fegyver,
S barna tokban egy kisbőgő.

Haza jön az esti lesből.
Haza jön a házigazda.
Künn az erdőn furcsát látott, 
Értelmét most találgatja.

Lábaihoz szárnyszegetten 
Leesett egy öreg sólyom,
Pedig nem volt sebesítve,
Nem érte sem nyíl, sem ólom.

Cserkész úton hangyasereg 
Fekete keresztet formált.
Az a szorgalmatos hangya ! 
Kereszt alakjában megállt ?

Lefekszik a házigazda,
Alom csak nem jő szemére, 
Rosszra véli, a mit látott,
S bámul holdvilágos éjbe.

Egyszerre csak lágyan, halkan 
Túlvilági zene szólal.
Hallszik, hogy egy búcsúszózat, 
Bár nem mondják élőszóval.

A kisbőgő szava hangzik, 
Megszólalt az egymagában,
S meghalt gazdája nevében 
Búcsút zengett éjféltájban.

Meghalt öreg vadásztársam, 
Elszállott e művészlélek, 
Kottáival, puskájával,
Vonójával temessétek.

Kint, erdei temetőben 
Holdvilágnál szarvast látott, 
Agancsával túrt a földben, 
Sírok között új sírt ásott.

Sz ivére, az egykor hűre,
Tudom neki kedves lenne — 

Tegyétek a címeremet,
Kereszt s agancs vagyon benne.
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IRODALAI SZE/ALE.
A fának tel í tése  kékkő-oldattal.  A Rajna mel

lett fekvő geissenheimi vincellériskolában hosszabb időtől 
fogva kísérleteznek a fenyőből készült szőlőkarók telíté
sével, mert már régen rájöttek arra, hogy némely folya
dék jobban conserválja a fát, mint az azelőtt általánosan 
használt megpörkölés. Kátrányolajat és carbolineumot 
sem lehet mindig a telítésre használni, mert a bennök 
levő creosot átmegy a talajba, onnan a növényekbe s 
igy például a szőlőbogyók is átveszik a creosot kelle
metlen izét. A telítésre a közönséges kékkövet kezdték 
használni, mely jó conserváló hatásán kívül még arány
lag elég olcsó anyagnak is bizonyult. Először csak sző
lőkarókat telitettek rézgálicoldattal, de később 8 mtr. 
hosszú, 10—12 cl,n-re kifaragott kerítésoszlopokat is telí
tettek vele. A fáknak ily módon való telítése a lehető leg
egyszerűbb. Miután a frissen ledöntött fák kérge lehán- 
tották vastagvégükkel a kékkőoldatba állították s 3—4 
napon át úgy hagyaták. Önként értetődik, hogy a vágási 
lap folytonos érintkezésben állott a telítésre használt 
gálicoldattal. A 4-ik napon az oldat magától 8 méter
nyire emelkedett a fákban s nem szükséges azt, mint a 
távirdapóznáknál szokás, mesterséges nyomás által a fa 
belsejébe vezetni. Megjegyzendő, hogy ha a kéreg a 
fákon marad s azok hántatlanul lesznek a folyadékba 
állítva, utóbbi alig emelkedik 1—2 mtr. magasra s még 
akkor sem szi/ódik magasabbra, ha a telítendő fák he
tekig maradnak a gálicoldatban. Ennél az egyszerű telí
tési eljárásnál az a hátrány, hogy mindig csak frissen
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döntött fákat lehet telités alá venni s telíteni fagyos idő
ben egyáltalában lehetetlen. Legjobb, ha a frissen dön
tött és lehán ott fát minél nagyobb melegben telitjük. 
Olcsó telitő edényeket lehet használt petroleumhordókból 
előállítani, ha azokat a középen kettéfürészeljük. Hogy a 
vastagabb szálfák sulyoknál fogva a hordó fenekét össze 
ne rontsák, azt alárakott téglákkal Vagy keményfa padló 
darabokkal meg lehet erősíteni.

A telités nagyon kevés pénzáldozattal jár. Az e nyá
ron kisérletezésképen telített 90 darab lucfenyőből ké
szült 8 méter hosszú komlókaró impregnálására 3 kiló 
kékkő lett felhasználva s igy egy karó telitőanyaga 
mintegy 2 krajcárba került. A mint Gisevius tanár írja, 
a karók döntés után 8 napig hevertek az erdőn s az egy 
százalékos kékkő oldattal való telités pedig szintén 8 
napot vett igénybe.

Imecs Béla.

—  P o n to s  h a tá rk ő .  „Zweitheiliger Normal-Grenz
stein“ név alatt uj és olcsó, főképen pedig pontosan 
jelző határköveket hoz forgalomba a Börner György 
cégnek cemententgyára Hersfeld-ben, Németországban.

E határkő két részből áll; a függélyesen álló oszlopból 
és egy fekvő talpból. Mind a kettő cementből készült, 
fölötte szilárd és még fölöttébb — olcsó. Egy ilyen ko
párnak'az ára hetven fillér, nagyobb mennyiségben véve : 
hatvan fillér.

A talpban félgömb alakú vájat van, a melybe az 
oszlopnak alja beleillik s a melyben csuklószerüleg mo
zoghat, ha például valamely erőszak: kocsitengely, ke
rék vagy eke stb. ráhatása folytán elmozdulni kénytelen. 
Már ebből is látható, hogy ilyszerű határjelölés mellett 
— minthogy a határpontot magát, a talpkő két átlójának 
kereszteződési pontjában fúrt lyuk jelzi, — a természet
ben már egyszer megjelölt határpontnak újból való föl
keresésére, újból való kitűzésére, az eddigi értelemben, 
semmi szükség sincs. Maga a határpontot jelző, a föld 
színe alatt félméterre fekvő talpkőbe fúrt lyuk el nem 
mozdul, ha a felébe állított oszlop el is mozdul, sőt 
utóbbi ha el is vész, ennek pótlására úgyszólván semmi 
szakértelem sem lesz szükséges.

A határkő felállítása így történik : Az adott ponton, 
a természetben, mintegy hatvan centiméter mélyre 
függélyesen szúrunk le egy körülbelül centiméter 
vastag vasszöget. Ezután félméter mély négyszög
letes, a talpkőhöz illő, gödröt ásunk e vasszög körül. 
Elővesszük a talpkövet s a közepén levő lyukon át rá
fűzzük a földbe szúrt s bennehagyott vasszögre. Majd 
eligazítjuk, hogy keményen álljon s ezután már kihúz
hatjuk a pontot jelző szöget. Ennek a helye a talpkő- 
lyuk közepe, a jelölt pont. Majd ismét kevéske puha 
földet szórunk a talpkőnek félgömbszerű vájatába s füg
gélyesen beállítjuk az oszlopot, s jól körül döngöljük 
földdel.

Centralblatt f. d. ges. Forstw. //.

— Az épüle tfa  t a r tó sságának  prognózisa. Szá
raz földön a nedvességnek kitett épületfa bomlását, mai 
tudásunk szerint csakis háriyás gombák (hymenomyce- 
tes) okozzák és nem tévedünk, ha valamely fanemnek a 
mesterséges begombásítással szemben tanúsított ellen
állásából annak tartósságára következtetünk.

E szerint valamely fadarab jóságát a következőkép 
vizsgálhatjuk :

Ugyanazon fanemből egyenlő nagy, egyenlő alakú, 
egyenlő mennyiségű szijácsot és gesztet tartalmazó több 
fadarabot két csoportba osztunk. Az egyik csoportot a 
Polyporus Agaricus, Merulius stb. notorikus korhadéklakó 
fagomba valamely fajával hozzuk össze, a másik cso
portot száraz helyen őrizzük. Néhány nap vagy hét 
múltán úgy az inficiált mint a száraz helyen őrzött 
próbadarabokat megreszeljük, s az így nyert forgácsot 
tiz százalékos natronluggal kezeljük. Tudvalevőleg kö
zönséges szobahőmérséklet mellett, huszonnégy óra alatt, 
ez eljárás következtében xylan, famézga oldódik ki, 
amely alkálikus oldatban a fénysarkítási síkot balra 
téríti.

Schorstein József mérnök azt találta, hogy mestersé
gesen meggombásított fáknak így készített kivonata ezen 
tulajdonsággal többé nem bir. A gombának tehát, — 
illetőleg a sejtjeiből kivált enzémának, — a xylant ve
gyileg meg kellett változtatnia. És ezen az ugyanegy idő 
alatt létrejött xylan-veszteségből következtetni lehet a 
fanemnek azon ellenállására, amelyet az a gombák rom
bolásával szemben kifejt. És ha a normális állapotban 
l'evő és az inficiált fadarabok forgását feljegyezzük, úgy 
ezek különbsége adni fogja az elgombásodás hatásának 
mértékét is.

Hogy a polarizációhoz alkalmas, színtelen kivonatot 
kaphassunk, ezt többféle eljárással érhetjük el, amelyek 
közül elég célszerű a Carbo sanguinis-szel való főzés 
és aszbeszten való átszűrés!

Ámbár a nevezettnek még csak kevés ily összehason
lításra való kísérleti adata van, de reméli, hogy ezen 
közleménye másokat is buzdítani fog hasonló irányú 
tevékenységre.

Ezen eljárás alapján a botanikusok megállapodhatnak 
a pentozánnak gombatápláló értékéről, mi teknikusok 
pedig összehasonlításokat fogunk tenni nemcsak a faáru 
jóságára nézve, hanem az impregnálási módok értékére 
nézve is.

C e n t r a l b l .  f. d. g e s .  F o r s t w .  Ij.
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X Virágzó fák. A természet különös szeszélyének 
érdekes megnyilatkozása négy vadgesztenyefa a buda
pesti Erzsébet-tér fürdő-utcai oldalán, amely már most 
álmodta bele magát a tavaszba s új levelet hajtott, új 
virágot bontott. A levelek aprócskák és satnyák, a virág
boglárok sáppadtak, de azért aránylag elég dúsak. Ér
dekes az, hogy ezek a vadgesztenyefák már augusztus
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elején hullatni kezdték lombozatukat, úgy, hogy szep
temberre egészen kopaszon állottak, most pedig a néhány 
rőt levél között egyszerre új lombok fakadtak, sőt elég 
dúsan virágzanak is. Érdekes volna megállapítani, mi 
okozta a budapesti Erzsébet-téri fáknak ezt az abnormi- 
tását, mert szokatlan, hogy a vadgesztenye kétszer virá
gozzék egy évben.

VADÁSZAT.
V adász-avatás .

I r t a : Túrkányi Lajos.

December utolsó napján történt. Gyönyörű verőfényes 
téli nap volt, a kemény, fagyos havon csikorogva, sikoltva 
forgott, csúszott a kerék. A fagyos zúzzál borított fák ágai 
között mint ezer apró gyémántszilánkon, sziporkázott, 
ragyogott a felkelő napnak hideg sugára. Kívánva sem 
lehetne szebb, alkalmasabb vadásznapra virradni.

A tárkányi erdőmesteri lak udvarán négy-öt paraszt
szekér állott. Lehorgasztott fővel, zúzos szőrözettel vár
tak az erős, zömök, apró lovak, melyek a vadásztársa
ságot a rázós hegyi utakon a vadászat színhelyére fog
ják szállítani. A már teljes számú vadásztársaság az 
erdőmester tágas ebédlőjében meleg thea, papramorgó és 
szokásos téli reggeli commedentia mellett eleven han
gulatban készülődött, cihelődött az indulásra.

Egy-két kocsira már felpakolódzott bundában, fülre 
húzott sapkában a társaság egy része, midőn nem kis 
meglepetésre kocsi fordul be az udvarba, új vendég ér
kezik, még pedig puska nélkül. Amint kihámozza magát 
a zúzzál egybeforrt bunda, sapka és szakáll tömkelegé
ből, életnagyságban megjelent Fischerkó, az uradalom 
házi zsidaja.

Veleszületett faji tulajdonságainál fogva az uradalom 
nélkülözhetlen szervévé vált. Nem volt az uradalomnak 
olyan pénzértékké tehető élő vagy élettelen árúja, 
amire Fischerkó kész vevő ne lett volna ; tízezer méter
mázsa búzától az utolsó hektoliter babig, a makkon hí
zott sertés-nyájtól az árván maradt pecsenye-malacig, 
az ezrekre menő épület- és tűzifától az ócsa vasig, sőre 
ökör, rúgott borjú, minden, minden Fischerkó kezén át 
került a világforgalomba s belátható, hogy ő maga ellen 
vétkezett volna, ha ezen közvetítés közben valami kis 
haszon kezéhez nem ragad.

Most is üzleti dolog hozta ki a kora reggeli órákban, 
mert passzióból ő nem kocsikázik. Ni ! szinte megütő- 
dött, hogy az erdőmestert vadász-felszerelésben útra- 
készen látja!

— Ejnye, pedig nekem az erdőmester úrral egy kis 
beszélni valóm lett volna — szól kocsijáról leszállva.

Gondoltam mindjár, — felel az erdőmester — hogy 
nem ck nélkül fagyoskodott idáig, hanem az egyszer 
roszkor jött, most nem érek rá gseftelni, mert — mint 
látja — vadászatra indulunk. Jöjjön máskor, vagy ha

sietős a mondani valója — veti oda tréfásan — jöjjön 
velünk, adatok magának puskát, csak azután ügyeljen, 
hogy kárt ne tegyen magában.

A zsidó láthatólag habozott, végre is győzött — nem 
a vadászszenvedély, hanem — a gseft. Általános derült
ségtől kisérve felült egy kocsira s ment a társasággal — 
kész prédának.

Jó eredménynyel folyt a vadászat. A delelésre ki
jelölt tisztásra az utolsó hajtás után két szarvastehenet 
és hat darab őzet fektettek szépen sorba a hajtok. 
Máglyaszerü tűz körül ki vadászszéken, ki tőkén ülve 
fogyasztotta tréfával fűszerezve a vidám kis társaság 
a papirosba sült kolbászt, a finom illatú, nyársonsült 
bőrös pecsenyét, meg egyéb ízletes tartalmát a nagy háti 
kosárnak s hogy meg ne ártson, szorgalmasan öblöge
tik a körben járó melegített egri bikavérrel ; — régen 
volt, akkor még az is volt. Másik tűz mellett az erdő
őrök, tovább a hajtok csurdították szép rózsaszínre pirí
tott kenyérre a csepegő szalonnát; — meg így tél dere
kán minden szegény ember tarisznyájában kerül egy-egy 
sütet szalonna, no meg a hajtok részére reggel k hozott 
pálinkás-kobakból is kerül még egy-egy porcióssal.

Szóval, igen élénk és mozgalmas élet volt a tisztáson 
rakott tüzek körül, mint már az eredményes vadászat 
után minden jóravaló vadászkompániában lenni szokott, 
mert a vadászok vidám kedve átragad a hajtóseregre is. 
Ők is örülnek, hogy nem hajtottak hiába ; „ma szépen 
lőttünk“, mondogatják bizonyos önérzettel.

Az egyik vadásztárs háromlábú székét az erdőmester 
mellé teszi s csendes, majdnem suttogó hangon tárgyal
nak valamiről, hogy miről, azt nem lehet hallani, hanem 
hogy valami tréfa készül, arra mérget lehet venni, mert 
beszéd közben hamiskásan csillogott fel szemük.

A vidám zsibongás közepette csendet int az erdő
mester s vadászszékéről felállva, a lehető legkomolyabb 
hanghordozással szól, mint következik :

Tisztelt Uraim! Kedves Vadászcimborák! Úgy értesül
tem, hogy a mai vadászaton érte a mi kedves F. Jóska 
barátunkat ama kiváló vadászszerencse, hogy első 
szarvasát — mint az itt fekvő zsákmányon látható 
remek golyólövéssel ejtette e l ; mielőtt ezen szerencsé
hez neki gratulálnánk, felhívom mint derék vadászpajtást, 
hogy a régi vadászszokásoknak hódoljon s vesse magát 
alá a vadászavatás formaságának.

Éljen! Helyes ! zúgta a társaság. A kerülők, a hajtok 
felugráltak a tüzek mellől s sürü csoportban tolongtak az 
urak köré. Két erdőőr a F. Jóska által lőtt szarvast ki
húzta a többi vad közül, szépen kinyújtóztatták, hogy 
szinte kívánság volt reá feküdni. A nap hőse, F. Jóska, 
kis vadásztarisznyáját nyakába akasztva, fegyverét kezé
ben tartva előlépett, hogy ő igenis kész örömmel hódol 
a régi vadászszokásnak s szive leghőbb vágya, hogy 
szarvasvadászszá avattassák !

Ekkorra az öreg Donát kerülő egy szép hajlós mogyoró
pálcával tért meg a sűrűből, bicskájával ép most végzi
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rajta az utolsó ecsetvonásokat; — hej! sokat vágott már 
ő ilyet, szörnyen tudja mikor minő kell.

A vadászok kört formáltak a kinyújtóztatott vad körül, 
túl rajtok az erdőőrök és hajtok kíváncsian lesték a 
ceremónia lefolyását.

Az erdőmester egész komolyan osztá a szerepeket.
„Tanuknak felkérem jobbra Edust, balra Gézát“. Mind

két nevezett — kézben telt pohárral — méltóságos 
lépésekkel, mint egy-egy hindu isten, állottak a szarvas 
jobb, illetve bal oldalára.

— Pohárnoknak kinevezem a társaság legifjabb tagját, 
Sándort — hangzott tovább a rendelkezés s a nevezett, 
Jóska és az erdőmester telt poharával oldalt állt fel. F. 
Jóska, kérdem — szól az erdőmester a rendelkezés be
fejezte után — alá veti-e magát önként és saját jó szán
tából a felavatásnak.

— Alá vetem magam !
— Feküdjék le az elejtett nemes vadra! Megtörténik.
E közben Fischerkó majd kinézte a két szemét, ügy

bámulta a történteket s ügy látszott, a komoly hangulat, 
melyben az egész szertartás tartva volt, szörnyen impo
nált neki, mert beszélni is csak suttogva mert.

Az erdőmester tart egy rövidke beszédet s egy gyenge 
ütést mér a vadászat istennője nevében Jóska kimondhat- 
lanjára, ismét egy rövid dikció s kapja a másodikat a 
vadászterület tulajdonosa nevében, ismét egy, de már 
kissé hosszabb beszéd s kapja a harmadikat a felavató 
és az egész társaság nevében. A harmadik legyintés 
után Jóska talpra ugrik, átveszi bal kézzel ő is, az erdő
mester is a pohárnoktól a készen tartott poharat, egy
mást jobbról, balról megcsókolják, kezet szorítanak, mi
közben a felavató harsány hangon mondja:

— Szarvasvadászszá fogadlak !
Jóska meghatott hangon válaszol :
— Fogadom, hogy mindig igaz vadász maradok!
Összecsendülnek a poharak, az erdőőrök Jóskát vál-

lukra kapják, a társaság és a hajtok riadó éljenzése és 
a vadászkürtök tutűlása mellett körül hordozzák a hóban 
fekvő nemes vad és a három tűz körül, végre leteszik 
s fogadja a vadásztársak meleg kézszorítását.

Míg ezek történtek, Fischerkó nem tudott hová lenni 
a nagy ámulattól.

— Kérem — szólt végre, nagy lélekzetetet véve — 
ez egy nagyon szép felavatás volt, én még ilyet nem 
láttam, de még ilyenről nem is hallottam soha.

— Hát látja — veszi át e szót az erdőmester — így 
szokták a vadászok emlékezetessé tenni, midőn valaki 
először lő nagy vadat; ez egy igen szép, régi formalitás, 
aki ezen átesett, mindig szívesen emlékezik arra vissza.

■— És kérem, minden fajta első vadért felavatják a 
vadászt ?

— Fel bizony! mert aki első őzét, szarvasát, vad
sertését lövi, az külön-külön megérdemli, hogy emlékeze
tessé tegyék.

— Pedig kérem, kicsi hijja, hogy én is őzet lőttem!

— Hogy-hogy?
— Kettő felém futott, reá lőttem mind a kettőre, de 

nem találtam egyet sem.
— Brávo ! hisz akkor maga is fel lesz avatva, mert 

az még régibb vadászszokás, hogy aki először lő nagy 
vadra és nem talál, szintén fel lesz avatva, de nem 
három, hanem csak két pálcaütéssel. Az egész vadász- 
társaság egyhangúlag erősítette meg, hogy bizony ez a 
szokás még az öreg Nimród idejéből datálódik.

Addig, addig, még Fischerkó hajlandónak nyilatkozott 
magát felavattatni, annál is inkább, mert közben az erdő
mester többször is hangsúlyozta, hogy csak formalitás, 
mint azt az előbbi felavatásból is láthatta.

Az előbbi rendezkedés ismétlődött azzal a különbség
gé’, hogy most egy őz szolgált deresül, no meg, hogy 
az öreg Donát egy másik, vaskosabb pálcát hozott.

Recipiált polgártársunknak nyakába akasztottak egy 
malomkő nagyságú kerülőtarisznyát, kezébe nyomtak egy 
üres puskát s nagy szívességgel reá tessékelték a véres 
oldalával felborított őzre. Mielőtt azonban végleg reá 
helyezkedett volna az őzre, újból megkérdezte az erdő
mestert :

— Kérem, aztán nem tetszik nagyot ütni ?
— Üt a ménkű! hisz láthatja, hogy ez nem vereke

dés, hanem csak formalitás.
Végre nyugodtan feküdt.
Az erdőmester hebegő ajakkal mondott valami dikció 

félét, mert neki is, meg a többi vadászcimboráknak is 
mintha görcs állott volna az állkapcsukba, úgy rágatód- 
zott a szájuk.

Egyszerre megsuhan a pálca, hogy sírva hasította a 
levegőt s lecsap Fischerkónak kimondhatlanjára oly elemi 
erővel, hogy vége foszlányokra repedezett. Ami erre kö
vetkezett, azt leírni nem lehet, azt látni kellett volna!

Fischerkó szeme mintha könybelábadt volna, de még 
azon keresztül is karikát hányt, két kezével hátra kap 
kimondhatlanjához s mint egy angol acélrugó, úgy pat
tant fel fektéből s a lemondás legtökéletesebb hang- 
súlyozásával ordított:

— Semmi esetre sem tartom ki a másikat! . . .
— No hát, akkor ez az egy sem gilt — mondá az 

erdőmester.
— Majd mit mondok, mit csináljon az erdőmester úr 

a formalitásával! — hebegte Fischerkó, a majdnem fel
avatott vadász, félig zokogásba fojtott hangon.

A vadászcimborák egyik-másika pedig a hóban tetren- 
gett, mert lábon nem bírta a kacagást.
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A legjobb vizsla.
Hogy mely fajú, nemű, korú, színű vizslában kapja 

meg a vadászember leghasználhatóbb s legjobb segély
társát, a felett meddő volna a vitatkozás. Kinek a pap, 
kinek a papné! Sokan a stylusra, elegantiára semmit 
sem adnak ; hanem szeretik, ha ebük szép lassú, elő
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vigyázatos lépésekben csoszog előttük s igy a vadat 
együttesen keresik s tapossák ki. Még arra is ügyelnek, 
hogy ebük több lépést ne tegyen, mint ők maguk. Ilye
neknek ajánlatos a cseh (német) vizsla. Ez a bizonyos 
„Alt-deutscher Vorstehhund.“ A kik azonban a vizsla ke
resési, állási stb. modorában esthetikailag is gyönyörködni 
akarnak s megelégesznek azzal, hogy mig ők fáradság 
számba alig menő szép sétát tesznek, anélkül, hogy a 
napi robotolás munkája fejében az egy pengő árú nyul- 
hoz megerőltetéssel jussanak, addig ebük remek pace-ban 
magasan tartott orral, kecses egyforma galoppban keresi 
át a területeket s kitágított orrlyukaival, mintegy az egész 
vidék szimatját felvéve, nagy távolokról mintázásra érde
mes szobor-alakban állja s mutata meg gazdájának a 
keresett vadat: az ily nemesebb vadászati gyönyöröket ked
velő vadász, mindenesetre az angol vizslához fog fordulni.

Hogy az utóbbi fajta vizslázóknak van igazuk, azt 
dokumentálja azon tény, hogy a németek 90%-os vér
keveréssel, maguk gyúrják át ebeiket angol formájúvá 
s már elég szép sikereket is tudnak felmutatni. Hogy 
miért nem fogadták el a teljesen tiszta angolt az ő ere
detiségében, mely igy mindenesetre nagyobb qualitású, 
az megfejtését találja nemzeti büszkeségükben, mely 
előttök mindent „shokiny“-gá tesz, a mi nem német. 
Váljon mikor fog bennünk is ily nemzeti érzés meg
gyökeresedni, midőn ma még csak abban az irigylendő 
állapotban szenvedünk, hogy mi ellenkezőleg csak azt 
bálványozzuk, a mi . . . német eredetű! Hol az a nem
zeti chauvinizmus, melyet ellenségeink örökké reánk tesz
nek?! Valljon miben is nyilvánul az? Azt hiszem, mi
előtt reánk kennék, már is lemosta, az idegent utánzó tö
rekvések, nem törődömségek, csökönyösségek, a „menybe 
visznek angyalok“ gondolkozások kártékony esője.

Magam két évtizedet felülmúló praxisomban minden
féle fajú vizslát végig próbáltam, mig végre megmarad
tam a legtökéletesebbnél — az angolnál.

Hogy azonban ebben sem volt igazam s az ember 
épen csakis holta napjáig tanul, azt bebizonyította egyik 
ismerősöm gyakorlati tapasztalata.

Az illető, egy itteni kis városkában éldegélt, mint sze
rény dotátiójú járási tisztviselő. Szerette a vadászatot; 
mint szívet, lelket nemesítő sport-foglalkozást. Legalább, 
miután a csendes vidék unalma néhatájt, vasárnapon
ként fegyvert adott kezébe, melylyel a sok varjú, veréb, 
csóka, házi macska s egyéb élő lények között nagy 
respektust vívott ki magának, magáról olyasmit feltéte
lezett, a mi őt érdemessé tette egy vascsöves fegyver 
beszerzésére. Persze ennek árát is elfeledte az istenadta 
kifizetni.

A községtől nem messzire terűit el az erdő, amelyen 
keresztül vezető gyalogútak egyike mellett egy szép pá- 
zsitos tisztás s annak közepén pár nádszállal incselkedő 
tavacska törte meg a bólingató facsoportok egyhangúsá
gát. A fák, a titkolódzó csendes magányt rejtették mé- 
hökben; a tavacska pedig olykor, oly visszahúzódó sze

rényseggel ölelte magához a kiváncsi hold mysthikus 
sápadt arcát.

Mi természetesebb, hogy e kedves helyet a vadkacsák 
is kiváló előszeretettel keresték fel s fürösztötték fáradt 
tagjaikat a csobogó habokban. Tavaszszal pedig, midőn 
az egész természet újjá születik, ezen természet köve
telte szerelmi kalandjaiknak is e helyecskét tűzték ki 
találkozóul; tudva s remélve azt, hogy e csendes ma
gányban őket senki profán szeme nem háborgatja. Az 
estenként felébredt gyengéd fuvallatok által megingott 
nádszálacskák pedig oly kedves susogással ébresztgették 
szívecskéik édesen fájó érzelmeit.

Miután azonban tökéletes boldogság nincs-e földön, ez 
árva szívecskékre is az ádáz nemezis villogó szeme 
kezdett leselkedni. Az ismerősöm forró agyában gyilkoló 
eszmék fogamzottak. Egy ép’ elítélt puskás suhanctól 
megtudta a tavacskának soká rejtegetett kedves titkait s 
a legelső ünnepnap méla alkonyát használta fel arra, hogy 
a megelégedettség tanyájára dobja reá a gyújtogató üszköt.

Már félórája ült lemondó türelemmel előre készített 
leshelyén a tavacska s a gyalogút közötti bokorban. — 
Végre Diana megkönyörült a szegény udvarlóján s egy 
szép csapat kacsát küldött szenvedélye kielégítésére.

A lenyugvó nap utolsó pírjai rezgettek a nyugat 
athmosphéráján s ezek reflex-súgarai gyönyörűen világí
tották meg az érkezett vendégek úszkáló, setétes körvo
nalait. A gyilkos tűz megvillant . . .

A zsákmány tehát meg volt, de hiányzott ismerősöm
nek a négylábú hű segélytársa, mely azt urának el is 
hozza s a munka másik felét végezze.

A szerencse azonban olyan : ha jön . . . két kézzel ér
kezik. A közeli falucskából ép’ a bús estharangszó bá
gyadt hangjait hozta a kis szellő, amint a gyalogút apró 
száraz galyja megroppant s egy szelíd mosolygós képű, 
szép román fáta katrincás gömbölyű alakja jelent meg, 
a jóleső meglepetéstől reszkedő nimródunk előtt. Ügyet
lenül rejtett kacér szemérmetességgel indult a langyos 
tavacskának, hogy a járás tisztviselőjének szerelmes öm- 
ledező kérésére a kis kacsa holt testét kihozza. A viz 
azonban mind mélyebb és mélyebb lett. A gonddal s 
hosszú időkön keresztül készült szép színezetű katrinca 
feljebb-feljebb emelkedett, a hűs habok élvezettel szív
ták a test kellemes melegét; a parton ragadt vadászunk 
halántékán pedig a forró láz gyöngyei verejtékeztek. De 
végre az izgalmas látománynak is vége lett s a kis 
kacsa hideg teste gyilkolója lábánál hevert . . .

Mire a kis falu első utca szegletén elváltak, már öreg 
este lett s a falu érdemes bakterje tele tüdővel adta az 
alvóknak tudtuk „tizet ütött már az óra.“ A balga hold 
azonban egy kellemes idyll varázs-szemléjétől fosztotta meg 
magát, elbújva egy buta nagy fekete tömegű felhő mögé.

íme, a legjobb s leghasználhatóbb vizsla! Azután be
széljen az irigy világ német s angol s tudom is én mi
féle ebekről! Kinek a pap, kinek a papné !

Craus Géza.
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Az őszi agancskiá llítás október 20 —25-ike közötti 
napokon fog megtartatni. Az addig elejtett szarvasok, 
őzek agancsai, zergék kampói és más vadászzsákmányok 
október 15-ig egervári Egerváry Gyula orsz. vadászati 
védegyleti titkárhoz küldendők (Budapest, VIII. Gyöngy- 
tyuk-utca 13).

Ezredik szarvas. Schönborn-Buchheim Ervin gróf 
érte el e ritka vadászeredményt a múlt kedden a Vicsa- 
völgyben (Beregmegye), hol egy szép tiz agancsos életét 
oltotta ki ezrediknek jól irányzott golyója.

R itka vadászszerencse. A szepesmegyei Stoósz- 
fürdő erdejében Szt. István napján egy páratlan szép 
agancsú erős őzbakot ejtett el a községi jegyző. A mint 
értesülünk, az agancs 18 ággal bir. Az őzfejet dr. Lendl
Adolf intézetében kikészítették.

Szerencsétlenség egy vadászaton. Máramarosban 
m. hó 16-án három tagból álló társaság vadászott őzre 
és M ihálka  Sándor  szigeti joghallgató oly szerencsét
lenül célzott, hogy az őz helyett egy öttagú család fen- 
tartóját terítette le, aki a vadászok szolgálatára állott. A 
súlyosan sebesült embert a szigeti közkórházba vitték, 
ahol élet és halál között lebeg.
v v v v *r v v v T *r T v •«* t v *r ̂  v *r v T *r v v v v 'Y Y v y

KÜLÖNFÉLÉK.
* Halálozás. L iftner Is tvá n  Coburg hercegi erdőbiró 

elhunyt szeptember 14-én.
* Állomáscsere. Fogassy G yula  devecseri főerdész, 

gróf Pálffy János bajmóci uradalmában főerdésszé nevez
tetett ki.

* A Selmecbányái bányászati és erdészeti aka
démián a beiratkozás a jövő tanévre október 7-én és 
8-án lesz. Október 9-étől 15-ig a beiratkozást Írásbeli 
kérvényre az akadémiai tanács, ezen az időn túl pedig 
a bányászoknál a pénzügyi, az erdészeknél a földmívelés- 
ügyi minisztérium engedélyezheti. A beiratkozás rendes 
hallgatói minőségben kizárólag gimnáziumi vagy reál 
érettségi bizonyítvány alapján történik. A bányászati, vas- 
kohászati, fémkohászati és erdészeti szakiskola három
három évig tart, az erdőmérnöki szakiskolát négy év 
alatt lehet végezni.

* A világ legm agasabb fá ja. A legmagasabb fa 
a világon az Eucalyptus amygdalina. Az Eucalyptus 
hazája Ausztrália, a hol körülbelül száz fajtája tenyészik. 
Mind szép, hatalmas, nagy fa, de a legmagasabb az 
Eucalyptus amygdalina, a mely 130, 135, sőt 150 mé
ter magasra is megnő. Egy óriási fa törzsének a körü- 
lete öt méter, sőt néha még ennél is több. A koronája 
óriási, a levele apró, a virágja fehér, fürtös, a gyümölcse 
akkora, mint egy borsó, de nem gömbölyű, hanem in
kább körtealaku. Az ilyen óriási magasságra fölnyuló 
fa természetesen gyorsan nő, még pedig nemcsak a ha
zájában, hanem a hol a kiima kedvez neki, Európában 
is. Cannesben egy nyaraló kertjében húsz esztendővel 
ezelőtt ültettek el egyet. Most a fa harmincnégy méter

magas, a lombja tizennyolc méter átmérőjű árnyékot vet. 
Az Eucalyptus amygdalina nemcsak szép fa, hanem 
hasznos is, mert a bogyójából a legfinomabb és termé
szetesen a legdrágább olajat sajtolják.

* A gyüm ölcs mint gyógyszer. Köteteket lehetne 
írni gyümölcseinknek gyógyító hatásáról és emészthető
ségéről, de ezen alkalommal csak néhányat irok le, már 
mint orvosi szempontból is. Csodálatos, mily igazán 
nagy gyógykincs rejlik az érett gyümölcsökben és a 
gyakran tapasztalt jó hatása a gyümölcsélvezetnek vezette 
valószínűleg az orvosokat ahhoz a felfogáshoz, hogy a 
gyümölcs élvezete nagyon is egészséges. így a szőlő, 
különösen a kék-fekete szőlő kiválóan tápláló és e mel
lett még jó vértisztitó is. A szőlőhöz gyógyérték te
kintetében legközelebb áll a barack; de csak akkor, 
ha nem túlérett. Kora reggel éhgyomorra — orvo
sok véleménye szerint — igen egészséges. Ha pedig 
gyomor bajban szenvedünk és ha attól megakarunk 
szabadulni, akkor mindennap együnk reggel éhgyo
morra narancsot, mely márciusban a legjobb, mert 
ez hosszabb használat után sokszor ki is gyógyít 
bajunkból. Nem kevésbé jelentőségű a citromfának 
gyümölcse is. Különféle gyomorbajoknál nagy siker
rel alkalmazzák az úgynevezett citromkurát, azonkívül 
pedig ideges, szívbajos emberekre semmi . sem hat oly 
megnyugtatólag, mint egy félpohár vízbe kifacsart citrom
nak a leve. Különben meleg napokon ki ne ismerné a 
limonádé hűsítő enyhítő hatását. Bélbajoknál pedig a 
paradicsom-alma nedve nagyon hasznos. Általánosságban 
egészséges állapotunkban is a gyümölcs élvezete igen 
egészséges és jó táplálószer és nagyon is megérdemli a 
figyelmet. A befőtt gyümölcsökről is sokszor tapasztal
hatjuk — különösen betegeinknél — hogy mily jó hatás
sal vannak és mert igy a befőtt szilva, meggy, cseresznye 
stb. könnyen emészthető lévén, orvosaink rendesen ezt 
ajánlani is szokták. De nemcsak a betegekre, hanem az 
egészséges emberekre is igen jó hatással vannak a be
főttek, mert az emésztést nagy mértékben elősegítik s a 
mellett nagy tápértékkel is bírnak. — Ezzel szemben 
érdekes cikket közöl egy német újság a gyümölcsevés
ről. Vegyi vizsgálat kiderítette ugyanis, hogy a gyümölcs, 
mint eledel, az éhséget csillapítja ugyan, de rendes táp
lálkozásra teljességgel nem való. Ahhoz, hogy az emberi 
szervezet a test naponkinti táplálására szükséges fehér- 
nyét és szénhidrátot elegendő mennyiségben megkapja, 
naponkint húsz kiló gyümölcsöt kellene megenni, amivel 
azonban 18 liter folyadék is kerül a szervezetbe. Már 
pedig ezt húzamosabb ideig az ember ki nem bírja. A 
gyümölcs inkább csemegének való, mint tápláléknak, és 
a ki szereti az egészségét, jól teszi, ha okosan és vi
gyázva él vele. Nem lehet eléggé ajánlani az emberek
nek, hogy a gyümölcsöt, ha csak lehet, meghámozva 
egyék. A gyümölcs héja, akárhogy megmossák is, tele 
van ártó baktériumokkal, amelyek szorosan odatapadnak, 
sőt beléfurják magukat úgy, hogy csak a gyümölcshéjjal
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együtt lehet eltávolítani. A gyümölcs kemény magvát 
sohasem szabad lenyelni. Statisztika bizonyítja, hogy a 
belek megbetegedésének jelentős része lenyelt gyümölcs
magból származott. Ami meg azt a kérdést illeti: hogyan 
egészségesebb a gyümölcs: nyersen-e vagy főzve, a cikk 
a főtt gyümölcsöt ajánlja inkább, mert a nyers nehezeb
ben emészthető és a szervezet ellenálló erejét gyöngíti, 
főként némely ragadós nyavalyával, mint például a ti- 
fuszszal és a kolerával szemben.

* A cseresznyefák mézgafolyása. A cseresznye és 
kajszinbaraczk fákon gyakran előforduló mézgafolyás or
voslására a következő jól bevált és a mellett egyszerű 
eljárást ajánlom : Éles késsel nehány hosszabb vágást 
ejtünk a mézgafolyás által megtámadott helyen és a 
sebes helyet erős ecettel kezeljük. Huzamosabb eső 
után, midőn a kifolyó gyanta vagy mézga felázott, ezt 
egy kemény sörtéjű kefével — melyet előbb erős ecetbe 
mártottunk — eltávolítjuk és azután lehetőleg tisztára 
lekeféljük. Mintegy óra múlva ismételjük az eljárást és 
ezzel a fák meglesznek bajuktól szabadítva. Különösen 
arra kell ügyelni, a hasadékok melyekbe mézga folyt, 
ecettel alaposan megtisztittassanak.

* Mérges gom bát francia tudósok nyomán úgy le
het mérgétől megszabadítani, hogy többször egymásután 
forró vízben megmossuk, vagy pedig egy bizonyos ideig 
ecetben áztatjuk. Ily módon állítólag még a legvesze
delmesebb gombák is elveszítik ártaimasságukat s élvez
hetőkké válnak.

* Uj ipari vá lla la t. P eltzer Károly  zayugróczi bot
gyáros a máramarosmegyei Visóoroszin 800 munkás 
foglalkoztatására botgyárat létesít, melyet a kormány hat 
éven át évi 30.000 kor. szubvencióban részesít.

* A természet órája. A vadásznak, ki órát nem visz 
magával nyári éjjeli vándorlásaiban, a természet szolgál 
órával. A fülemile után, mely csaknem az egész éjszaka 
énekel, a legkoraibb madár a pintyőke, mely jóval nap- 
feljötte előtt 1p 2 —2 óráig hallatja hangját. Pont 2-kor 
az úgynevezett fekete fejű szöcske kezdi rá a cirpelést s 
ez eltart VzO-ig. V23-tól háromig a fürj rövid „pittypa- 
lattyja“ veri fel a csendet s 3-tól pedig f24-ig a vörös
hasú tücsök melodikus trillái vegyülnek bele az erdő
zúgásba. V24-től 4-ig a tenorista fekete rigó produkálja 
magát. 4-től 5-ig pedig a cinege éles hangja üdvözli a 
napfeljöttét. Öttől aztán a közönséges veréb, ez a szár
nyas utcagyerek kezd csiripelni.

* Uj orosz vasutak. Oroszországban 1903-ban két 
társaság kezd hozzá uj vasutak építéséhez; a Rjazan- 
urali vasúttársaság az astrachani vonalat kezdi építeni, 
a moszkva-kazani vasút pedig befejezi ezt a vonalat 
azzal, hogy Kazan mellett a Volgán hidat épit, vagy a 
Volqa feneke alatt alaguton folytatja a vonalat Kazánig. 
Az orosz vasúti minisztérium az orosz vasutakon nehe
zebb vágánytipust akar bevezetni és pedig ugyanazt, 
mely a varsó-bécsi vasúton van használatban Első sor
ban a fővasutakon fogják ezt a reformot megvalósítani.

* V iperam arás. A múlt hetekben a brassói állami 
főreáliskola egyik másodosztályos növendéke a Csigahe
gyen virágot gyűjtögetett, mikor egyszerre csak egy vipera 
megmarta a jobb kezét. A kis fiú nem vesztette el a 
lélekjelenlétét s késével utat csinált megmart kezén a 
vérnek. Talán ennek köszönhette, hogy nagyobb baja, 
mint hogy a megharapott ujj erősen feldagadt, nem tör
tént. Különben viperamarás esetén legjobb mennél több 
pálinkát inni. Az alkohol, ahogy a tapasztalat bizonyítja, 
leginkább útját állja a vérmérgezésnek.

* Franciaországban olyan tiszta nikotint bocsát 
forgalomba a kincstár dohányjövedéki osztálya, mint a 
tiszta v í z . Ezen nikotinból egy kiló, 100 liter vízben 
hígítva, teljesen tiszta átlátszó folyadékot szolgáltat a ro
varok irtására és teljesen ki van zárva, hogy a vele 
megpermetezett növények megfoltosodjanak. Nagy előny 
ez, mert a közönséges dohánylu$Hoizony hagy vissza 
barna foltokat, melyek azután a növényeknek és külö
nösen a gyümölcsnek tetszetességét nagyon csorbítják.

* Őzek és kutyák barátsága. Egy szenvedélyes va
dász két évvel ezelőtt egy nyilván orvvadász által megse
besített őz-sutát talált a pagonyában, a melynek a comb
jában fickó-lövéssel jelentékeny sebet ütöttek. A vadász 
látván, hogy kellő ápolás mellett az őz-suta még ki
gyógyulhat, vállára kapta a beteg állatot és haza cipelte. 
Otthon alkalmasabb hely hiányában az ebek ketrecébe 
helyezte. Az őz-suta a gondos ápolás mellett szemláto
mást gyógyult, közben a legbensőbb barátságba jutott 
a körülötte levő vizslákkal és borz-ebekkel. A múlt ta- 
vaszszal a suta egy kis őzgidának adott életet s ettől fogva 
a barátság közte és az ebek között még jobban fokozódott. 
Az ebek úgy a kis gidát, mint az anyját egészen elké
nyeztették és ha valaki csak megközelítette az őzeket, 
már készen voltak, hogy megtámadják. Az őzek azóta 
folyton az ebekkel együtt aludtak, ettek és játszadoztak. 
Legutóbb azonban a vadőr mindkét őzet a szabadba 
eresztette s most az ebekkel ugyancsak meggyűlt a baja, 
mert minduntalan megszöknek s az erdőbe rohannak és 
nyilván az őzek társaságában kóborolnak, a honnan csak 
az éhség kergeti őket napok múltán haza.

* A rigai fenyő, mely Európa legszebb fája, szol
gáltatja a legalkalmasabb hajóárbocckat. Ezen fenyő
erdők Lengyelországban, Litvániában és Kurlandban óriási 
területeket foglalnak el és az óriási törzsek állítólag a 
vihar hatása alatt földig hajlanak, a nélkül, hogy kitör
nének. Francziaországban jelenleg ezen fenyőfaj megho
nosításával kísérleteznek.

* Fűrészen (u. p. Tiszolc, Gömör m.) szövetkezet 
alakult Vansza János ev. lelkész vezetése mellett. Ezen 
szövetkezet készít mogyorófakosarakat, nyirfaseprőket, 
seprő, lapát, kapa- és csákánynyeleket, továbbá fadézsá
kat és favedreket. Töltő kosár közönséges mogyorófából 
20 fill., töltő kosár nagyobb 22 filk, töltő kosár nagy 
28 fill., töltő kosár legnagyobb 60 fillér, szénakosár vagy 
gyümölcskosár 1 kor. 20 fillér, szilvás kézikosár ^0 fillér,
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nyirfaseprő (nyéllel) 10 fillér, nyirfaseprő csomó (nyél 
nélkül) 6 íillér, nyirfaseprő csomó erősebb 7 fillér, sep
rőnyél 3 fillér, lapátnyél 10 fillér, kapanyél 12 fillér, 
csákánynyél 14 fillér, fadézsa nagy 3 kor. 40 fillér, 
fadézsa közép 1 kor. 70 fillér, faveder 76 fillér.

* Ravasz madár. Tudvalevő dolog, hogy a császár- 
madár, ha veszélyt sejt, melyből már menekülni nem 
tud, fákon és ágakon oly ravaszsággal tudja magát lát
hatatlanná tenni és oly furcsa helyzetben zsugorodik 
össze, hogy az ember semmikép sem birja észrevenni. A 
siketfajdról idáig nem hallottunk, hogy ilyen ravaszság
hoz fordulna. A múlt hónap elsején azonban Weilhert- 
ben (Felső-Ausztria) megfigyelték, hogy a siketfajd is ért 
az ilyenfélékhez. Ugyanis egy délelőtt egy fenyő egyik 
alacsonyabb ágán észrevette az ott járó főerdész, hogy 
valami állat, akár csak egy vadmacska, kúszva igyek
szik a fenyő törzse felé s ott összezsugorodva meglapul. 
A főerdész erre a fát döngetni kezdé s miután az ebek 
is éktelen csaholásba fogtak és a kérdéses vad — melyet 
szentül vadmacskának hitt — a fáról nem mozdult, oda
gyújtott, mire a legnagyobb meglepetésére egy siketfajd- 
kakas esett le.

* Lédner és G utw illig  élelmiszer és vadbizományo
sok üzleti heti-jelentése Budapest, központi vásárcsnok, 
1902. szeptember 27-én. Gyümölcsfélékből különösen 
szőlő érkezik igen nagy mennyiségben a piaczra. Szilva, 
alma és körte ellenben kisebb mennyiségben érkezik. 
Az elért árak a gyümölcsfélékből általában lanyhák, ki
vételt képez a szilva, a mit a mai napon 13—14 K ér
tékesítettünk mm. vaggontételeknél. Szőlő lanyha árakon 
kelt el, naponta nagy mennyiség jön a piacra, a kész
leteknek a felszaporodása és a keresletnek lanyha volta 
idézi elő az árak csökkenését. Hozzájárul még ehez az 
is, hogy ezidőszerint elárasztják a Budapest környékbeli 
termelők az ő II.—III. rendű árúikkal a piacot. A szőlő
árak emelkedése attól függ, hogy mikor szűnik meg a
III. rendű árúnak a piacra való özönlése. Továbbá sokat 
várhatunk onnan is, ha a hazai szőlő már a külföldi 
piacot felkereshetné. A mostani napokban a kivitel csak 
anyagi károkat eredményezhet, miután ezidőszerint az 
olasz szőlő dominál a külföld piacain. Ez pedig körül
belül 10—14 napig fog tartani. Az e napokban szállított 
küldemények Berlinben igen nyomott árakon keltek cl, 
az elért árak jóval alacsonyabbak mint a budapesti árak, 
holott az utóbbi helyen eléggé lanyhák az árak. Mi a 
magunk részéről igen ajánlanánk, ott a hol lehetséges, a 
szőlőt a tőkén hagyni vagy pedig kisebb mennyiséget 
küldeni, addig is, mig az árak egy kissé magasabbak 
lesznek. Passatuti szőlőnek a beküldését ajánljuk, ezen 
szőlőért az árak kielégítők. Vadak közül szarvast, vad
sertést ajánlanánk beküldeni, nyulak árai e héten egy 
kissé lanyhábbak. Tojásra a piac kitűnő, a beérkező 
tételek magas árakon nyernek elhelyezést. Vágott barom
fit, tekintettel a hűvös időre, ajánlunk felküldcni, az árak 
sz lárdak. Élő baromfi a hét végén szilárdabb árakon

kelt el. I-a tea-vaj igen keresett, úgyszintén főzővaj is. 
Ezek felküldését ajánljuk. — Gyümölcs: Szőlő, Sászla 
26—32 f, Passatuti 50—54 f, Izabella 20—30 f, Fehsr- 
mézes 18—22 f, Oporto 20—22 f, közönséges vegyes 
16—18 f kgr. Alma nagy hibátlan 16—24 f, rétesbe 
való 14—18 f. Körte, császár, 30—40 f, körte vegyes 
16—20 f. Őszi barack, nagy, válogatott, 50—60 f, II-a
30—32 f, Duránczi, 40—50 f. Szilva, 14— 16 f kgr. 
Görög dinnye 30—80 K, Zentai, sárga 6—8 K ICO 
darabonként. — Vadfélék: Szarvas 60—70 f. Vaddisznó 
50—60 f. Őz 150— 160 f kgr. Nyúl 220—260 f drb. 
Fácán 4—5 K. Fogoly 200—220 f páronként. Hús 
és hústermékek: Marhahús hátulja 80—90 K, eleje 
60—70 K. Borjú ölött bőrben 80—90 K. Sertéshús 
szalonna nélkül 100— 110 K mtm. Sonka, nyers hentes- 
árú 96—100 f kgr. Füstölt hazai 100—108 K mtm. 
Szalonna füstölt 103— 110 K mtm. Sertészsír 120— 
130 K  mtm, Kolbász 120—130 f kgr. —  Vágott ba
romfi: I-a Ludak, hízott 110 — 120 f. II-a 103 110 f.
Ruca 114—120 f kgr. — Élő baromfi: Csirke rántani 
való 120—160 f, sütni való 130—200 f. Tyuk, hazai I-a 
200—260 f, II-a 180—200 f, liba, fiatal 4—5 K páron
ként. Lúd, hízott 9— 10 K páronként minőség szerint. 
Tojás: élénk irányzat. Bácskai 71—73 K. Erdélyi 67 
71 K ládánként. — Tejtermékek: Teavajban élénk a 
kereslet. Vaj szövetkezeti centrifugált. Teavaj 200 210
f kgr. Főző vaj 140— 150 f kgr. Köpült vaj 140 160
f. Tehén túró 8— 12 f. Sajt Groji 116— 120 K. — 
Zöldség: Vöröshagyma makói I-a 5—6 K. Ugorka 
salátának való nagy 4—5 K 100 drb. Burgonya, nagy 
rózsa 320—330 K, sárga 360—330 K mtm. — A fő
cikkek, a mit beküldésre ajánlunk: Szőlő, alma, körte, 
barack, szarvas, őz, nyúl, tojás, baromfi és burgonya.

LEVÉLSZEKRÉNY.
Igen tisztelt Szerkesztő úr!

Kellemetlenül bár, de kénytelen vagyok a M. E. 15. 
számában reám vonatkoztatott megjegyzésekre a tárgy 
komolyságához mért tárgyilagossággal röviden visszatérni.

Nem fogom tehát Porubszkynak jókívánságait viszo
nozni és nem igyekszem őt a szellemeskedés olcsó, de 
hívságos terén követni. Ha hiba, akkor beösmerem, hogy 
a magyar nyelvet nem nyelvtanból tanultam. Csekély 
nyelvérzékemet a nyelvszokásokból és irodalmi források
ból merítve, vonom le következtetéseimet.

Porubszky nyelvtani szabályokkal egy csomó közhasz
nálati szó ellen indít irtó háborút. Helylyel-közzel igaza 
is van, de nem hiszi-e ő maga is, hogy álláspontjának 
egyoldalúságával túlzásba esett?

Kizárólagosan a nyelvtani szabályok rideg korlátái közé 
szorítani a nyelvéletet, nem igyekezve sajátos természe
téből kibetüzni a szabályok alól való jogos, elfogadott 
eltéréseket: hiba. Csak ilyen inproductiv tuláltalánosí-
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tás nem ismer kivételeket. így esik meg, hogy Porubszky 
szótárunkból még oly irodalmilag elismert szavakat is 
kitörölne, mint: terem, tetem, verem, érem, erény, re
mény, törvény, kérvény, erszény, hatvány, igény, gazda, 
rend, csend, arány, elme, kelme, eszme, szerv, elv, terv, 
réteg, anyag, előleg segély, engedély, avar, rovar, ipar, 
bogár, búvár, határ, ügyvéd, honvéd, véderő, véderdő, 
mester, tenger stb. stb.

Innen van, hogy sok közhasználatú, azaz köztudatba 
átment szó helyett elég rosszakat ajánl. (1. M. E. 8-ik 
számában.)

Hová vezetne ezen eljárás végeredményében ?
Végre bocsánatot kérek szives türelméért, melyet e 

kérdésben illetéktelenül és utoljára igénybe vettem, mert 
igazán nem akarok nyelvész-erdésznek felcsapni.

Kelt Ipolyságon, 1902. szeptember 8.
Szívélyes üdvözlettel :

Polgdrdy Béla.

Szerkesztői üzenetek.
G. K. úrnak . . . Sz. S. Tudtommal Magyarországon olyan 

gyár nincsen. Elég baj, hogy kutyapogácsát is a németektől kell 
beszereznünk. Felhívom a m. kir. kereskedelmi múzeum figyelmét 
erre a kérdésre.

S. B. úrnak . . .  H Kikészített szarvas- és őzböröket s az 
azokból készült tárgyakat legcélszerűbb sós vízben való áztatás által 
megtisztítani. Szappant nem szabad használni, mert az ilyen holmik 
megkeményednek és foltosak lesznek.

6257. A munkácsi járás f őszolgabirájától.
- SZ. ------------------------------- --------------------------

k. i.
r

Árverési hirdetmény.
Alulírott főszolgabíró ezennel közhírré teszem, 

hogy az izsnyétei volt úrbéresek tulajdonát ké
pező erdőben, 1899— 1902. évre esedékes fordá
ból 798 drb műszaki célokra alkalmas

t ö l g y f a
30.000 kor. becsértékben, Izsnyétén a község
házánál

1902. évi október hó 28-án D. e. 10 órakor
nyilvános árverésen el fog adatni.

Árverelni szándékozó tartozik az árverés meg
kezdése előtt eljáró főszolgabíró kezeihez a ki
kiáltási ár 1 0 %-át bánatpénzként készpénzben 
vagy óvadékképes értékpapírokban letenni.

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. Az árverési 
feltételek hivatalomnál és Izsnyétén a község
házánál a hivatalos órák alatt bármikor meg
tekinthetők.

Munkácson, 1902. szeptember 26-án.
Horoáth László,

20 főszolgabíró.

Megvételre kerestetik
egy w aggon

takarmánv-makk.
Ajánlatok a Szilvás! crdőhivatalhoz

(Borsodinegye) kéretnek. 76

őszi vetésre

3egenyc és czirbolya -v w

#  fenyöfam ag
®§iihar, bükk, gyertyán, kőris stb.J

1

.Combjamag
ocsányos, kocsánytalan, cser és 

amerikai város stb. stb. ■ w

Cőlgymakk
’anbola, barack, som, birs, mogyoró,

Dió, gesztenye, cseresznye, 
szilva, galagonya, kökény, alma, 
körte, berkenye stb. stb.

(jyfimolcsfamag
megbízható minőségben kapható

faragó
fenyőmagpergetc-gyárában Zalaegerszegen.

Minden kiállításon kitüntetve, legutóbb a párisi világ- 
kiállításon ezüst éremmel. 67,3-6
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, *̂X ̂ XyPI ̂

77850. szám.

A liptóujvári főerdőhivatal kerületében az alább felsorolt 1903—1907. évi 
vágások fatömege tövön az erdőn, terület szerint, még ez év folyamán, hét csoportban

nyilvános á r v e r é s  alá fog bocsáj ta tn i .
------ -  És pedig : [-----

1- ső csoport a szvarini, feketevági és teplicskai  9 6 0 7  k. holdas, —
2- ik csoport a  maluzsinai 2661  k. holdas, — 3-ik csoport a vichodnai 
1139 k. holdas, — 4-ik csoport a likankai 185’8 k. holdas, — 5-ik 
csoport az oszadai 114'5 k. holdas, — 6-ik csoport az oszadai  413-5 k. 
holdas, — 7-ik csoport a fenyőházai 7515 k. holdas vágások  fa töm ege .

Érdeklődők felhivatnak, hogy még a kedvező időjárás felhasználásával, az
eladásra kerülő vágások minőségéről és fekvéséről maguknak tájékozást szerezzenek.

Budapest, 1902. évi szeptember hóban.

j l  kir. jölDmivelésiigyi minister.

faárverési hirdetmény.
26968A zétényi volt úrbéres birtokosság a 902. számú magas ministeri rendeletben 

nyert engedély folytán

f. évi október hó 20-án d. e. 10 órakor
Zétényben a biró házánál megtartandó zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött szóbeli árverés 
útján eladja 56'98 k. hold területen álló 5788 581 m3-t tevő tölgy fatömegét, melyből 
4848.987 m :5 haszonfára, 1939.594 m:? pedig tűzifára alkalmas.

Becsértéke 67785 korona 81 fillér ; a leteendő bánatpénz ezen összeg 1 0  %-a.
A bánatpénzzel felszerelt ajánlatok f. évi október hó 20-ik napjának d. e. 10 

órájáig nyújtandók be az úrb. birtokosság elnökéhez annál is inkább, mert elkésett ajánlatok 
figyelembe nem vétetnek. Becsáron alóli s utóajánlatok nem fogadtatnak el.

Az árverési és kihasználási feltételek megtekinthetők a s.-a.-újhelyi m. kir. járási 
erdőgondnokságnál s Zétényben az úrbéres birtokosság elnökénél.

78 Úrbéres elnökség. JŐ
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^ 5̂  Pályázati hirdetmény. #
#  felvétetik  a felső»

rem eid  (Ung megye) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ uraDalomba. . . . . . . . . . . . . .
Javadalmazás szolgálatba lépéskor, mint 
III oszt. erdészsegéd 400 korona és 

teljes ellátás. Bizonyítvány-másolatokkal felsze
relt pályázatok gróf Károlyi jmre ür ő méltóságához 
címezve jószágfdügydőséghez, CsongráD-jWágocs 
intézendők. Német és tót nyelvet is bíró pályá
zók előnyben részesülnek. 72,1—3

. Az állás azonnal elfoglalandó.

2918. sz.

Árverési hirdetmény.
Az alulírott m. kir. főerdőhivatal kerületé

hez tartozó ó-kemencei m. kir. erdőgondnokság 
területén, az ó-kemencei határban fekvő „Dub- 
rova“ és „Lojnik“ nevű erdőrészekben előforduló 
és kiszámozott 595 (ötszázkilencvenöt) darab, 
26 cm.-tői 50 cm. középátmérőjü tölgytőía, a 
tető-, galy- és hulladékfával együtt; továbbá 2 1 2 1  

(kettőezeregyszázhuszonegy) drb bükk-, nyir- 
és nyár-tőfa, a tető-, galy- és hulladékfával 
együtt, tövön, nevezett erdőrészekben,

f o ly ó  é v i o k tó b er  hó 21-én
az alulírott m. kir. főerdőhivatal tanácstermében, 
8420 (nyolcezernégyszázhusz) korona kikiáltási 
ár mellett megtartandó árverésen zárt Írásbeli 
ajánlat utján el fog adatni.

A szabályszerűen kiállított 10 (tiz) % bánat
pénzzel ellátott írásbeli ajánlatok a fent jelzett 
határnapon délelőtt 1 1  óráig az alulírott m. kir. 
főerdőhivatalhoz nyújtandók be, ahol az árverési 
és szerződési feltételek is a hivatalos órák alatt 
bármikor megtekinthetők.

Az ajánlatban megígért összeg számjegyek
kel és betűkkel világosan kiírandó, nemkülön
ben határozottan kiteendő az is, hogy versenyző 
az árverési feltételeket ismeri és magát azok
nak aláveti.

Megjegyeztetik végül, hogy a kincstár fen- 
tartja magának a jogot, hogy a benyújtott aján
latok közül szabadon azt válassza elfogadásra, 
melyet belátása szerint legmegfelelőbbnek talál, 
tekintet nélkül a felajánlott összeg magasságára 
és hogy utóajánlatok tekintetbe nem vétetnek.

Ungvárt, 1902. évi szeptember hó 15-én.

74 Jllí. kir. főeröőhívatal.

mindennemű nyomdai munkák 
pontos és csinos elkészítésére 
. .  a legolcsóbb árak m e lle tt. .

OOO

1900-ik év i párisi v ilá g k iá ll ítá s : arany érem.

í O G R IS  M JlR K  \
. feg yverg yára  .

F E H L A . C I I
— - (K a r in  tia)
ajánlja mindenféle rendszerű

vadász- és céllövészeti fegyvereit
------- kitűnő minőségben.

Specialista pehelykönnyű három 
csövű puskákban. 2-9 kg. súly- 
iyal. = = = = =  Ára 180 kor.
Ismétlő „Hochwildstutz“ fegyve
rek 6-7 .mm. caliberűek kitűnő 
kivitelben kaphatók. ■ -

„Karintia“ és „Treff“ sörétpus- 
kák a legmagasabb lőképesség- 
gel. = = = = = = = = = = =
Nagy raktár Floberth-pjskákban 
revolverekben, vadászati eszkö
zökben és munitióban. :

Képes árjegyzék ingyen. 43,4 24 
Különös siker! 39 céllövészeti  bajnokság!
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3211. sz.
1902.

10.800 K

5.500

5.000

r

Árverési hirdetmény.
Az alulírott m. kir. főerdőhivatal kerületéhez tartozó radvánci m. kir. erdőgond

nokság területén fekvő következő erdőrészek faállománya eladására ezennel zárt 
ajánlati tárgyalás hirdettetik :

1 . A cigányóci „Zsolub-patak“ és „Bervinati verch“ erdőrészekben
1—2087. sz. alatt kijelölt 1711 darab tölgy-, 107 drb tölgy-tetőfa és 4939 
drb bükkfára ___ ___ ___ ___

2 . a nagy-lázi „Holovej-patak“ erdőrészben 1—908. sz. a. kijelölt
1150 darab tölgyfára ___ ___ ___

3. a nagy-lázi „Raszno“ erdőrészben 1—880. sz. a. kijelölt 7  drb 
tölgy- és 2180 drb bükkfára

4. az alsó-domonyai „Kőhegy“ nevű erdőrészben 1 —3333. sz. a.
kijelölt 3492 darab tölgyfa, 21 drb bükkfa és 18 drb tölgy-tetőfára 32.400

5. a felső-domonyai „Hladnogyil“ nevű erdőrészben 1 — 1569. sz. a.
kijelölt 1636 drb tölgyfára és 1— 1690. számmal megjelölt 1690 kétfogatű 
szekérre becsült s már kitermelt galy és rőzse rakatra ___ 15.820
kikiáltási ár mellett.

Az ekképen részletezett faanyagok galy- és hulladékfával együtt, tövön. illetve 
az erdőben,

1902. évi október hó 21-én
az alulírott főerdőhivatal tanácstermében megtartandó árverésen, zárt Írásbeli ajánlat 
utján el fognak adatni, még pedig az 1906. évi március hó 15-ig terjedő kihasználási 
időtartammal.

A szabályszerűen kiállított 5 (öt) % bánatpénzzel ellátott, mind az öt vágásra 
összesen, vagy az egyes vágásokra külön-külön, avagy több vágásra együttesen 
tehető írásbeli ajánlatok a fennebb jelzett határnap d. e. IIV 2 órájáig az alulírott
m. kir. főerdőhivatalhoz nyújtandók be.

Az árverési és szerződési feltételek az alulírott m. kir. főerdőhivatalnál a hivatalos 
órák alatt bármikor megtudhatók.

Az ajánlatban megígért összeg számjegyekkel és betűkkel világosan kiírandó, 
nemkülönben határozottan felemlítendő az is, hogy versenyző az árverési és szerző
dési feltételeket ismeri és magát azoknak aláveti.

Végül megjegyeztetik, miszerint a kincstár fentartja magának azon jogot, hogy 
a benyújtott ajánlatok közül szabadon azt válassza elfogadásra, melyet belátása szerint 
legmegfelelőbbnek talál, tekintet nélkül a felajánlott összeg magasságára és hogy 
utóajánlatok tekintetbe nem vétetnek.

Ungvárott, 1902. évi szeptember hó 16-án.

75 H m. kir. főerdőhivatal.

íe)*
Ai’-f.<£>i
y ►- 

►-

y ►-
y  ► -ie)>*
► y-v*
y  y -

y  y -.'e)*'
* i,

y  ► -ív*

►- ► *•í<3*
y  y -

y  y ~
1'ej*
y  ► -

y  y -

►- A
.b  , ^

Tv?'
y  ► •iQJ*
y  y -l<$>‘
y  y -;v*‘
ív
y  y~:<D*'
y y ~ÍV?
10)̂*
(cl**
y.e)'

y  y -<d)>'

►*

m

P -
te)̂

&

P -

fv?
TS?

m m m  m  t  m m m  ̂  t  ü l

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



312 MAGYAR E R D É S Z

Alkalmi vétel! Ajánlok tiszta és jó karban levő, rozsda- 
mentes, katonai puskaművessel kipróbált

h
darabonkint 8 koronáért, hozzávaló töltényeket darabonkint 
12 fillérért, jó erős fegyverszíjat 1 korona 40 fillérért.

Ezen ritka alkalmat mindenkinek legjobban ajánlom és kijelentem, 
ha a fegyver az árnak meg nem felelő, visszaküldhető és kötelezem ma
gamat az éré te fizetett összeget azonnal visszakülden .

Ezen fegyvereim v a d á sza tra ,  ö n v éd e lem re ,  erd észek n ek ,  
erd ő ő rö k n ek ,  m e z ő -  é s  éjje li  ő r ö k n e k  igen ajánlatosak és mint 
sz o b a d ísz  is nagyon megérik a 8 koronát. 64,3—20

M eg ren d e lé sek e t  u tá n v é t  m e l le t t  e sz k ö z lö k .
katonai hadfelszerelő intézete, a m. kir.BLUM SÁNDOR

és Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye szerződött szállítója. O felsége a perzsa 
császár és orosz császári nagyherczegi udvari szállító 

= = = = =  B U D A P E S T ,  IV., V á c z i -u tc z a  15. szám . =

honvédség, koroi aőrséq, pénzügyőrségfí'

Fi ó k r a k t á r a k :  D e b r e c z e n b e n  é s  B é k é s - G y u l á n .

ÍC62. sz. 
K .  I .

A munkácsi járás főszolgabirájától.

árverési hirdetmény.
Alulírott járási főszolgabíró ezennel közhírré 

teszem, hogy a Nyiresfalva község erdejében 
engedélyezett 166 hold területen lévő

1773 9rb. tölgyhaszonja
70488 korona becsértékben, október hó 22-ének 
D. e. 10 Órájakor fog Nyiresfalván, az iskola helyi
ségében nyilvános árverésen eladatni.

Árverezni szándékozók tartoznak 1 0 % bánat
pénzt készpénzben avagy óvadékképes papírok
ban, az árverés megkezdése előtt, eljáró fő
szolgabíró kezeihez letenni.

Utóajánlat nem fogadtatik el.
Az árverési feltételek hivatalomnál, a hivata

los órák alatt, bármikor megtekinthetők.
Munkácson, 1902. szeptember 15-én.

Horoáth László,
71 főszolgabíró.

17—18. szám.

Ú j ! Ú j ! Ú j !

Villamos zseblámpák fényszóró készülékkel:
Vadászok, tisztek, orvosok, lelkészek, turisták, 
földbirtokosok, utazó közönség stb. stb. részére.

Szállít magánosok, szállodák és gyárak részére 
telefon-vezetékeket  és azok javítását  elvállalja.

Izzó-lámpák, ivlámpák, kábelvezetékek orvosi műszerekhez.
F O G A T O K  É S  S Z Á D O K  V l l i A G Í T Á S A .

A lapittatott 1888. ..... — Árj egyzék ingyen .

NEUM ANN W. JÓ Z S E F
hatóságilag engedélyezett elektrotechnikus, Wien, 

Adlergasse 12. sz. 56,5—

Biztos óüószer nadrágás ellen!
Lanz, rosensteini (Stuttgart mellett) kir. főerdész rendszere.

îztos,olcsó é s  t i s z t a
Próbacsomagot mintegy 4000 darab rügyvédővel és használati 

utasítással küld postautánvétel mellett bérmentve 5 márkáért

HOERNLE ÉS GABLER
26 12—12 fémárugyára Zuffenhausenban Stuttgart mellett.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárit.
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MAGYAR E R D É S Z
ERD ÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

II. évfolyam. Ungvár, 1902. október l5.   . 19. szám

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 1-én és 15-én.

KIADJA

SZÉKELY ÉS ILLÉS UNGVÁRTT,
KA ZIN CZ Y- UT CZ A  1. SZ.,

hova a hirdetések, az előfizetési és hirdetési 
díjak küldendők.

A m ezőgazdasági elő- és k öztes
használatok jelentőségéről.

Érdekes jelenség az erdészet terén, hogy 
ugyanazon gazdasági mívelet a körülmények 
szerint szinte felismerhetetlen különféleségekben 
nyilvánul, minek folytán azt mondhatnók, hogy 
az erdőgazdaságban általános elveket igen bajos 
megállapítani. Sorra vehetjük a kihasználást, fel- 
munkálást, értékesítést, felújításokat s mindezek 
folyamataiban azt fogjuk tapasztalni, hogy nagyon 
szűk kör az, melyben a különválasztott szabályok 
érvényesíthetők. Ki állapíthatná meg például 
nagy általánosságban a kihasználás idejét, a fa
termelési egységárakat, a fuvardíjakat, a válasz
tékok árait, a felújítási költségeket stb., midőn 
ugyanazon egy megyében, 5— 6  kilométer diffe
rencia elegendő, hogy eltéréseket okozzon. De 
a gyakorlati élet tanulságaiból úgy látom, hogy 
az idegen befolyások közül semmi sem gyakorol 
oly jelentős hatást az erdőgazdaságra, mint 
éppen a mezőgazdasági használatok alkalmazása, 
ha az praktikus kivitelt nyer nemcsak az anyagi 
érdekeltség tekintetében, de az erdészet reális 
elvei szerint is. És az igen természetes, hogy 
midőn az erdő talaját szántófölddé alakítjuk és 
azt különféle gazdasági termények alá használjuk 
2 —5 évig, ily lényeges mívelet nem történhetik 
hatás nélkül; csupán az a kérdés: mennyiben 
bír előnynyel és mennyiben hátrányos az erdé
szetre?

Mindenekelőtt persze ismernünk kell a mező- 
gazdasági elő- és köztes-használatok különböző 
nemeit s azok kivitelét, hogy a távolabbi össze
függést levezethessük. Sokféle biz ez is, majd
nem olyan, mint más erdei mívelet, hogy t. i. 
úgyszólván határok szerint változó. Legegysze

rűbb alakja az, hogy a fiatal erdőfelújítás tágas 
sorai között valami kapás növényt termesztünk 
addig, míg a beárnyékolás ezt megengedi.

Azt nevezzük köztes használatnak, midőn t. i. 
a fiatalos (erdő) már megvan, de még teljesen 
nem zárult s így helyet enged a mezőgazdasági 
mívelésnek is. Közönségesen előfordul a szabá
lyosan nevelt sarjerdőkben és a mesterségesen, 
magról nevelt szálerdőkben az előhasználatokkal 
kombinálva. Ugyanis a tulajdonképpeni mező- 
gazdasági használat akkor nyilvánul, midőn az 
elő- és köztes mívelés együttesen lép alkalma
zásba. Ilyenkor az erdő gyökerestől kiirtatván, a 
talaj egy-két évig úgy míveltetik, mintha közön
séges mező volna; ez neveztetik előhasználatnak; 
majd pedig midőn famaggal vagy csemetével 
a felújítás is megtörténik, akkor a zsenge fiatalos 
között még szintén néhány évig tart a köztes 
használat. Ennek igen sokféle változata lehet, a 
mire különösen nagy befolyást gyakorol a talaj 
minősége, tápereje. Erősebb talajon ugyanis tart
hat az előhasználat 2 —3 évig, épp így a köztes 
használat i s ; de a gyenge, sovány talajban, alig 
terem meg háromszor a mezőgazdasági termény. 
Kedvező körülmények között leggyakoribb eset 
az, hogy az irtás után két éven át kukoricát 
termesztenek és midőn a második év őszén azt 
letörik, a talajt szemes gabona alá felmunkálják 
és őszi kalászossal bevetik, majd ezen vetésre, 
zsinór mellett kijelölt barázdákba elrakják az erdei 
famagvakat is. Ezek együttesen kikelnek és hogy 
a kis csemetéknek baja ne essék, a kalászos 
gabonát csak sarlóval szabad learatni, mely el
távolíttatván, a magas tarlóban ott találjuk a fel
újított erdei vágást. Ezen előhasználat után kö
vetkezik a köztes használat olyan formán, hogy 
a csemetesorok között 1—3 évig burgonyát tér-
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314 MAGYAR ERDÉSZ 19. szám.

mesztünk. Az a legszerencsésebb vidék, a hol 
ezen hármas változat érvényesíthető, mely mellett 
tehát 2  évi tiszta előhasználat után következik 
1 átmeneti év, midőn t. i. az őszi gabonával 
elvetjük az erdei famagvakat is, aztán pedig 2 — 3  

évig tart a köztes használat. Kedvezőtlenebb 
talajviszonyok mellett az egész mívelet véget ér 
2—3 év alatt, de azért ez esetben is kívánatos, 
hogy lehetőleg egy évig kukorica, utána kalászos 
és még egy évig burgonya termeltessék, mert 
ily változtatás mellett leginkább van biztosítva a 
felújítás sikere és a mezei termények kivánt 
hozama is.

Az erdei vágásoknak ekkénti használata ter
mészetesen alku tárgyát képezi és pedig a terület- 
egység szerint vagy meghatározott haszonbér 
fizettetik, vagy részes használatra adatik ki, vagy 
pedig a különböző erdőrészletek használata ár
verésre bocsáttatván, különböző érték ellenében 
adatik bérbe. A bérlőknek azonban minden kö
rülmények között kötelességük a vágásterületet 
teljesen megtisztítani a gyökerektől, gyomnövé
nyektől, kötelességük továbbá elvetni a felújításra 
szolgáló famagvakat és a kikelt csemetéket meg
kapálni és mindenféle gyomoktól tisztán tartani 
mindaddig, míg a mezőgazdasági használat tart. 
Sőt a legtöbb helyen a bérlők tartoznak felszedni 
az erdei famagvakat is és ha ilyen a közelben 
nem volna található, akkor annak beszerzési 
költségeihez is hozzájárulnak.

Könnyen belátható, hogy mindezen műveletek 
és a velük kapcsolatban álló előnyök messze
menő hatást gyakorolnak azon erdőgazdaságra, 
mely eléggé szerencsés, hogy benne alkalma
zásba vehetők legyenek. Ugyanis mig a mező- 
gazdasági használatok nélkül az erdőfelújítások 
képezik legterhesebb gondunkat, ezek segítsé
gével e kérdésnek minden nehézségei elenyész
nek, mert a talaj a legkitűnőbben előkészittetik, 
a vetőmag beszerzési költségeit fedezi a haszon
bér, a felújítást meg elvégzik a bérlők. De van 
még ennek más előnye is. Nevezetesen éppen 
ott, a hol alkalmazásban vannak a mezőgazda- 
sági elő- és köztes használatok, nélkülök alig 
volnánk képesek értékes, elegyetlen állabokat 
nevelni, mert a dús talajon a gyomnövények 
számtalan fajai veszélyeztetik a tenyésztendő

fanemeket, melyek ily gyámolítás nélkül aligha 
bírnának amazokkal megküzdeni és életre ver
gődni.

Továbbá nagy előnye még e használatoknak 
az, hogy az erdőnek állandó munkást és a leg
szegényebb osztálynak állandó kenyeret biztosí
tanak. Ilyen vágásokban a szegény favágó téli 
munkájával megszerzi azon pénzt, melylyel egy
két holdat bérbe vehet; megszerzi a faszükség
letét az irtásból kiásott tüskök és gyökerekkel 
és a kibérelt erdei föld megtermi a kenyerét és 
más egyéb eleségét. És mindezek oly szorosan 
hozzákötik az erdőhöz, hogy abban látja lét
feltételét.

És végül említésre méltó azon előny is, melyet 
a mezőgazdasági használatok révén az erdei 
vadtenyésztésben tapasztalhatunk. A hegyvidéki 
erdész nagy áldozatok árán nyújt a vadjainak 
egy kis kukoricát, zabot, lencsét, kölest s más 
eféléket, hogy azokat a többnyire veszedelmes 
mezei szomszédságtól lehetőleg visszatartsa és 
némi változatosság által helyhez kösse; a hol 
a mezőgazdasági használatok alkalmazásban 
vannak, ott a vadak bent az erdő zömében meg
találják a legszebb mezőt és dúskálnak kedvenc 
eledeleikben, minek folytán nemcsak hogy más
hova nem kívánkoznak, de egyszersmind tenyé
szetük is legkedvezőbbé válik, a mi manapság 
a vadászatok fokozódó értékemelkedése mellett 
jelentékeny hasznot képvisel.

Mindezen előnyökkel szemben a mezőgazda- 
sági elő- és köztes használatoknak csupán egy 
hátrányáról szólhatok s ez abban nyilvánul, hogy 
az erdőt egész éven át nyitva kell tartani a 
haszonbérlők részére. Kétségtelen, hogy ez úton 
kisebb-nagyobb kihágások is tapasztalhatók, de 
merem állítani, hogy normális körülmények kö
zött ez alig jöhet számításba, mert a kiknek a 
kihágásokra leginkább nyílik alkalmuk, t. i. az 
irtásbérlők, félve óvakodnak minden olyan cselek
ménytől, mely őket ezen megélhetési kedvez
ményüktől megfoszthatná.

Vannak, akik ellenvetésül felhozzák azt is, 
hogy a mezőgazdasági használatok által az erdő 
talaja annyira elgyengűl, hogy szinte képtelenség 
utánuk erdőt telepíteni. Ezt nagyon kevés gya
korlott erdész hiszi el, különösen azok, akik a
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kopár sziklákra is gyönyörű erdőt varázsoltak. 
Az én szerény nézetem pedig az, hogy mező- 
gazdasági termények által sohasem lehet úgy 
kiélni a talajt, hogy azon erdőt telepíteni ne 
lehetne.

És ezt tapasztalat alapján mondom, mert ke
zelésem alatt is van olyan beerdősítendő föld
terület, mely trágya nélkül 2 1  év óta használ
taik mezőgazdaságilag, de azért 6 — 8  év alatt 
embernyi magas lesz benne a tölgy vetés. A mezei 
vetemény ugyanis 30—40 cm.-nél mélyebben 
nem éli ki a talajt, az alföldi fák pedig 2—3 év 
alatt is mélyebbre vetik gyökereiket.

Tehát kétségtelen, hogy az erdőgazdaság terén 
a mezőgazdasági elő- és köztes használatok igen 
fontos jelentőséggel bírnak oly annyira, hogy az 
általuk nyert előnyök nemcsak a hegyvidéki erdők 
felett biztosítanak az alföldieknek kedvezőbb posi- 
tiót, de ugyanazon egyvidéki erdők gazdasági 
kezelésében is szembetűnő különbözeteket léte
sítenek. Valóban szerencsés gondolat volt e kom- 
binatiónak meghonosítása annak idején is, de 
ránk nézve sokkal fontosabb lesz ezután, midőn 
az értékes erdők fogyásával és az igények foko
zott követeléseivel szemben egy olyan mód áll 
rendelkezésünkre, mely által a legcsekélyebb 
befektetés mellett a legtökéletesebb produktumok
hoz juthatunk. ^
C§D cgD C§3 Cg3 C0D C§D Cg3 C§3 Cg3 C§D cgD cgD C03 C0D C§D C0D C§3 Cg3 C§3 C§D C§3 cgD C§D

Az erdőtörvény mint jogszabály.
Irta: Crategus.

Emlékezni fog az olvasó, hogy e lapok múlt évi szá
maiban s folytatólag az ez éviekben is, „E.“ irói jel 
alatt közre bocsátott cikkek micsoda erős szenvedélyek 
lángját gyújtották tel.

Fontos és érdekes volt a tárgy, szokatlan kíméletlen
séggel támadott ugyan egyes dolgokat, de azért meg
érdemelte volna a részletesebb megbeszélést, csak előbb 
el kellett simulnia a felkorbácsolt szenvedélyek hullámai
nak, hogy a nyugodt, tárgyilagos kritika is megnyilat- 
kozhassék.

Ez az idő elérkezett. Most a megjelent fejtegetéseknek 
egyetlen állítására térek s ez az, hogy az erdőtörvény 
nem helyes jogi alapon áll, mert közérdekből állapít 
ugyan meg bizonyos jogkorlátozásokat, de a közérdek 
tiszteletben tartására nem mindenkit kényszerít egy
formán.

Azt mondja „E,“ hogy az erdőtörvény 17-ik §-ának 
ama intézkedése, hogy hatályát csakis némely jogi sze

E R DÉ S Z

mélyekre s nem egyúttal a természetes személyekre ter
jeszti ki, illetve, hogy a hatálya alá vont jogi személyek 
magánjogaiba kelletén felül avatkozik, igazságtalan és 
jogtalan.

Hogy igazságtalan lehet, azt elismerem, sőt ennek 
az állításnak tüzetesebb megvilágítására és bizonyítására 
később az alábbiakban magam is vállalkozom, de jog
talan semmi esetre sem lehet. Az eszményi tgazság 
emberi alkotásban nem valósulhat meg. így hát a tör
vényben sem : kötelességünk azonban az igazságosság 
lehető megvalósítása felé törnünk. Rossz törvényt hoztak 
eleget az emberek, hoznak jelenleg is s azért éppen a 
törvényhozás folytonos joggyakorlat, mely javítja önmagát, 
hatályon kívül helyezi az elavultat, meg nem felelőt s 
alkot helyette a viszonyoknak megfelelőbbet.

A törvény azonban semmi körülmények között sem 
lehet jogtalan, mert természeténél fogva jogforrás (lásd 
Zlinszky magy. magánjog 23. 1.), mely megalkotása után 
— amennyiben ilyen — jogokkal ruház fel, jogokat 
korlátoz vagy jogszabályokat állít, tehát csak jogos cselek
vésekre képesít.

Azt hiszszűk hát, hogy „E.“ nem is ily értelemben 
jelentette ki az erdőtörvény 17-ik §-át jogtalannak, de 
talán azt akarta mondani, hogy ezen §. által megterem
tett jogszabály nem fejlődhetett helyes logikai láncolattal 
az előző jogállapotból, nincs is annak gyökere magyar 
magánjogunkban, sőt ezzel homlokegyenest ellenkezik, 
s nem a természetes fejlődés alapján, hanem erőszakolt 
kényszerűséggel állíttatott oda.

Az erdőtörvény 17-ik §-a ezeket mondja: „Az állam, 
a törvényhatóságok, a községek, az egyházi testületek és 
egyházi személyek — mint ilyenek — birtokában levő, 
továbbá a köz- és magánalapítványok és hitbizományok- 
hoz tartozó erdők, valamint a közbirtokossági erdők is 
addig, míg közösen használtatnak, gazdasági rendszeres 
üzemterv szerint kezelendők. Ugyanezen szabály áll a 
bányaipar és más iparvállalatok céljaira alakult részvény
társulatok erdeire is.“

A magyar magánjog szerint jogok és kötelezettségek 
alanyai lehetnek a természetes személyek (Zlinszky magy. 
magánjog 63. 1.) és a jogi személyek (U. o. 83. 1.). 
Természetes személy minden ember. Jogi személy: 1. a 
testületek, 2. intézetek, 3. államkincstár.

Az erdőtörvény idézett §-ában felsoroltak ugyan 
hová tartozhatnak ? A hitbizományok kivételével vala
mennyi a jogi személyek közé.

Hát van a magyar magánjogban csak egyetlen tétel 
is, mely a természetes és a jogi személy között vagyoni 
alapon különbséget tesz? Tudtommal nincs, sőt határo
zott kijelentések foglaltatnak arra, hogy (U. o. 103. 1.) 
a jogi személyek ép úgy lehetnek jogok és kötelezett
ségek alanyai, mint a természetes személyek.

Jogi személy valóságos, reális léttel biró jogalany lévén, 
akaratképes és cselekvési képességgel bir, tehát alanya 
lehet a birtoknak s e részben hazai törvényeink szerint
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semmi korlátolás nem létezik. (Zlinszky magy. magán
jog 275. 1.).

A dolog — mint jogtárgy — tulajdonjogának korláto
zása kétféle lehet, u. m. : 1. a tulajdonjog korlátozása
közérdekből, vagyis valamely dolog oly korlátozása, mely 
minden jogalanyra kiterjed ; 2. a tulajdonjog korlátozása 
valamely jogalanyra nézve, mely azonban minden dologra 
kiterjed. Harmadik eset nincs. Azaz, hogy igen. Az 
erdőtörvény 17. §-ában és az ez alapra s mintára készült 
későbbi törvényekben hol találkozunk a dolog tulajdon
jogának oly korlátozásával, mely nem minden jogalanyra 
terjed ki. Éppen ebben rejlik az erdőtörvény ezen jog
szabályának különlegessége, mely sehogy sem egyeztet
hető össze a magyar magánjog elveivel, mert hiszen a 
közérdek fogalmából és természetéből önként folyik, hogy 
az abból eredt tulajdonjogi korlátozásnak minden jog
alanyra ki kell terjednie. Amint nincs az erdőtörvény 
ezen jogszabályának gyökere a magyar magánjogban, 
úgy az előző jogállapotokból sem fejlődhetett természet
szerűleg. mert hiszen a mai törvényhozásnak is alapjául 
szolgáló 1848-iki törvények, minden jogalany teljes jog
egyenlőségének elvére helyezkedtek.

Érdekes különben, hogy legelőkelőbb jogászaink is 
zavarban vannak az erdőtörvény ezen jogszabályával 
szemben. így például a Reiner János átdolgozásában 
megjelent Zlinszky-féle magyar magánjog ezen jog
szabályt a tulajdonjog közérdek szempontjából való kor
látolásai közé helyezi s ezeket mondja (1. Zlinszky magy. 
magánjog 332. 1.):

„A futóhomok terjedésének meggátlására azonban a 
tulajdonjognak egyenes korlátozásával is találkozunk, a 
mennyiben oly erdőben, mely futóhomokon áll s a futó
homok terjedésének tért nyithatna, a tulajdonosnak is 
tiltva van az irtás, tuskó-, gyökérirtás, a legeltetés addig, 
míg ez a fákban, sarjadékban vagy talajban kárt tehet, 
továbbá az alom-gyűjtés.

Ezen tilalmak megsértése áthágásként büntettetik.
Ami itt a futóhomok meggátlása végett áll az erdőkről, 

(t. i. hogy a tulajdonjognak egyenes korlátozásával talál
kozunk) általánosságban is áll, amennyiben a közérdek
ből tiltva van az erdők tulajdonosainak — tehát e szerint 
minden tulajdonosnak — saját erdeiket a megállapított 
vágási rend (üzemterv) mellőzésével pusztítani.“

Ezeket mondja Zlinszky után Reiner János jog- és 
államtudor. Hát, hogy lehet, hogy sem a szövegben, sem 
a megjegyzésben nincs felemlítve, hogy ezen korlátozás, 
t. i. a vágásrend betartása nem minden tulajdonosra 
kötelező. Tévedés volna a jogtudósok részéről? Dehogy 
is tévedés, hiszen ha elfogadja ezt elvül s felemlíti, 
hogy ezen a tulajdonjogi korlátozás csak némely jog
alanyra terjed ki, akkor ezen jogkorlátozást már nem so
rozhatja a közérdek szempontjából való korlátozások közé, 
mert a közérdek fogalma kizárja a személyi kivételeket. 
De hát hova sorozza? Ez az egyetlen egy jogszabály, 
ha elvül elfogadtatik, képes halomra dönteni az alanyi

jognak magyar magánjogunkban foglalt minden biztosí
tékát s egyenlőségét. Mit ér a munka, ha az abban le
fektetett szellemet egyetlen egy kiálló ellentét lecáfolja, 
így hát mi természetesebb, minthogy az erdőtörvény 
ezen jogszabályának magánjogi tévedése a tudományos 
jogirodalomban egyszerűen agyonhallgatásra Ítéltetett.

Az erdőtörvény 17. §-ában foglalt jogszabály védelme- 
zésénél Porubszky Gyula felhozza, hogy hiszen ezen 
jogszabály hatálya alá vont birtokosok tulajdonkép csak 
haszonélvezők. „M.“ pláne azt mondja, hogy a „feltétlen 
erdők fentartásán kívül a nekik erdőbirtok cím alatt 
jutott közvagyon sértetlen megőrzésére is kötelezvék, 
mert annak csak haszonélvezői, nem pedig korlátlan 
birtoklói“.

Ebből az értelmezésből az következnék, hogy az erdő
törvény 17. §-a nem is a közérdek, hanem egynémely 
jogalany függő jogi helyzetének szempontjából foglal ma
gában tulajdonjogi korlátozásokat.

Ezt az értelmezést maga az erdőtörvény cáfolja meg, 
mert már címe is az erdők fentartásáról, a 17. §-ban 
pedig nem a jogalanyokról, hanem az ezek birtokában 
levő erdőkről van szó. Világos hát, hogy itt egy jogi 
értelemben vett dolog használatának korlátozása foglal
tatik, de kitűnik ez még inkább az együvé foglalt jogi 
alanyok különböző jogviszonyaiból is. Tévedés az, hogy 
az itt felsorolt jogalanyok a gondjaikra bízott közvagyon 
haszonélvezői. Kizárja ezt a helyes magyar magánjogi 
felfogás, mert köztulajdon, közvagyon jogi értelemben 
nincsen. (Megkülönböztetendő ettől a közös tulajdon).

Lehetnek ugyan dolgok, mint a levegő egyeteme, a 
tenger vize stb., melyek senkinek tulajdonához nem tar
toznak, általában véve azonban minden dolog valakinek a 
tulajdona és pedig vagy természetes személyé, vagy jogi sze
mélyé, vagy többeké, de a köztulajdon fogalma a magyar ma
gánjogban ismeretlen. Hogy azonban ezen fogalom hiánya 
meg ne bontsa az emberek társadalmában szükséges 
rendet, elismeri a közérdek létezését, mely a tulajdon
jognak is korlátot vethet. így jogi értelemben tehát „E.“ 
helytelenül indul ki abból az elvből, hogy az erdők köz
vagyont képeznek ; de azt látszik érteni ez alatt, hogy 
az erdőknek, mint a jog tárgyának használata tehát 
tulajdonjoga egy magasabb közérdek szempontjából kor
látozandó. így aztán már neki teljesen igaza van. Egyéb
iránt az erdőknek közvagyonná való minősítését már 
Porubszky Gyula is helyesbítette.

Hogy a 17. §-ban felsorolt birtokosok mennyire nem 
haszonélvezői, de tényleges tulajdonosai erdejüknek s 
hogy továbbá a használat korlátozása nem a jogalanyok 
függő jogi helyzetének szempontjából, hanem tisztán 
csak közérdekből történik, az még az alábbiakból vilá
gosabban fog kitűnni. Vegyük tehát részletenként.

Az állam jogi személy. Mert felsőbbségi hatalmat is 
gyakorolhat, mint testület, közjogi testület (Zlinszky magy. 
magánjog 88. 1.). Ezen minősége azonban nem zárja ki, 
hogy mint magánjogi testület is jelentkezhessék, sőtálló ön
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jogalany minőségében az állam nemcsak magánjogi, ha
nem bármely más vagyonjogi viszonyokban szerepel (U.
o. 95. ].). Az a kérdés hát, tulajdonosa-e az állam erde
jének vagy csak haszonélvezője ? Zlinszky magyar magán
jogának 118. lapja előző lapról áthozott megjegyzésben ez 
áll: „vannak az ily közjogi testületnek oly javai is, me
lyek teljesen általános magánjogi szabályok alá tartoz
nak, ily minden tekintetben általános magánjogi szabá
lyok alá eső javak az u. n. állami, törvényhatósági vagy 
községi vagyon, melyek a tulajdonos köztestület közvetlen 
magánjogi hatalma alatt állanak, ilyenek kincstári javak, 
községi ingatlanok stb.

Az a másik kérdés, ha vájjon az erdőtörvény azon 
intézkedése, hogy az államnak mint magánjogi testület
nek tulajdonához tartozó erdők használatát korlátozta, 
hogy azt az államnak, mint közjogi testületnek felügye
lete alá rendelte, a jogalany függő helyzetéből ered
hetett-e vagy közérdekből ? A jogalany függő helyzetéből 
semmi esetre sem eredhetett, mert bár szerepelhet az 
állam mint testület közjogi vagy magánjogi minőség
ben, mint jogi személy ketté nem osztható. A vagyon
kezelés, elszámolás, ellenőrzés stb., érvényben levő tör
vények jogszabályok szerint történnek, így hát ezen 
szempontból fel sem merülhetett az állami erdők tulaj
donjogi korlátozásának szükségessége. Világos tehát, hogy 
ezen korlátozás alapja csakis az erdők fentartásának 
közérdeke lehet, mely szempontból, nagyon helyesen, az 
államnak, mint magánjogi testületnek tulajdonát képező 
erdők sem képezhetnek kivételt.

A törvényhatóságok és községek szintén jogi személyek. 
A tulajdonjogra nézve rájuk ugyanaz áll, mint az államra. 
Az állammal szemben tényleg függő jogviszonyban van
nak, mely minthogy a jogi személyek magánjogi vagy 
közjogi minőségűk szerint ketté nem választhatók, termé
szetesen kiterjed a vagyonkezelésre, elszámolásra stb. 
Mindamellett ezen jogviszonyból csak akkor keletkez
hetett az erdők tulajdonjogának korlátozása, ha ez a 
törvényhatósági és községi vagyonkezelésről alkotott tör
vényben foglalna helyet, minthogy pedig az erdők fen- 
tartásáról alkotott törvényben találkozunk a korlátozással, 
természetes, hogy csak az erdők fentartásának közérdeke 
sorolta ezen erdőbirtokosokat is a 17. §. alá.

Egyházi testületek és személyek — mint ilyenek — 
szintén jogi személyek. A jogok és kötelezettségek ala- 
nya a jogi személy, mint ilyen, tehát a testület, mint 
egység s nem annak egyes tagjai. (Zlinszky magy. magán
jog 104. 1.), így itt sem áll, hogy a birtokos csak haszon- 
élvezője volna a gondjaira bizott vagyonnak, ellenben a 
testület tulajdonjoga kétségbe vonhatlan. Az egyházi 
személyek — mint ilyenek — használatában levő dol
gok iránt teljes tulajdonjoggal az illető egyházi intézet 
rendelkezik ; így pl a püspökség vagy a lelkészi javada
lom alkotják a jogalanyt, nem pedig a püspök vagy 
lelkész. Ugyanez áll az alapítványról is, mint jogi személy
ről. Az egyházi testületek, intézetek és alapítványok tulaj

donához tartozó dolgok, a tulajdonképiség vagy forgalmon 
kívüliség jogviszonyában állanak (U. o. 118. 1.), e mel
lett azonban a tulajdonos magánjogi hatalma kétségbe 
vonhatlan, csak a dolgok forgalmi képessége van kizárva 
vagy korlátozva. Ezenkívül még, különösen a kath. egy
házi vagyon, általában az egyházi intézetek és alapít
ványok vagyonkezelése felett az állam felügyeletet gya
korol, sőt — például az alapítványok vagyona felett — 
még szigorúbb ellenőrzési joggal rendelkezik.

Úgy a forgalmon kívüliség, mint az állammal fennálló 
jogviszony azonban magyar közjogunkból és az egyház- 
jogból fejlődött ki, illetve azokban foglaltatik, ez tehát 
semmikép sem szolgáltathatott alapot az erdők fentartá- 
sáról alkotott törvény említett jogszabályának. Megint 
csak vissza kell térnünk tehát ahhoz, hogy az erdők 
tulajdonjogának korlátozása ezen jogi személyeknél is 
csak az erdők fentartásának közérdekéből történhetett.

Eljutottunk a hitbizományok kérdéséhez. Vizsgáljuk hát, 
ugyan micsoda alapon kerülhettek a hitbizományok az 
erdőtörvény 17. §-ában felsorolt erdőbirtokok közé. Elő
ször is a hitbizomány nem jogi személy, hanem azon 
vagyon, melyet magánintézkedések elidegeníthetlennek 
nyilvánítanak, megjegyezvén, hogy az elidegeníthetlenség 
nem abszolút oly értelemben, hogy soha és semmi sem 
lenne elidegeníthető. (Zlinszky magy. magánjog 336. 1.).

A hitbizomány vagyon tulajdona a mindenkori birtokost 
illeti, aki azonban korlátozva van az által, hogy a va
gyont fentartani köteles és hogy azt a meghatározott 
örökösnek, utódnak köteles átengedni. (U. o. 340. lap.) 
Hangsúlyoznunk kell e szerint, hogy a birtokost itt is a 
tulajdonjog s nem a haszonélvezeti jog illeti.

Az állam és hitbizományok közötti jogviszony tehát 
csak abban áll, hogy a magánintézkedések által emelt 
tulajdonjogi korlátoknak az állam, mint közjogi hatóság 
érvényt szerez. Ebben a jogviszonyban pedig lehetetlen
ség feltalálni alapját annak, hogy a hitbizományhoz tar
tozó erdők tulajdonjoga korlátoztassék, illetve ha ki
magyarázható is a vagyonfentartási kötelezettségből ez a 
korlátozási jog, akkor is ennek a hitbizományokra vonat
kozó jogszabályokban kellene foglaltatnia. Minthogy pedig 
ezzel a korlátozással nem itt, hanem az erdők fentartá- 
sáról alkotott törvényben találkozunk, megdönthetien, hogy 
ez sem a jogviszonyból, hanem a közérdekből eredt.

Mielőtt a közbirtokosságok és az állam jogviszonyának 
tárgyalásához hozzá kezdenék, lássuk mi az eset a bánya
ipar és más iparvállalatok céljaira alakult részvénytársula
tokra nézve. A részvénytársulat — mint ilyen — szintén 
jogi személy, ki vagyonának kifejezetten tulajdonosa s 
nem haszonélvezője. A vagyonkezelés és ellenőrzés szem
pontjából ez ideig az állammal semmiféle jogviszonyban 
nem áll, így nem létező jogviszonyból az erdőtörvény 
korlátozása nem is eredhetett.

Hogy mennyire nem a jogalany függő helyzete vagy 
jogviszonya ezen korlátozás alapja, már abból is kitűnik, 
hogy nem minden részvénytársulatra terjed ki, pedig a
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jogviszony minden részvénytársulatra egy ugyanaz, sőt 
ide tartoznának a szövetkezetek, közkereseti társaságok 
is stb. Hát ugyan miért terjed ki a 17. §. hatálya csak 
az ipari vállalatok céljaira alakult részvénytársulatokra s 
miért nem például a takarék-, hitel- és pénzintézetekre, 
avagy a kereskedelmi részvénytársaságokra is. A felelet 
világos. Mert ezek fafogyasztó vállalatok s így ezeknél 
eminensebbnek ismertetett a közérdekbőli korlátozás 
szükségessége. De hát még ez a körülmény sem vétetett 
mindenütt figyelembe, mert például egy kőszénbánya- 
részvénytársulat csak rendszeres üzemterv szerint hasz
nálhatja az erdejét, addig egy fakereskedelmi részvény- 
társaság, mely talán éppen az erdők készletének kipusztí
tására létesült, szabadon űzheti üzelmeit.

Ez hát az a védelmezett helyes alap, mely igazságos 
és következetes mértékkel így m ér: „neked szabad, mert 
Pálnak hívnak, de neked nem szabad, mert Péter névre 
hallgatsz.“

Nunc ad fortissimum! A közbirtokosságokra nézve a 
következő magánjogi szabályok állnak. (Zlinszky: Magyar 
magánjog 90. lap.) A testületként szervezett közbirtokosság 
jogi személyt képez, mert mint önálló jogalany szerepel, 
tekintet nélkül tagjaira, holott ily szervezet hiányában a 
közbirtokosok csak közös tulajdonosok. Az 1848. évi tör
vényalkotások előtt, jelesül az 1836. évi IX. t.-c. alapján 
a jobbágy-birtokosok községet képeztek s igy a volt úr
béres birtokosok összesége, mint volt jobbágy-község, jogi 
személyt képezett.

Az úrbéri kapcsolatnak az 1848. évi törvények által 
történt megszüntetése következtében a volt jobbágyok a 
birtokukban lévő úrbéri földbirtokban teljes tulajdon és 
szabad rendelkezési joggal bírnak. Az úrbéri telekkel a 
volt úrbéresek tulajdonává váltak, a már törvényesen 
elkülönzött, vagy jövendőben törvényes úton elkülönzendő 
legelők, nemkülönben azon erdők és nádasok is, melyek 
az úrbéri faizás és nádiás fejében a volt úrbéreseknek 
az úrbéri telkek után illetményképen adattak, vagy 
adatni fognak. (1871. évi 53. t.-cz. 2—3. §.)

Az úrbéri telkek után járó erdő- nádas- és legelőillet
mények külön önálló jószágtesteknek tekintetnek s mint 
ilyenek szintén különváltan elidegeníthetők, mihelyt azok 
a telekkönyvben ki vannak tüntetve. (1871. évi 53. t.-c. 
56. és 57. §§.)

Mindezekből pedig következik, hogy az 1879. évi 
XXXI. törvénycikk a közbirtokosságokat még jogi sze
mélyeknek sem tekintette, mert hiszen a szervezke
dés és megalakulás csak az 1898. XIX. törvénycikk 
által lett kötelező, tehát mint közös tulajdonosokat — 
akik pedig élő természetes személyek — vonta hatálya 
alá és pedig nem a közbirtokosok és állam közötti jog
viszonynál fogva, mert ez a vagyonkezelés és felügyeletre 
nézve addig nem is létezett, hanem csakis az erdők fen- 
tartásának közérdekéből. Érdekes különben, hogy maga 
a földmivelésügyi miniszter az 1890. évi 40912. számú 
rendeletében a közbirtokosság egyik vagy másik tagja

által a gazdasági üzemterv vagy használati szabályok 
ellenére gyakorolt használatokat erdőrendészeti áthágá
soknak minősíti, már pedig ez a felfogás kizárja a köz
birtokosságnak — mint jogi személynek — jelentkezését, 
mert különben bármely tag által elkövetett, de meg nem 
engedett használat lopásnak illetve kihágásnak volna 
minősítendő.

Meg kell emlékeznünk itt arról is, hogy az erdőbirtokra 
vonatkozólag a volt úrbéresek tu’ajdonjogának korlátozá
sával már az 1879 évi XXXI. t.-c. megalkotása előtt 
és pedig az 1871. évi 53. t.-c. 32. §-ába is találko
zunk, a hol a volt úrbéresek birtokába jutott erdők egyé
nenkénti föloszthatlansága mondatik ki.

Ez a jogszabály a milyen üdvös és indokolt a közér
dek szempontjából, ép oly kevésbé következetes, sőt egy
oldalú és igazságtalan jogi szempontból.

Tagadhatlan, hogy közgazdaságilag hátrányos az egyéni 
birtokoknak a végletekig való szétosztása. így közgazda- 
sági íróink különösen újabban erősen harcolnak a birtok
minimumok megállapításának közérdekbőli szükségessége 
mellett. A mi a mezőgazdaságra nézve áll, fokozottabb 
mértékben áll az erdőgazdaságra nézve, mert elaprózott 
erdőkben gazdálkodásról szó sem lehet.

így ha közérdekből kívánatos az erdők szétdarabolá- 
sának útját vágni, helyén van-e olyan jogszabályt alkotni, 
mely ugyan a volt jobbágyoknak jutott erdőt ettől meg
óvja, ugyanakkor azonban rést hagy arra, hogy a nemesi 
jogon kihasított közös erdők a végletekig felaprózhatok ? 
Hát csak ily értékkel bir az 1848. évi törvények által 
megteremtett jogegyenlőség ? Erre a kérdésre egyébiránt 
értekezésünk későbbi folyamán visszatérünk.

Ha már az elmondottak felett csak egy kicsit gondol
kodunk, lehetetlen be nem látni, hogy az erdőtörvény 
ezen csonka jogszabálya nem a mi magyar törvényeink 
közé való. Nagyon helyesen mondja Porubszky Gyula, 
hogy a magánerdőket a közjóiét érdekében korlátozó 
javaslatok a törvényhozás retortáján menve keresztül, az 
1879. évi erdőtörvény 2. és 4. § aivá zsugorodtak össze.

A 17. §. tehát megalkuvás a közérdekkel. Titeket jogi 
személyek megrendszabályozunk, mert veletek könnyen 
elbánunk; a paraszt az feltétlen korlátozandó, mert 48 
előtt úgy se tudta, mi az egyéni szabadság, de a volt 
nemessel, azzal nem jó lesz kikötni, mert ez szokva a 
régi rendhez, még a közérdeknek sem könnyen adja be 
a derekát. Lehe’-, hogy ezt a megalkuvást 1879-ben az 
akkori viszonyok kényszere teremtette, de hogy Magyar- 
országon a 20-ik században ez alapra új törvényeket 
alkotnak, ez a régen hírhedtté vált magyar jogérzék saj
nálatos elzüllésének a jele!

Igazat adunk abban Porubszky Gyulának, hogy a vi
szonyokkal megalkuvókat azért, mert legalább a 17. §. 
alá sorolt erdőbirtokok elpusztulását megakadályozták, 
nem gáncs, de elismerés érheti, de teljesen feladni a 
közérdek melletti harcot, sőt új törvényt alkotni a régi 
szükség kényszer-alapra, ezt a törekvést és ténykedést
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nem illetheti elismerés! Mert vájjon elég erős lehet-e 
egy ilyen igazságtalan s nem mi közénk való jogszabály 
fentartásához a megalkotók érdeme iránt érzett pietás ? 
Mi azt hisszük nem ! Sőt kell, hogy a közérdek szeretete 
az igazságosság és méltányosság érzete arra ösztökélje
nek, hogy ezt a csonka sértő jogszabályt mielőbb hatá
lyon kívül helyeztessük.

Egyébiránt nem is mi magyar erdészek vagyunk az 
egyedüliek, a kik az erdőtörvénynek a jogegyenlőség tel
jes elvére való helyezését sürgetjük, ugyanezt teszik a 
franciák is a már megindult mozgalmukba. (Lásd Magyar 
Erdész 22. szám 405. lap.)

„E.“ helyesen azt javasolja, hogy térjünk át az erdők 
használatának korlátozásában, mint alapra az erdőtalaj 
szerint való osztályozásra s ezen alapot, szemben az 
erdőtörvény 17. §-ban meglevő jogi alappal, gazdasági 
alapnak nevezi el.

Porubszky Gyula felhozza ezen javaslat gyengítésére, 
hogy a gazdasági alap ingatag, mert hol van a határ a 
feltétlen és nem feltétlen erdőtalaj között? . . . stb. s ha 
fáradságos utánjárás után megállapittatik is, nem lesz ál
landó, hanem a kultúra haladásával s a népesség sza
porodásával a feltétlen erdőtalaj öve szükebbre és szü- 
kebbre fog szorulni.

Mielőtt erre megtelnénk, vizsgáljuk csak közelebbről a 
jogi alap állandóságát és biztosítékait.

Az állam, törvényhatóság és község birtokában levő 
erdők vájjon elidegenithetők-e ? Nagyon is szabadon el
zálogosíthatok, megterhelhetők, lefoglalhatok s elárverez
hetek, eladhatók stb. Tudunk példát rá, hogy egy község 
erdeje, mert a község a volt jegyzőjének a kifizetését, a 
bírói ítéletek ellenében is megtagadta, nyilvános árverésen 
biróilag eladatott s magán erdővé lett.

Azt mondhatja valaki, hogy egy-két eset nem sokat 
számít, de hát az állam s a községek nem idegenítik 
ám el erdejüket s igy állandóan korlátozott használat 
alatt fognak azok állani. Aki csak egy csipetnyi érdeklő
déssel kiséri a közgazdasági élet tevékenységeit, azon a 
téren felmerült érdekharcokat, az lehetetlen, hogy meg 
ne értse ezen eilenmondás gyengeségét. Az agrártörekvé
sek ma is nyíltan hirdetik a községi birtok megszünte
tésének elvét.

A mezőgazdasági földekre vonatkozólag az az elv, hogy 
ezen jogi személyek, mert kevésbé agilisak, mint a ter
mészetes személyek, nem alkalmasak ingatlanok haszno
sítására, általános érvényűnek el is van fogadva s az 
állam éppen a nagyobb jövedelmezőség és forgalom 
emelése érdekében maga is megszabadul lehetőleg min
den ilyen birtokától (kivéve a ménes- és mintagazdasá
gokat). Az erdőbirtokra nézve ez még ez idő szerint nem 
elfogadott általános elv, mert az erdőbirtoknál a tömeg
birtok a gazdasági érdekkel is össze vág, lévén ez utón 
a fahozam olcsóbban termelhető s kiszállítható, másrészt 
pedig mert az erdőben készletek s tőkék lévén felhal
mozva, ezek fentartását illetőleg ez idő szerint legnagyobb
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garancia az államban van. Éppen ezen okból az állam 
nem fogja erdeit elidegeníteni, sőt ahhoz még mindig 
többet vásárol, amire különben külön alappal is ren
delkezik.

Ilyen ez az általános elfogadott elv most! De kicsoda 
közöttünk a próféta? ki tudná feltárni a jövőt, hogy 
vájjon nem fog-e felmerülni olyan fontos vagy sürgős 
közérdek, mely az államot is erdőbirtokainak elidegení
tésére kényszeríti. Beszéljen a példa. Csak a közelmúlt
ban vettetett fel a „Köztelekében s ez alapon több 
szaklapban az eszme, hogy a kivándorlás a kedvezőtlen 
birtokmegoszlás és birtoklási viszonyok, köznyomor stb. 
megszüntetése érdekében cserélje el az állam erdőbirto
kait mezőgazdasági nagybirtokokkal, ez utóbbiakat par
cellázva oszsza ki telepeseknek. Ez az eszme akkor 
széles és magas körökben pártolásra talált, csak éppen 
a kivitel módozatait nem lehetett megtalálni.

Ez a példa, azt hiszem, eléggé bizonyítja, hogy az a 
veszedelem, hogy az állam erdőbirtokait magánkézre 
adja, nem is olyan elképzelhetlen eshetőség s talán nem 
is olyan nagyon messze jövő zenéje.

De hát miért veszedelem az, ha az állam az erdőket 
magánkézre adja? Azért, mert erdőtörvényünk annak 
fentartását a magánkézben már nem biztosítja. S az 
állam így arra van ez által kényszerítve, hogy vagy le
mondjon egy fontos közérdek szolgálatáról vagy biztosíté
kokat keressen a törvényen kívül. Ilyen szükség-segítség 
volna például a erdőhitbizományok alkotása. De hát a 
hitbizomány is mindig hitbizomány ? Vájjon örökké fenn
maradnak ezek?

Ha az állam erdeje csak hitbizományoknak — vagy 
egyáltalán nem — adható el, nem jelent ez közérdeket 
rontó forgalmi korlátozást?

Még ha más bűne nem is volna az erdőtörvénynek, 
mint ez, hogy a tekintélyes állami erdőbirtokot forgal
mon kívüliségre kényszeríti s így megakadályozza vagy 
korlátozza magát az államot abban, hogy birtokával 
mindenkor a felmerült magasabb közérdeket is szolgál
hassa, magában véve is elegendő ok arra, hogy más, 
helyesebb alapra fektetett törvénynyel váltassák fel.

Ezzel szemben, ha „E.“ javaslata szerint az erdő
törvény gazdasági alapon épülne fel, vagyis, hogy tekintet 
nélkül a birtokosra, az erdők használata, azok gazdasági 
minősége szerint korlátoztatnék, akkor az erdők fentartá- 
sának garanciáját nem az államban, mint erdőbirtokos
ban kellene keresnünk, de megvolna a törvényben, 
mehetne kézről kézre, az erdő mégse pusztulna, amint 
azt a helyes közgazdasági elvek kívánnák is.

Menjünk egy lépéssel tovább. Vájjon az egyházi testü
letek és személyek, köz- és magánalapítványok tulajdo
nához tartozó erdők örökké ezek birtokában fognak ma
radni ?

A magyar magánjog szerint ezeknek a személyeknek 
tulajdonához tartozó dolgok forgalmon kívül vannak he
lyezve, ami annyit jelent, hogy azok el nem idegenít
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hetők, hanem azon célt hivatvák jövőben is szolgálni, 
mely célra rendeltettek. De hát az a kérdés, hogy ez a 
forgalmon kívüliség vagy elidegeníthetlenség minden 
körülmények között kötelező-e?

Ezt hinni tévedés volna, mert ez a korlátozás csak a 
tulajdonos jogi személyre nézve áll fenn, míg ellenben 
ha a jogi személy akaratához a törvény szerint erre 
jogosult hatóság — a kath. egyházban például az apostoli 
király — beleegyezése vagy engedélye is hozzájárul, 
akkor aztán egyházi testületek és intézetek tulajdonához 
tartozó dolgok ép oly szabadon idegeníthetők el s terhel
hetők meg, mint más dolgok (Zlinszky magy. magánjog 
1 19. 1.) s így magántulajdonná válhatnak. Az alapítványok 
céljukat veszthetik s akkor szintén magántulajdonba men
nek át. Erre azt mondhatná megint valaki, hogy igaz, 
hogy ezek a dolgok átmehetnek magántulajdonba, de 
nem következik ám be ez az eset olyan könnyen s attól 
nincs mit tartani. Mi megint csak azt feleljük, ki közöt
tünk próféta? ki látja a jövőt? Nincs-e közéletünkben 
számos szószólója ma is a papi javak elkobzásának? 
Törekvésüket még a közérdek szempontjából is meg
indokolják, mert hiszen világos, hogy ezen külterjesen 
kezelt s forgalmon kívül helyezett ingatlantömegek nem
zetünk közvagyonosodásának így korántsem olyan erő
forrásai, mintha azok magántulajdonba mennek át. Te
kintsünk Olasz- és Franciaországok példájára. S vájjon 
nálunk a közel múltban nem fujdogált-e ilyen kósza 
szellő ?

A hitbizományok szintén forgalmon kívül vannak ugyan 
helyezve, de ezen állapot, illetve tulajdoni korlátozás a 
birtokos magánelhatározása alapján keletkezett. Amint 
keletkeznek hitbizományok, éppen úgy meg is szüntet
hetők, ha például valamennyi várományos, illetve örökös 
a megszüntetéshez hozzájárul. így az elidegeníthetlenség 
nem feltétlen. És ha ettől eltekintünk is, nem ott rejlik-e 
a veszély a hitbizományokra nézve a köztársadalmi ér
dekek és elvek harcában? Az agráriusoknak éppen egyik 
törekvése és elve a hitbizományok eltörlése ; ki tudja 
megmondani, mikor melyik irányzat s milyen felfogás 
kerül majd uralomra?

Az ipari részvénytársulatok és bányatársulatok erdeire 
nézve talán máskép áll a dolog ? Ezek létezése nem 
örök, de még csak nem is szoktak hosszú életűek lenni, 
sokszor gomba módra szaporodnak, máskor mint szappan- 
buborékok lesznek semmivé. Fentartják magukat s válla
latuk üzemét addig, míg az jövedelmez, de mihelyt ez 
az állapot bármilyen külső vagy belső ok miatt meg
szűnt, feloszlanak, leszámolnak vagy meg is buknak. A 
birtokukban levő erdők pedig vándorolnak tovább magán
kézre s az elpusztulásra.

A közbirtokosságok akkor oszlanak fel amikor nekik 
tetszik. Ez a procedura hazánkban ma is tart és nem
csak a rendezetlen állapotban levő erdélyi közbirtokos
ságoknál, hanem már megállapodott s rendes ügykezelésü 
közbirtokosságok is feloszlanak. így például a sárospataki
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közbirtokosság is nem régen oszlott fel, de fel fog vala
mennyi, mert természetesen, ha a törvény nem állja 
útját ennek, akkor az egyéni törekvés mindig egy marad, 
hogy minden birtokos függetlenítni akarja magát s a közös 
birtoklás megszüntetésére tör, így aztán azon veszszük 
észre magunkat, hogy elfogynak a közbirtokosok és pedig 
főkép, mint erdőbirtokosok, mert hiszen maga az erdő
törvény kényszeríti őket ez útra, mert amig egész súlyá
val nehezedik a közbirtokosságra, mint erdőbirtokosra, 
addig szabad gazdálkodást s közös legeltetést enged a 
felosztott erdőkben.

Hohó megálljunk! Nem áll ám, hogy így lassan min
den közbirtokosság feloszlik. Hát a volt úrbéres köz
birtokosságok? Azok nem oszlanak fel, mert az 1871-ik 
évi 53. törvénycikk ennek az eshetőségnek örökre útját 
vágta.

Igaz, hogy itt megint azzal az esettel állunk szemben, 
hogy ami a nemesi jogokon létesült közbirtokosságoknak 
szabad, az tiltva van a jobbágyok jogán alakult köz
birtokosságoknak, mert így rendeli ezt egy, a nemesi kivált
ságok eltörlése után 23 év múlva alkotmányos úton ho
zott — magyar törvény.

így hát úgy látszik első tekintetre, hogy ha már az 
erdőlörvény 17. §-ának hatálya alól az állam, törvény- 
hatóságok, a községek, hitbizományok, egyházi testületek, 
ipari részvénytársulatok, bányatársulatok, közbirtokossá
gok mind kibújhatnak is erdejük elidegenítése által, akkor 
legalább ezeket a szegény parasztokat alaposan meg
csíptük hajuknál fogva az ott maradásra. Még ez is téves 
felfogás. Már volt eset, hogy a volt úrbéresek elidegení
tették erdejüket. Eladták valamennyien részüket egy 
csernyúzó polgártársnak, aki összevásárolván az összes 
jogosultságot, a szerződések bemutatásával egyszerűen be
jelentette, hogy az erdő már az ő magántulajdona.

Meglehet, hogy ez tán az első fecske, de nem utolsó. 
Mert természetesen ezek a közbirtokosságok nem nagyon 
jól érzik magukat az állami kezelés kényszere alatt, mely 
nekik tetemes közköltségekkel való megterheltetést és 
egy ólommadár módjára mozgó bürokratikus szervezet 
által való korlátozást jelent.

Vagy a részbirtokos birtoklási jogát is korlátozni fogja 
vagy akarja a törvényhozás ?

De nézzük még más oldalról; mondjuk hogy az úr
béres közbirtokosság vagy annak tagjai nem spekulálnak, 
hanem egyszerűen ellenállának. Ma már általánosan 
hangzik a panasz, hogy nem kell nekünk az erdő, vegye 
el az állam, csak hagyjon békét a költségek és terhek 
behajtásával. Tegyük fel, hogy elkeserednek s passzivitá
suk első sorban is oda terjed, hogy sem járási erdőőrt, 
sem erdőkezelési hányadot, de még adót sem fizetnek 
a közös birtok után. Mi fog történni? Talán az állam 
elengedi a tartozást s a járási erdőőrök pedig szét lesz
nek kergetve? Dehogy, meg van ennek a maga útja és 
módja. Végrehajtatik a közbirtokosság (tehát nem a tag
jai), lévén az törvényes megalakúlása után jogi személy.
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Bánja is az igényjogosult, ha a közös erdőt árverezik is, 
csak neki ne kelljen fizetni. Akárkié lesz az erdő, a ha
tárjából, úgy okoskodik, hogy el nem viszik s akkor 
meg hoz ő onnan fát s legeltet ott azután is, még pedig 
sokkal szabadabban mint most. így hát a közbirtokosság 
passzivitása a közös erdőt a dobra bizza s akad minden 
községben egy hont boldogító űzér, a ki majd a volt 
úrbéres közbirtokossági erdő tulajdonosává avattatik.

Összegezzük az elmondottakat! Első benyomásunk az, 
hogy ime inog lábunk alatt a talaj. A földművelésügyi 
Miniszter évi jelentésében napvilágot látni szokott az a 
jelentés, hogy az elmúlt év végével Magyarország összes 
erdőterülete 7,515.490 hektár volt, melyből tervszerű 
kezelésre kötelezett erdő 4,850.257 hektár, mindjárt 
nem olyan megnyugtató, ha elképzeljük, hogy ez az 
arány igen könnyen változhat s esetleg egy gazdasági 
rázkódtatás, vagy valamely még most ismeretlen köz- 
gazdasági elv diadala halomra döntheti az erdők fentar- 
tásának az erdőtörvény 17. §-ában foglalt biztosítékát.

De tekintsünk el ettől, mert hiszen ha a veszély álta
lánossá válna némelyek szerint, akkor is ráérni törvényes 
úton az erdők fentartásának újabb biztosítékokat szerezni. 
Magában véve ez a közgazdaságunkra szerencsétlen 
helyzet, hogy az a §. útját állja az erdők forgalmának, 
szerintem elegendő ok marad mindég arra, hogy annak 
eltörlését sürgessük.

Ezzel szemben az erdőgazdasági alap ingadozása, mit 
Porubszky Gyula felemlít, elenyészően csekélyebb vesze
delmet rejt magában az erdőkulturára nézve, mert ha 
lépésről-lépésre szűkebb övre szorul is vissza az erdő- 
kultura, mindég egy fontosabb s erősebb kultúra előtt 
hátrál meg, így a közérdekre ez a hátrálás semmiesetre 
sem káros, de nem is lehet oly nagy mérvű, mert a 
mezőgazdaság nem szoríthatja ki teljesen az erdőgazda
ságot, sőt saját érdekében is karöltve kell azzal maradni, 
s így az ingadozás legfeljebb csak a súrlódások s ellen
tétek kiegyenlítése mérvéig lehetséges.

Úgy tartom, hogy az erdőgazdasági alap terjedelmé
nek megállapításánál „E." felfogását Porubszky Gyula 
véleményével kellene enyhíteni. Nevezetesen a létesítendő 
új törvény ne a feltétlen erdőtalajokra, hanem a feltét
lenül fentartandó erdőkre szabna a használatra nézve 
egyöntetű korlátozásokat. Ez utóbbi kifejezésben ugyanis 
az egészségügyi és éghajlati közérdekből fentartandó 
erdők is benfoglaltatnak.

Nem oszthatom Porubszky Gyulának azt a felfogását, 
h°9y így a feltétlenül fentartandó erdők kijelölése épen a 
fogalom határainak ingadozása miatt nehézségekbe üt
közne, mert az eljáró hatóság egyszeri döntése már 
megteremtené a szilárd alapot. Az egyszer feltétlenül 
fentartandónak minősített erdőt onnan már csak a birtokos 
megindokolt kérelme alapján lehetne törülni. Ennek a 
megokolásnak pedig mindenesetre elég erősnek kell arra 
lennie, hogy az erdőkultura érdekeinek mérlegelőit is 
meggyőzzék.

Az elmondottakból bebizonyítottnak látszik, hogy az 
erdőtörvény 17. §-a tényleg igazságtalan, nem egyezik a 
mi magyar magánjogi felfogásunkkal, biztosítékai gyen
gék s csak ideiglenes állapotra szólók, ha hozzávesszük 
a közérdek súlyát, melyet „E.“ Bundnak adott válaszú
ban domborított ki, lehetetlen be nem látnunk, hogy 
ahoz a törekvéshez, hogy ezt a törvényt egy jobbal, 
megfelelőbbel cseréljük ki, nem kell secessió, sem radi- 
kalismus, sem anarkia, csak a közérdeknek egy parányi 
szeretete.
¥ ¥ ¥¥¥  ¥ v ¥ ¥ v¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥  ¥¥¥ ¥¥¥ ¥ ¥¥¥  ¥;

Fakereskedelem.
A keményfa-szakmának nagy és fontos napjai vol

tak a legutóbbi hetek alatt, amennyiben a horvát- 
szlavon tölgyerdők milliókra becsült, vágásra érett fái 
mostanában kerültek eladásra.

Legelsőnek a határőrvidéki beruházási alap tartotta meg 
faárverését szeptember 23-án, mely alkalommal átlag 
10.2%-al fizették túl a hivatalos becsárakat.

Ezt követte október 4-én a bródi vagyonközség faár
verése Vinkovcén, hol 10'4°(o-os és október 6-án az 
erdőkincstár faeladása ugyancsak Vinkovcén, hol 6.3fl o-os 
túlfizetést tapasztaltunk, de láthattuk azt is, hogy sok, 
még pedig nagy erdőobjektum maradt eladatlan, minden 
kétséget kizáróan azért, mert az illető erdőrészek túlma- 
gasra voltak becsülve

Vételkedv ugyanis volt; ha tehát mégis sok és nagy 
objektum nem kelt el, akkor ennek csak a túlmagas 
becslésben rejlik az oka. Már pedig a túlbecslésnek 
semmi célja nincs. A fakereskedőnek összhangba kell 
hoznia a vételárat a kész áruk világpiaci áraival és ő 
csak ezen összehasonlítás alapján tehet vétel-ajánlatot. 
Ez természetes dolog, mert hiszen nem követelheti senki, 
hogy a termelő drágábban vásároljon nyers fát, mint a 
mennyit a feldolgozott áruért fog kaphatni.

Kozarac József kir. főerdész azon legutóbb közzétett 
becslési-módozata, melyet az eddigi mód helyébe ajánl, 
és amely szerint az egyes törzsek azok faminőségének 
megállapítása illetve tekintetbe vétele utján lennének fel- 
becsülendők, határozottan helyeslendő és ezúttal újból is 
bebizonyúlt, hogy szakítani kell a régi becslési módszer
rel, ha mindkét felet kielégítő, méltányos módon akarjuk 
felbecsülni az eladandó fákat.

A fapiac helyzete Magyarországon feljavult. Itthon a 
jó termés hozott lendületet a fogyasztásba, az export-üz
letnek pedig javára szolgált és szolgál, hogy az északi 
termelőországok Délafrika felé nyitottak erősebb kivitelt, 
úgy hogy az európai piac (svédek és norvégek) verse
nyétől részben megszabadulván, a fa árai emelkednek. 
Alapos kilátásunk van arra, hogy az emelkedés még nö
vekedni is fog és évek óta pangó fakereskedelmünk újból 
fellendül.

Éhez különösen a szomszédos Porosz-Szilézia fog hoz
zájárulni, mely Orosz-Lengyelország erdeinek csaknem
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teljes elfogyása után csakis Ausztriára és ránk van utalva. 
Már most csak az a kérdés mennyire fogja megnehezí
teni ezt a kivitelt az uj német vámtarifa, melytől bizony 
kevés, sőt semmi jót nem várhatunk.

Igaz ugyan, hogy csak a németországi fafogyasztó 
közönség fogja megadni a felemelendő vámok árát, mert 
hiszen fa nélkül nem maradhatnak, nekik pedig sokkal 
kevesebb van, semhogy meglehetnének bevitel nélkül; 
mégis tartunk tőle, hogy nekünk is nagy károkat fog 
okozni. Ha egyébbel nem, hát azzal, hogy csakis gömb
fát fogunk kivihetni s a megmunkálási dijtól a mi mun
kás népünk elesik, ami egymagában is elég, sőt 
nagy baj.

Már most be kell várnunk, megvalósul-e a német vám
tarifa-tervezet és ha igen, milyen ellenrendszabályokat 
léptet életbe vele szemben a mi kormányunk. \(/— r

TÁRCA.
Előítéletek.

— A „Magyar Erdész“ eredeti tárcája. —
—- Irta: Sáska. —

I.
Ilma azzal a kemény elhatározással nyitott be az ap

jához, hogy mindent bevall és kérni fogja szépen : ne el
lenezze boldogságát. Az apja bizonyára engedni fog, vagy 
ha nem enged, akkor — nos akkor megszökik, meg bíz 
ő, de a boldogságáról nem mond le holmi ostoba elő
ítéletek miatt . . .

Nem és ezerszer nem ! . . .
Az öreg Zádory nem volt egyedül. Ott volt a vén 

Auróra néni, a nagybácsi Ödön és Ernő, Ilmának idősebb 
fivére. — Valami fölött élénken s kellemesen tanács
koztak, mert arcukról csak úgy sugárzott a derű.

— Épen hivatni akartalak lányom — szólt Zádory 
mosolyogva, amint Ilma belépett. — Megakartuk kérdezni, 
hogy mit szólsz hozzá . . .

— Semmi kerülgetés! — szakítá félbe Zádoryt Aurora 
néni. — Egyszerűen tudtodra adjuk, amit már úgy is 
régen vársz, hogy Keresztkuthy Dénes ma megkérte 
kezedet, tehát: menyasszony vagy.

Ilma elsápadt. No még e kellett az amúgy is nehéz 
harchoz? De már mindegy, egyszer csak keresztül kell 
rajta esni. Határozottan remegés nélkül mondá:

— Én nem megyek Keresztkuthyhoz!
— Micsoda? ! sipítá — Aurora néni, — a nem várt meg

lepetéstől egy pillanatra meghökkenve. — Talán a nagy
ságos kisasszonynak kevés egy Keresztkuthy?

— Mást szeretek — jelentette ki Ilma határo
zottan . . .

— Aztán ha szabadna tudnom, ki az a szerencsés, 
a ki a magas tetszését kiérdemelte, — gúnyolódott 
a néni.

— Dr. Fehér Arnold — hangzott egyszerűen,

Mintha bomba csapott volna közéjük, úgy ugráltak fel 
egyszerre mindannyian.

— Szent Isten ! — rémüldözött Aurora néni, kezeit az 
éghez emelve, mintha az Istent hívná tanúnak. — Te 
lány, elment az eszed?! Megbolondultál?! Dr. Fehér — 
ezelőtt Weiss — és Zádory Ilma? Hogy ránk nem sza
kadt ez a ház! Hogy fel nem támadtak az ősök ezrei! 
Egy Zádory lány hozzá akar menni egy Fehérhez, egy 
zsidóhoz ! Zsidó !! Zsidó ! !!

— Ugyan ne lármázz már annyit, — szólt az öreg 
Zádory sápadtan. — Nem látod, hogy Ilma csak tréfál. 
Ugye kis lányom, csak megakartad bosszantani a nénit a 
miért így beszél veled?

— Nem apa, én nem tréfálok, — szólt a leány ünne
pélyesen. — Szeretem az orvost és most csak azért 
jöttem ide, hogy megmondjam: — Nélküle nem élhetek, 
azért kérlek ne ellenezd a házasságunkat.

— Ördög és pokol! — dörgött most már Zádory is. 
Mi akar ez lenni?

— Ez a te nevelésed! — kiabált Aurora néni. — 
Most tessék elnézni, hogy a Zádory név összekeveredjék 
holmi Weiss, Fehérekkel !

— A Fehér név tisztességes név, ami pedig a tudo
mányt és az észt illeti, hát mindenkor felül áll a Zádory 
néven — szólt Ilma védekezve.

— Ne mond! Talán bizony még szerencsénknek 
tartsuk, hogy egy Weiss figyelembe vette Zádory Ilmát? 
— Szólt cinikusan Aurora néni.

— Minden esetre büszke vagyok, hogy szerelmét ki
érdemeltem . . .

— Gyuri! hallod-e ezt? — fordult Aurora Zádoryhoz.
Egy pillanatra csönd lett a szobában, mindenki figye

lemmel leste a döntő szót, melynek az apa ajkáról 
kellett elhangzani. Zádoryban, a régi huszártisztben fel
ébredt Auróra gúnyos megjegyzésére az ellentmondást 
nem tűrő katonai szigor s ünnepélyes komolysággal 
mondá:

— Legyen vége minden disputának. Itt büszkeségről 
vaqy másról Szó sincs. Egyszerűen nem mégy hozzá, ki
vered a fejedből ezt a hóbortot. Azt parancsolom. 
Punktum !

— Majd meglássuk! — felelt a lány sápadt ajkakkal 
indulva kifelé, míg szemében csak úgy villogott az erős 
akarat sötét lángja, melyet egy pár csepp köny befátyo-

I lozni látszott.
A szobában erre leírhatatlan zűrzavar támadt. Zádory 

György dörmögött, pattogott, hogy micsoda dolog ez, 
hogy mer ez a lány még ki is mondani ilyet. A néni 
pedig sápitozott, rémüldözött, szidta a mai kort, amely 
olyan szabadon neveli a lányokat. Bezzeg az ő idejében 
kukkanni sem mertek volna a szülői parancs ellen , és 
az ilyen holmi inci-finci zsidókkal még szóba sem álltak 
volna. Hanem majd megmutatná ő ennek az Istenről 
megfeledkezett lánynak, hogy mi az a szülői hatalom.

— Én ismerem Ilmát, — szakítá félbe a szóvihart
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Zádory Ödön — testvérbátyja az apának -- ő képes 
lesz mindenre, de szándékától el nem áll. Ez a makacs
ság különben a Zádoryak jellemvonása, tehát itt fenye
getőzéssel, vagy rábeszéléssel célt nem érünk. Más mód 
nincs, mint kijózanítani ebből az ostoba hóbortDÓl . . . 
Azért azt mondom, hogy legalább szinleg ne ellen
kezzünk . . .

— Helyes, — ez pompás lesz! — kiáltott fel nevetve 
Ernő, aki eddig semleges álláspontra helyezkedett volt. 
— Már meg is van a tervem ; a vadászaton ráültetem 
Fehért „Debórára“. Képzelem, hogy az a nyápic könyv
moly soha sem ült paripán. Hahaha, hogy fogja majd 
az én Debórámat megülni, akit csak én tudok kormá
nyozni . . .! No ez jó hideg zuhany lesz Ilmának, ha 
látja mint kapaszkodik félelmében a táncoló Debóra sö
rényeibe ez a receptgyártó seladon.

Ezzel a magyar fiatal gentryt jellemző könnyedséggel 
és mitsembánomsággal lerohant az ólba, hogy a másik 
percben már ráüljön a tüzes vérű Debórára s kinyargal
jon a kastély udvaráról.

Alig két óra múlva már visszajött és bekopogtatott a 
nővéréhez.

— Hol jártál ? — kérdezte még mindig sápadt arccal 
Ilma, ki látta volt a bátyját kilovagolni.

— Dénesnél voltam — felelt ez könnyedén. — Tudtára 
adtam válaszodat.

— És Dénes? — szaladt ki kíváncsian a lány aj
kairól.

— Üdvözletét küldi és neked üzeni, hogy a vadászatra 
okvetlen eljön, azzal a Fehér-féle hóborttal meg nem is 
törődik, nem veszi komolyan.

— Az nem hóbort — szólt dacosan Ilma.
— Mondtam neki, de ő arra is nevetett és azt 

mondta, hogy akkor gratulál neked, mert olyan derék 
engedelmes férjet még nem látott a világ, mint Fehér 
lesz. Hisz’ mikor még iskolában a csizmáit tisztította, 
hát olyan szelíd volt, hogy még arrra sem haragudott, 
ha a lábait a nyakába tette és . . .

— Ugyan ne papolj már— szólt Ilma hangosan, — félbe
szakítva bátyja gúnyos szavait. — Aztán magában hozzá 
tette : Azt hiszi, hogy én holmi iskolai csizmahistóriára 
menten meghátrálok és lemondok egy élet boldogságról. 
Mintha bizony én az ilyen ostoba előítéletekkel már le 
nem számoltam volna . . .

II.
Dr. Fehér Arnold azok közé tartozott, a kiket a józan 

és praktikusan gondolkodó ember „félbolond“ jelzővel 
tisztel meg. Egy felvidéki szegény korcsmáros fia volt. 
Önerejéből felküzdötte magát: tanított, tanult és sokat 
koplalt. Mikor aztán kitüntetéssel letette az orvosi szigor
latokat, azt hitte : most már vége minden küzdelemnek,
a, Adomány kapuja nyitva van és neki csak be kell sé
tálni s eddigi fáradalmainak gyümölcsét összegyűjteni.
Agyában csak úgy zsongtak a nagy világbolaogító eszmék.

Maga előtt látta a népek ezreit, amint gondtalanúl élnek, 
mitsem tartva a betegségtől, hisz’ a mindenható tudo
mány már megsemmisítette a rémes halál előhírnökét . . . 
Fél év múlva megválasztották Zádorfalván körorvosnak.

Szegény nem is gondolt arra, hogy a remélt haladás
ban még a vallási előítéletek is gátolni fogják.

Beleszédült amint belenézett a mélységes sötét tudat
lanságba, ami ott a vidéken honolt.

A vármegyei orvosoknak fogalmuk sem volt valami 
újításról. Mindent csak úgy csináltak, ahogy még ők va
lamikor tanulták, sőt még abból is sokat felejtettek. Ha 
pedig F. valamit szólni vagy újítani akart, kinevették. 
— Ugyan minek az ide, a parasztnak úgy is jól van a 
hogy van. A nép szintén idegenkedett tőle, egyrészt val
lása miatt, másrészt azon előítéletnél fogva, hogy: „Ahol 
orvosra van szükség, ott már úgy sincs mentség.“

De ő nem csüggedt, küzdött az előítéletek ellen. Jó 
hírnevet kezdett már szerezni, különösen mióta a kas
tély büszke urának egyetlen leányát a ragyogó szépségű 
Zádory Ilmát veszedelmes hagymázból, a halál torkából 
kiszabadította. Később egy szegény napszámos nőt is 
sikeresen megoperált, kiről három orvos lemondott volt. . .

A nép kezdte lassanként megszokni és vette segítségét 
s a vármegye figyelme is feléje fordult; azonban ott fenn 
már régebben észrevették és meghívták a klinikára segéd
tanárnak . . .

így hát az út nyitva volt előtte, semmi sem akadályozza 
már a haladásban, csak bátran előre !

És mégis, ahol négy évig annyi küzdelmen és meg
aláztatáson ment keresztül, onnan nehezére esett elmenni.

Miért ?
Ö eddig csak tanult és nem ért rá magával törődni, 

most pedig érezte, hogy a büszke Zádory Ilma belemar
kolt a szivébe. De hát hiába; a szép gőgös lány bizo
nyára még arra sem méltatná, hogy végig hallgassa el
gyötört szive panaszát.

El fog menni anélkül, hogy annak a lánynak fogalma 
is volna az ő végtelen nagy szerelméről.

Hanem mikor ott állt a lány előtt búcsúzni és az köny- 
nyes szemekkel marasztalta: ne menjen, hisz itt jó dolga 
van, akkor teljes erejéből tört ki belőle az eltitkolt 
szerelem . . .

A lány meg tágranyitott szemekkel, lángbabcrult arc
cal hallgatta vallomását. Lelkét csak úgy perzselték azok 
a tüzes szavak, a melyek mint a láva úgy ömlöttek e 
szép szőke férfi ajkairól. Hányszor hallott ő szerelmi val
lomásokat? Keresztkuthy is hányszor mondta neki, hogy 
szereti, de ez mind csak úgy hangzott előtte, mintha 
valaki egy áttáncolt éjjel után egykedvűen azt kérdezné: 
hogy mulatott . . .

Most pedig minden csepp vére az agyára tódult. Soha 
nem érzett mámor fogta el egész testét. Vége minden 
büszkeségnek s előítéletnek: ráborult a férfi vállára és 
úgy suttogta, hogy szereti, hogy az övé akar lenni, hogy 
még ma beszél az apjával . . .
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III.
Fehér három napig vergődött a kétség és remény közt; 

harmadnapon jött a meghivó a vadászatra. Tehát ez azt 
jelenti, hogy minden jól van, mert ellenkezőleg biztosan 
nem látták volna szívesen, nem küldtek volna meg- 
hivót . . .

Nőies vonásain gyöngéd pirral vette fel ünneplő ka
bátját és elindult a kastély felé, hogy kimentse magát, 
amiért nem vehet részt a vadászaton.

Zádoryéknál már egy sereg férfi- és nővendég volt 
összegyűlve. Ilyenkor, mikor eljön a vadászati évad, a 
kastélyból egy percre sem fogy ki a mindenféle magas- 
és nemmagas rangú vendég.

— Szót sem ! Nem eresztünk — kiabált Ernő, amint 
az orvos mentegette magát, hogy nem ért a vadászathoz. 
Nem tudsz vadászni ? Baj is az, ugyan kérdezd meg 
csak az uraktól, hogy bakot lehet lőni annak is, aki 
semmit sem ért hozzá. Nem igaz?

Az urak nevetve bizonyították, hogy bizony lehet, de 
még milyet!

— De a betegeim miatt sem lehet — mentette magát 
tovább is.

— Azok miatt nyugodt lehetsz, ők meghalnak nélküled 
is. Nem kell, hogy még az Írásban is ott légy, mint a 
halál közvetlen oka, — nevetett Keresztkuthy.

— Mi ez ? — Csodálkozott az orvos.
— Ha nem hiszed, hát kérdezd meg a plébánost, ha 

nem-e ott van a halotti jelentésben, hogy a halál oka: 
Dr. Fehér Arnold.

Egetverő hahota követte e szavakat.
— Ez csak tévedés lehet, — mentegette magát, a 

megzavarodott orvos.
Hanem a ki már részt vett ilyen zajos vadászvacsorán, 

az tudja, hogy mi az, ha valakit céltáblának kitűznek. 
Higgadt, nyugodt természet legyen az, a kit a sok jó és 
rossz éle flegmájából ki nem hoz.

Most is egész éjjel csak úgy zsongtak, sisteregtek a 
finom szellemsziporkák. Még Ilma is teljes elemében 
találta magát. Kacagott, és vidám volt, koccingatott, mig 
szemével csak úgy nógatta Arnoldot hogy: no beszélj már 
te is, nyisd ki szellemi kincseid tárházát, hadd szédülje
nek el ragyogó szójátékodtól . . .

De Arnold nem tudta megérteni ezt a vidám, lármás 
társaságot. Úgy érezte magát mint a süket, ha beleve
gyül a táncoló párok közé és utánozni akarja hajlongá- 
saikat, de mivel nem hallja a muzsikaszót, a rithmust; 
nevetésre ingerli a többieket.

IV.
— Te Ernő — szólt reggel felé Keresztkuthy — én 

azt mondom, hogy hagyjuk abba azt a lovaglást. Isten 
látja lelkemet — folytatá — hogy mily nehezen mondok 
le Ilmáról, de hát hiába, ez a lány úgy belébolondult 
abba a nyálas szájú doktorba, hogy nincs semmi a vilá
gon, ami észretérítené.

ERDÉSZ

— Nem, nem — makacskodott Ernő. Ő mindenáron 
szerette volna látni, miként üli meg az a sápadt doktor 
az ő Debóráját.

A dús reggeli után felcihelődött a társaság. Az agarak 
hangos ugatással ugrálták gazdájukat körül, mig a több
nyire félvér tüzes hátilovakat csak nehezen tudták elő
vezetni a lovászok. Az urak és dámák mind megszokott 
könnyedséggel vetették magukat a nyeregbe s a doktor 
is jókedvűen ült a ficánkoló Debórára.

Ilmának pajzán jó kedve volt, alig tudta abbeli örömét 
elpalástolni, hogy szíve választottja jobb oldalán lovagol, 
mig a másikán Keresztkuthy haladt, kinek nyílt arcáról 
csak úgy cikázott a harag, mert nem hitte soha, hogy 
Fehér képes legyen a társaságot a fortélyos Debórán 
követni. De bosszantotta az is, hogy Ilma őt számba 
sem vette, hanem oly feltűnő nyájassággal hajolt mindig 
az orvos felé, mintha szándékosan akarná éreztetni a 
kikosarazott kérővel megvetését . . .

Eddig csak sebes ügetésben haladt a társaság, de 
egyszerre elnyiffantja magát a vezető agár s utána mint 
a szélvész rohan a lovassereg a felhajszolt róka után. 
Debóra elemében van, tágra nyílt orrlyukkal s szemekkel, 
kinyújtott nyakkal, mint a villám szeli a levegőt. 0 
vezet, lovasa érzi, hogy biz ő most ül igazi félvéren 
életében először s mint járatlan rossz lovas nem a tér
dével tartja magát a lovon, hanem a kantárszáron s 
görcsösen a ló sörényébe markolva igyekszik egyensúly
ban maradni.

Keresztkuthy a higgadt, jó lovas szemével rég észre
vette már, hogy ellenfele az első ugratásnál lepottyan a 
lóról, de nem volt soha irigy természetű, sőt most is 
bizonyos félelemmel nézett a vágtató Debóra lovasára.

E közben egy hat méteres árokhoz értek. Keresztkuthy 
látván a közelgő veszélyt, mint a forgószél, egy pillanat 
alatt segítségére termett Fehérnek. Debóra kinyújtott 
testtel ugrani akart, de lovasa félelmében visszarántotta 
a kantárt s a nemes állat a rövid ugrás következtében 
az árok túlsó partjáról bezuhant a mélységbe. Kereszt
kuthy a legveszedelmesebb pillanatban, ugratás közben, 
kiemelte a szerencsétlenül járt Fehért a nyeregből s 
huszárhoz méltó bravourral maga elébe ültetve, pompás 
ménjén könnyedén érte el az árok túlsó partját. Mindez 
egy pillanat alatt történt. A többi lovasok a rémülettől 
lélegzeni sem tudtak, de látván, hogy a doktor nincs 
többé veszélyben, harsogó éljenzésben törtek ki, sőt az 
elkerült szomorújáték vígjátékba csapott át, mikor Fehér 
e nevetséges helyzet közepette szemüvegének összetört 
aranyfoglalatját kezdte összeillesztgetni. De vele most 
nem nagyon törődtek, mindenki kérdéssel ostromolta az 
ünnepelt Keresztkuthyt, majd a fiatalabbak lóról leugorva, 
a szerencsétlenül járt Debórát vizsgálták meg s konsta
tálták, hogy szegénynek az első jobb lába ketté tört. A 
nemes állat okos szemeivel úgy tekintett a társaságra, 
mintha kérni akarta volna azt, szabadítsa meg szenve
déseitől.
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Ernő végre megszánta szegényt, fejének szegezte piszto
lyát s kioltá a jobb véget érdemelt állat életét . . .

Ilma sápadtan, kővé válva, szótlanult állt egy helyben. 
Sajnálta Fehért, de valami titkos erő visszafojtotta benne 
a szót. Érezte, hogy boldogsága összezúzódott, akárcsak 
kérőjének szemüvege. Tudta, hogy ez a vidám társaság, 
mely között él, sohasem tudja többé Fehért másként el
képzelni, mint abban a páratlanul komikus helyzetben, 
amint a daliás termetű Keresztkuthy maga elé a nyeregbe 
emelé.

És ő, ki annyira szerette Fehért, hogy képes volt 
mindenről, még apja szeretetéről is lemondani érette, 
érzi, hogy nem bir felülkerekedni azon az előítéleten, 
hogy az ő vőlegénye mások előtt nevetséges színben 
tűnjék fel, inkábbb örökre lemondott boldogságáról.

Fehért a kastélyban nem látta többé senki. Nemsokára 
felköltözött a fővárosba s rá félév múlva Ilma férjhez 
ment Keresztkuthyhoz, de boldogtalan maradt teljes éle
tében. Miért? Egy ostoba előítélet miatt . . .

VADÁSZAT.

Hogy azonban ezt is meguntam s ép’ újra akartam 
kezdeni, a gyönyörű holdvilágnál látok egy menkő nagy 
kutyát keresztül menni az úton. No, mondok, ezt meg
kenjük. S hogy hirtelen keresem a zsebemben a patront, 
utána egy másik, harmadik. Tyű ! az irgalmát, hisz’ ezek 
farkasok. S mire a patron befordult a fegyverbe, ép’ a 
negyedik kullogott át az úton, tőlünk vagy tizenöt lépésre 
Ennek oszt’ oda gyújtok a nyakára — 20-as kaliberű kis 
flintából 10-es seréttel! egyéb nem volt velem — bum! 
Na, azután mentek is, mint az őrültek. Gondoltam ma
gamban : „erre ugyan jól ráijesztettél“ ; de biz’ tegnap 
az egyik erdőszolga megtalálta s beszámolt egy szép 
farkasbőrrel. Alig volt 300 lépésre a lövés helyétől.

Megjegyzem, hogy az idén itt annyi a farkas, mint a 
szemét. S nem lehet semmikép’ hozzájuk férni. Majd a 
havon kis strychninnel. Addig talán az a kérdés is eldől, 
hogy melyik faja a strychninnek a legjobb?!

A szép nótát meg azért Írtam le, mert nem vagyok 
irigy ember. Dúdolja más is, hát ha ő is lő farkast; 
vagy valami mást!

Nagysink, 1902. IX/19. Vadászüdvvel;
C.

Farkasokról.
Tegnapelőtt este Sz. községből jöttem hazafelé. Miután 

a sirásnak, nevetésnek, bánatnak és örömnek egyforma 
fizetése van, hát ilyenkor — egyedül kocogván a rozoga 
szekeren, — dúdolgatni szoktam magamban. Ez esetben a 
„Száz liba egy sorban“ című megható nótát kenegettem 
a következő variációkkal;

1. Száz erdész egy sorban. — mennek a pagonyba
Hátul megy a jelölt, — már egy nyulat megölt,

Száz erdész egy sorban.

Oldalt megy az erdész, -  minden szép lányt megnéz 
Száz erdész egy sorban.

Elől a főerdész, — ebben van ám sok ész 
Száz erdész egy sorban.

Elől megy a mester, — fene fess egy ember 
Száz erdész egy sorban.

Elől a tanácsos, — finom s barátságos 
Száz erdész egy sorban.

Ottó  főherceg  Gömörben. Gróf Andrássy Géza 
nagyszabású medvevadászatot rendez legközelebb Gömör- 
megyében betléri uradalmában. A vadászatokon, melyekre 
Odescalchi Géza herceg és a Karácsonyi, Széchényi, 
Andrássy, Chotek grófok is hivatalosak, vendégül látja 
gróf Andrássy Géza Ottó főherceget is, aki most harmad- 
izben vendége a grófnak. A medvevadászatot a szulovai 
és körtvélyesi erdőségekben szarvasvadászat követi.

Jól sikerült ha j tóvadászato t  rendezett egy 4 vadász
ból álló társaság e hó 3-án, Salamon Ödön szentmártoni 
erdejében, mely alkalommal 3 darab vaddisznó s 4 róka 
került két hajtásban terítékre. A 200 holdas kis erdőben 
szép makktermés volt az őszön s a vaddisznók csapatos
tul tartózkodtak benne. A házigazda, aki lapunknak buzgó 
munkatársa, nemcsak a tollat kezeli jól, de a vidék egyik 
legjobb lövőjének is van elismerve. E vadászaton is eleget 
tett jó hírnevének, mert egy 4 darabból álló sertéskondá- 
ból két darabot expressével szerencsésen leduplázott. A 
harmadik disznót — egy szép kant — Hiersch Károly 
hozta terítékre.

**'»̂ *í «•?>** VK *■-*■

KÜLÖNFÉLÉK.
Ott a főtanácsos, — szólni nem tanácsos 

Száz erdésznek egy sorban,

Elől a főmester — hideg mindjárt kilel 
Száz erdészt egy sorban.*

* A versek ugyan kissé sántikálnak, — de hát mi is sokszor
sántikálunk!

* Ki nevezés. A m. kir. földmívelésügyi minister a 
a magyarországi kincstári erdőket kezelő erdőtisztek lét
számában Jdvorszky Zoltán, Györke István és Szabó 
Kálmán végzett erdészakadémiai hallgatókat ideiglenes 
minőségű erdőgyakornokokká nevezte ki.

* Esküvő. Cseleji és nagybessenyői Ferenczy Lajos 
m. kir. erdész f. hó 18-án esküszik örök hűséget tom- 
csinyi Tomcsányi Ödön vármegyei pénztáros leányával,
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Mártával Ungvárit. Tartós boldogságot kívánunk az uj 
frigyhez.

* Kalifornia óriási fáiról már sok leírást közöltek, 
melyek valósággal bámulatra ragadnak bennünket. Külö
nösen kiemelendő a Sequoia gigantea, mely némely 
tudós számítása szerint 5000—9000 éves példányokban 
fordul elő ott, mások szerint, kik szintén az esztendőket 
jelző karikák után indultak, ugyan csak 1500—2000 esz
tendős példányokat, de ilyeneket találtak eleget. Elképzel
hető, mily nagy munka ily törzseket ledönteni. Körös
körül lyukat fúrnak a törzsön, mely lyukak mind a köz
pont felé futnak. A fúrókat gőzgépek forgatják, legfeljebb
5—10-szer szabad porcenkint fordulniok, mert ha bele
törik valamely gyorsan forduló fúró, akkor sok idő vesz 
el a töredékeinek eltávolitásával. Egy „Old Hercules“ 
nevű ily faóriás megfúrásán 5 férfiú dolgozott 37 napon 
át és további 5 napig tartott az ékek beverése a törzs 
egyik oldalán, hogy túlsúly t kapjon és kidőljön. Az ékek 
kihegyezett V2—2/3 m. átmérőjű fatörzsök voltak. Hegyeik 
meg voltak vasalva. Különös készülékekkel hajtották az
után bele ezen óriási ékeket a törzs és a tönk közötti 
hasadékba De midőn már ilyen 24 ék bele volt hajtva, 
a törzs mégsem mozdult meg, úgy hogy már kételkedtek 
benne, vájjon el lehet-e dönteni. Később azonban egy 
gyönge szél döntötte le. E faóriás kidőlésének borzasztó 
következménye volt! A föld V2 angol mértföldnyi körűiéi
ben reszketett mint hogy ha földrengés rázta volna meg. 
174 élőfát zúzott össze esés közben. Ezen „Old Her
cules“ a vágási sebtől a sudaráig 107 méter. A gyökeré
nél 71 méter körületü és csupán a kéreg is 95 cmnyi, 
a metszett végén felül U/2 méter vastag volt. Az a pa
gony, melyben az itt leirt óriás Sequoia állott, az állam 
tulajdona, neve Mariposa Grove, mintegy 9700 méter 
hosszú és 2100 méter széles. Ezen erdőben, mely előre
láthatólag még jó sokáig meg fog maradni, mintegy 90 — 
100 faóriás áll még fenn, átlag valamennyi 60 méternél 
magasabb. Közülük az egyik, a „Grizzly G;ant“ 29 méter 
körülettel bir közvetlenül a föld fölött és 3 méterrel fel
jebb még mindig 18 méter körületü.

* A lőporfojtásról. Nem kell azt hinni, hogy a kali
bernél jóval terjedelmesebb fojtás erősebb lövést adna! 
Sőt ellenkezőleg. A felette vastag fojtás gyengíti a gázok 
erejét, melyek egy része, ily fojtások mellett részben 
már a csőben haszontalanul elfecséreltetik, minek követ
keztében már az eleven erő sokat szenved s a fegyver 
korántsem lő a szokott átütő képességgel.

* Oroszországba vitt fűrészelt faáruk. Az 1900- 
ban Oroszországba bevitt fűrészelt faárú értéke körülbelül
300.000 korona volt. A kivitt mennyiség legnagyobb része 
azonban nem Oroszországba volt rendelve, hanem Ode- 
szán át tovább szállíttatott. Az orosz vasutak rendkívül 
olcsó díjszabása ugyanis lehetővé teszi, hogy magyar fa 
Odeszán át szállíttassák a nyugat-európai kikötőkbe. Le
hetséges volna azonban puhafa deszkákat Batumba szál
lítani, hol azok rendkívül nagy mennyiségben szükségel

tetnek a petroleumos ládákhoz. Az orosz kőolajt ugyanis 
Kelet-Azsiába bádogszelencékben exportálják és 2—2 ily 
szelence egy faládába csomagoltatik. Hazai érdeklődők 
figyelme különösen felhivatik tehát a puhadeszkák kivi
teli lehetőségére Oroszországba.

* Faóriások. Liégeben (Belgiumban) egy bükkfát vág
tak ki, mely ott nagy nevezetességet képezett. Fekete
vörös levelű fajta volt (Fagus sylvatica atropurpurea). 
Törzse egy méternyire a földtől 4 m. 50 cm. körületü, 
a földtől az ágak bontakozásáig 7 méter magas, koronája 
21 méter átmérőjű volt és egy 4 are 40 centiare-nyi te
rületet födött. — Saint-Julienben Troyes mellett a szélvi
har döntött le egy faóriást, mely közel négy évszázadon 
át állolt. Ez egy fehér jegenyefa (Populus alba) volt, 42 
m. magas, tövében 13 m., egy méternyi magasságban 
9 m. 50 cm. körületü, ágazatának körülete 80 m., alakja 
pedig kolosszális terjedelme dacára, csodálatosan arányos 
volt. Az 1878-iki párisi világtárlaton az Aube megyei ker
tészeti, szőlőszeti és erdészeti egyesület gyűjteményes ki
állításában e fának fényképe mint ritka mintapéldányé 
látható volt.

* Négyéves tej. Magyar Mihály szegvári lakos kút
jába négy év előtt egy üveg tej beleesett jól bedugaszolva. 
A tejes üveget kuttisztitás alkalmával, nemrég megtalál
ták. Csak egy kis savanyúság érzett rajta, az is inkább 
csak felül, de az üveg feneke táján levő tej, majdnem 
egészen friss izü volt s a kuttisztitók ki is itták azt utolsó 
cseppig.

* Nagy erdőágés .  Aradról írják, hogy a minap ki- 
gyuladt a kladovai erdő, amelyet csak nagy erőfeszítés 
után tudtak a végpusztulástól megmenteni. Közel négy
száz katasztrális holdnyi terület azonban mégis a lángok 
martaléka lett. A tűz veszedelemmel fenyegette Kladova 
községet is.

* A facsem eték  és vetőmagvak vasúti fekbér- 
kedvezménye. A földmívelésügyi minister hirdetményt 
tett közzé, mely szerint az ingyen kiosztott erdei facse
metéknek és vetőmagvaknak a lehető legkevesebb költ
séggel s gyors romlásukra való tekintettel — mielőbbi 
átvehetése végett a kereskedelmi ministerrel egyetértőleg 
utasította az államvasutak igazgatóságát, hogy az állam
vasutak s az általuk kezelt h. é. vasutaknak állomásain 
az állam által előbb említett célokra ingyen kiosztott s 
gyorsáruként feladott erdei facsemeték és vetőmagvak 
után, a teherárukra nézve megállapított fekbérmentes 
időnek, valamint a teherárúkra nézve érvényes fekbérnek 
számítását léptesse életbe.

* Hazai Melasse-Takarmány-Vállalat. Külföldön 
már évek óta ismeretes a mellassenak kész takarmány
ban való forgalomba hozatala és úgy az angol, mint a 
német és francia hadseregben kötelezőleg be van vezetve. 
A jelenlegi cukorgyári pangás mellett közgazdasági érdek, 
hogy a cukorgyárak ezen nagyfontosságu melléktermé
nyét, aki nem kristalizált cukrot, vagyis melasset gazdáink 
értékesítsék. Az idei óriási szalmakészletek, a szénahiány,
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a drága zöld takarmány arra késztették gazdáinkat, hogy 1 
a melasset gazdaságukban felhasználják s mint értesülünk, 
a hatvani cukorgyár támogatásával Darvas József és társa 
budapesti cég egy nagyszabású ipartelepet létesített, ahol a 
hatvani cukorgyár melassejat szárított répaszclettel és 
korpával, gépekkel keverve Derby-melasse-erőtakarmány 
címen hozta forgalomba s mint eitesülünk, a m. kir. 
honvédség több századánál nagy sikerrel vált be s úgy 
Budapest nagyobb fuvarozási vállalatainál, mint a magyar 
gazdaközönség állandóan használja ezen magyar gyárt
mányú takarmányt.

* Pályázat erdészet i ösztöndíjakra. Az országos 
erdészeti egyesület „Bedö Albert alapítványáéból pályázatot 
hirdet két, egyenkint 600 K-s évi ösztöndíjra. Az ösztöndíj az 
országos erdészeti egyesület tagsági kötelékében álló ma
gyar erdőtisztek és erdészeti altisztek olyan szegénysorsu, 
szorgalmas és jó előmenetelü fiai számára alap.itatott, 
kik az erdészeti pályára készülnek s szaktanulmányaikat 
a selmeci m. kir. erdőakadémián szándékoznak végezni.
A kiírt pályázatban tehát részt vehet minden erdészeti 
pályára készülő, középiskolákat végzett, vagy a selmeci 
m. kir. erdőakadémia rendes hallgatói közé tartozó ifjú, 
ha 1. kimutatja, hogy atyja, mint erdőtiszt, vagy erdé
szeti altiszt, erdészeti szolgálatban áll vagy állott s mint 
ilyen az orsz. erdészeti egyesületnek első belépésétől 
kezdve állandóan s legalább 5 év óta tagja, vagy ha 
elhunyt, legalább öt éven át haláláig tagja volt s tagsági 
kötelezettségének mindenben eleget tett; 2. ha hitelesen 
igazolni képes, hogy szülei sem elegendő vagyonnal, 
sem elegendő jövedelemmel nem bírnak arra, hogy őt 
tanulmányai végzéséig kellő anyagi ellátásban részesít
hessék ; 3. ha hiteles orvosi bizonyitványnyal igazolja, 
hogy ép és egészséges testi szervezettel s különösen 
hibátlan látó- és hallóérzékkel bír; 4. ha az érettségi 
vizsgát valamelyik középiskolában jó sikerrel letette s a 
mennyiben már a selmeci m. kir. erdőakadémia rendes 
hallgatói közé tartozik, egyszersmind az ott eddig meg
tartott vizsgákat is a rendes hallgatók számára előírt 
összes tantárgyakból jó sikerrel kiállotta s mindezeket 
eredeti érettségi bizonyitványnyal s illetve a selmeci er
dőakadémia bizonyítványával igazolja. A folyamodványok 
ezen feltételeknek megfelelően felszerelve f. é. november 
hónap 15. napjáig az orsz. erdészeti egyesület titkári hi
vatalához (Budapest V., Alkotmány-utca 6 sz.) terjesztendők 
be. Az ösztöndíj a folyamodók közül a legérdemesebbnek 
ítéltetik oda s a selmeci akadémiára történt beiratkozás 
után egyenlő havi részletekben f. é. október hónap 1-től 
kezdve tétetik folyóvá. Az ösztöndíjat az elnyerő tanul
mányának teljes befejezéséig élvezi s csak akkor veszti 
el, ha a félévi vizsgákon a rendes hallgatókra nézve kö 
telező vizsgát egy vagy több tárgyból letenni indok- 
talanul elmulasztja, vagy a vizsgákon egy vagy több 
ki nem elégítő osztályzatot nyer, avagy az egy féléven 
át hallgatott kötelező tantárgyakból nyert jeles és jó 
osztályzatai együtt véve az összes osztályzatok 60% át

el nem érik, vagy végül, ha erkölcsi magaviseleté bármi 
tekintetben kifogás alá esik. Budapest, 1902. év október 
hó 8-án. A titkári hivatal.

* A jövő gyorsvonata.  Egy angol műszaki lap ér
dekes adatokat közöl a közel jövőben közlekedő gyors
vonatokról. Nagy hiba volt eddig, hogy az utasok sokat 
szenvedtek a mozdonyból elszáiló nehéz kőszénfüsttől. 
Jövőre azonban bátran nyitva lehet tartani az ablakot, 
mert egy vasúttársaság olyan készüléket talált fel, mely 
a füstöt a mozdonytól elvezeti s a vonat hátulján jut a 
szabad levegőre. Lényeges módosulást szenved a moz
dony is, melynek széles eleje felfogta a szelet s így 
csökkentette a vonat gyorsaságát. A rendes menetsebes
ség 130 kilométer lesz óránkint, mely azonban 170 ki
lométerig emelkedhetik, anélkül, hogy az utasoknak kel
lemetlen volna.

* Sajtóhibaigazí tás .  Lapunk 17— 18-ik számában a 
307. oldal jobb hasábjának (alólról számított) 17-ik sorá
ban kellemetlenül helyett kelletlen olvasandó.

V  -i v  *V'* i- v  r  *»•*'»• T  * r *1* «’ V  i* v* f*  •»* V  •»**»* r * r  T  *r •** *t* •»* • r ' v V  •i, *f**r

LEVÉLSZEKRÉNY.
Igen tisztelt Szerkesztő Úr!

Miután nagyrabecsült szaktársaim legtitkosabb vágyaik, 
óhajaik beteljesedését — érintse bár az a legeltetés égető 
kérdését avagy egyenruhánk végkimúlását — az „Or
szágos Erdészeti Egyesület“-től várják, én is tisztelettel 
kérem: szíveskedjék figyelmét fölhívni ama sajnálatos 
körülményre is, hogy a járási erdőgondnokságok nagy 
részének vezetését erdészjelöltekre bízzák, kik 1000, 
1200, 1400 koronáért sínylődnek 30-ik életévökig, mig 
végre erdészekké lesznek. És ha azzá lettek, annak re
kednek, mert szakunknál a IX. rangosztály képezi ama 
„khinai falat“, melynek átmászása csak a szerencséseb
beknek adatott meg, mig a többi: a „misera plebs“ azon 
innen marad s itt meg is penészedhetik, bár az állami 
tisztviselők fizetésemelésének jegyében olyan húrokat 
kezdenek pengetni, hogy az egyenlő képesítéssel bíró 
tisztviselők egyenlő javadalmazásban is részesíttessenek.

így kellene lenni, de nincs igy! Állításom igazolására 
bemutatom azokat, kik leginkább elégedetlenkednek: a 
professzorokat. Pedig ők a IX. rangosztályon kezdik. — 
24—25 éves korban véglegesíttetvén, 2400 korona fizetés
sel bírnak, a mi nálunk a főerdészi rangnak felel meg, s 
hogy mi azt elérhessük, 34 éveseknek, azaz 10 évvel 
idősebbeknek kell lennünk.

Tagadhatatlan, hogy a tanári pálya — négy fal közé 
szorítva — nehéz, de azt hiszem, még sem lesz annyira 
terhes, a mint ők mondják, hogy a legerősebb szervezet 
mellett is 30 évnél több szolgálatot el nem bírnak. Pró
báljanak 10 esztendőt szolgálni Trencsén vagy Sáros 
vármegyékben a községi erdőknél, majd megtanulják 
ismerni az erdész gyöngy életét s hanyatt-homlok rohan
nak vissza kényelmes otthonukba s onnan a kávéházba,
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hol egy „píccolo rabiner“ mellett tárgyalhatják elviselhe
tetlen helyzetüket, — míg az erdész esőben, fagyban 
rója a vad hegygerinceket s éjjelre kénytelen valami „le
hetetlen“ illattal inpregnált falusi bírói putriban megvonni 
magát s melengetni összedermedt tagjait!

Többet nem is említek, mert fölteszem, hogy intéző 
köreink életünk folyását nem a fürdőzésük benyomásai
ból leszűrődő kellemes emlékekből ítélik meg, hanem 
ismerik a nemzet igazi napszámosainak hivatásában túl
súlyban föltünedező árnyakat.

Azon reményben zárom jeremiadomat, hogy az erdő
tisztek mostoha helyzetének javításán az „Országos Er
dészeti Egyesület“ nagybecsű közbenjárásával törvény- 
hozásunk is munkálkodni fog s megteszi azt, hogy az 
állam tisztviselői — legyen az biró, mérnök, professzor 
vagy erdész, egyenlő javadalmazásban is részesüljenek s 
illetményeinkbe nem lesz külön betudva az ózondús sza
bad levegő.

Szaktársi üdvözlettel • egy erdészjelölt.

# Pályázati hirdetmény. ^ #
felvétetik a felső
remetei (Ung megye) 
uraOalomba. • • • •

Igen tisztelt Szerkesztő barátom!
A M. E. 17—18. számában újból kisért a nyelvészke

dés. Csakhogy azzal, aki nem tudja megkülönböztetni a 
képzett szót az alapszótól (pedig ehhez igazán nem 
kell nyelvtan), mert utóbbinak az a szerencsétlensége, 
hogy egyes képzővel egyenlő hangzókra végződik, vitat
kozni nem lehet és — felesleges. Meddő vitatkozásra 
nem vagyok kapható. Ha pedig mégis hasonló szándék
kal környékezne valaki, annak előre is evvel az „össze
vont“ szóval felelek: Nabukodonozor!

Ne vedd rossz néven soraimat. AŐszinte híved:
Porubszky Gyula.

Szerkesztői üzenetek.
N. K. úrnak . . .  A községi vadászterület haszonbéri szerződé

sében olyan lehetetlen feltételek, még ha a bérlő elfogadta is, tör
vény szerint meg nem állhatnak. Tiszta absurdum a hasznos vadat 
tilalmi időben csak azért zavartatni, mert a vetésekben esetleges 
kárt tehet. Ha a terület kiterjedése az 1000 k. holdat sem éri el, 
szó sem lehet vadkár megtérítéséről. Fennálló törvényeink magya
rázata szerint ott a fővad nem tekintetik tenyészvadnak.

H. M. úrnak . . .  A strychnin-sók közül a legcélszerűbb a kén
savas vagy a salétromsavas strychnint mérgezésre használni, mert 
ezek a vérbe jutva gyorsan oldódnak s hirtelen halált okoznak. A 
jegeces str. purum a vérben nehezen oldódik és e miatt nem öli 
azonnal meg a vadat.

Tisztelettel kérjük lapunk ni. t. előfizetőit, 
hogy a múlt és a folyó évi hátralékokat be
küldeni sziveskedjenek, hogy a lap szétkül
dése fennakadást ne szenvedjen.

T isz te le t te l

a Magyar Erdész kiadóhivatala.

& #  Falyazati hird

f f rdészsegéö
Javadalmazás szolgálatba lépéskor, mint 
ni oszt. erdészsegéd 400 korona és 

teljes ellátás. Bizonyítvány-másolatokkal felsze
relt pályázatok gróf Károlyi 3mre úr ő méltóságához 
címezve 3ószág/dügyeló'séghez, Csongráö-jVíágocs 
intézendők. Német és tót nyelvet is bíró pályá
zók előnyben részesülnek. 72,2—3
— Az állás azonnal elfoglalandó.

Őszi vetésre
jegenye és czirbolya -\^>  «v »

*  fenyőfamag
juhar, bükk, gyertyán, kőris stb.

■v Combfamag
'ocsányos, kocsánytalan, cser és 

amerikai vórós stb. stb. - w -

cölgymakk
’anDola, barack, som, birs, mogyoró, 

dió, gesztenye, cseresznye, 
szilva, galagonya, kökény, alma, 
körte, berkenye stb. stb.

gyümölcsfamag
megbízható minőségben kapható

faragó Béla
fenyó'magpergetó'-gyárában Zalaegerszegen.

Minden kiállításon kitüntetve, legutóbb a párisi világ- 
kiállításon ezüst éremmel. 67,4—6

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárit.
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MAGYAR ER:DESZ
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 1-ón és 15-én.

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.

„M árm arosi á llapotok .“

Eme cikkemet azzal a tudattal küldöm be a 
szerkesztőnek, hogy a napilapok egyikében, a 
B. H.-ban ugyané címen megjelent és a szer
kesztőhöz intézett nyílt levél a hivatottak — azok 
által, akik Mármarosvármegye területén laknak, 
az ottani viszonyokat erdészeti szempontból 
alaposan ösmerik — figyelmét ki nem kerülte.

A levél politikai részével nem foglalkozom, 
mert nem mesterségem; de ha Mármaros poli
tikai viszonyairól szólani akarnék, akkor cikk
íróval kellene egyetértve azt mondanom, hogy: 
„Tudok én magamnak ideálisabb állapotokat is 
elképzelni, mint aminők e vármegyében van
nak“, — az ottani viszonyokat rózsás színben 
nem tudnám feltüntetni. Nem pedig azért, mert 
amidőn 1879-ben tövises pályámat ott meg
kezdve, sokszor elszorult a szivem, amikor a 
központból kikerülve a szegény ruthén erdei 
munkásnépet^ az uzsora, a Galíciából bevándo
rolt piócáktól kiszipolyozva, nyomorult viskójá
ban a mindenható, a búfelejtő pálinkától el
kábulva, a rongyokba takart hitestárs és gyer
mekek között, a puszta földön vagy egy kis 
avaron feküdni láttam.

Megdöbbentem, amidőn mondták, hogy hiszen 
már a viskó sem a benne lakóé, hanem az 
uzsorásé, aki azt árverésen tartozás fejében egy 
koronáért (!) megvette és most benne hagyja 
lakni a volt tulajdonost, de csak azért, hogy 
Réki — az uzsorásnak, aki egyúttal vállalkozó 
is — ingyen dolgozzék!

A (jószivű) házigazda — ha a benn lakó jó 
munkaerő volt — a teljesített munka fejében 
azt egy kis élelmiszerrel és pálinkával látta el, 
de csak addig, míg dolgozni tudott; ha fogytán

volt ereje a szegény, elcsigázott munkásnak, 
akkor egyszerűen kidobta a házból és egy mási
kat fogadott be lakónak.

Ez az ifjúkori benyomás maradt meg lelkem
ben. Szomorú emlék, amely mindig felújul, vala
hányszor e szép vármegyéről hallok vagy olva
sok. Egy bizonyos melankólia fogott elő és soha 
megfejthetőnek nem tudtam találni, hogy az 
irányadó körök — akik erről szintén tudomás
sal bírtak — miért nem tudtak e siralmas álla
potokon segíteni?

Annak idején a megboldogult B. N. erdő
igazgató e bajon segítendő, az árlejtéseken ki
mondotta, hogy a fenyőszálfa-termelés, kérge- 
zés, forgatás, eregetés és szállításnál csak az 
lehet vállalkozó, aki maga is tényleg dolgozik, 
gondolván, hogy ezzel fogja a mármarosi erdei 
munkásnépet a polypok karjaiból kiszabadítani. 
Lett erre nagy riadalom a hangyabolyban ! Az 
akkori magas politika ez eljárástól megijedt és 
egy gyenge nyomás hatása alatt a lelketlen 
uzsorások, ha nem is oly arcátlanul, de alat- 
tomban folytatták az aknamunkát, azt az akna
munkát, amely száz meg száz erdei családot 
juttatott koldusbotra. És hogy mindennek da
cára sem vándorolt ki az a szegény nép, annak 
egyes egyedüli okát abban találjuk, hogy még min
dig reményeit és támaszt talált földesurában, az 
erdőkincstár akkori nemesszivü képviselőjében.

És csak akkor, amidőn ez sem tudta a sze
gény népnek a kellő védelmet nyújtani, merült 
fel a maga valóságában a ruthén, a hegyidéki 
— nagyobbára erdei munkával foglalkozó — nép 
kérdése; amit a szerencsés kezű nemes ember
barát, Darányi Ignác földmívelési miniszter fá
radságot, jóakaratot és pénzáldozatot nem ismerő 
buzgósággal igyekszik megoldani.
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Ezzel tehát, azt hiszem, eléggé bebizonyítot
tam, hogy a mármarosi állapotokat nem a B. 
H. ez évi 270-ik számában dr. Hamvai Lajos 
által idézett okok teremtették, nem az „Erdő- 
felügyelőségek túlságos, szinte kegyetlen buz
galm a ." Nem a legeltetés kérdése; nem (talán) 
egy-két fia ta l szaktársam túlbuzgalma az erdő
sítéseknél, hanem az általam elmondottak. „Facta 
loquuntur“ — ahol a tettek beszélnek, nincs szük
ség a szavakra — mondja a latin közmondás.

A fenti cikkben elmondottak úgy tűnnek 
fel, mintha Hamvai Lajos dr.-ra is reá ragadt 
volna a némelyek által felszínre hozott szálló 
ige, a hazát megmentő gondolat, hogy a sze
gény hegyvidéki népet az Amerikába, a Romá
niába, a Galíciába való kivándorlástól csak az 
mentheti meg, ha az erdészek által elvett le
gelő visszaadatik a népnek !

De ugyan ki vette azokat el?
Talán az erdőfelügyelő, vagy a községi vagy 

a kopár területeket kezelő állami erdészek? Mert 
a mármarosi nagybirtokos, a kincstári erdőket 
kezelő erdészek nem, mert ezek is úgy cselek
szenek a legelő- és tisztás területekkel, mint 
más állami erdőbirtokokon, hogy már a fuvar
erő fentartása érdekéből is potom áron odaadja 
az igavonó állatokkal biró lakosoknak. De előbb 
említettek sem vették el a legelőket, ha csak 
nem gondolják azon erdőterületeket, amelyek 
legelőnek látszanak, de tényleg erdőterületek, 
amiket a kopárosodástól megmentendő, benne a 
legeltetést korlátozzák?!

Hisz ez nem bűn, mint ahogy nem bűn a 
pazarló, a tékozló gazdát gondnokság alá he
lyezni ; hanem ellenkezőleg igenis bűn olyan 
gazdálkodást folytatni akarni, mint aminő az 
erdőtörvény és az 1898. évi XIX. törvénycikk 
életbelépte előtt szokásban volt. A feltétlen erdő
talajnak, területnek devastalását, határt nem ös- 
merő legeltetését megengedni éppen úgy bün
tetendő, mint a „Mezőgazdaságról“ szóló 1894. 
évi XII. törvénycikk rendelkezéseinek be nem 
tartása. Mert nagyon jól tudjuk, hogy az erdők 
talajának víztartó képessége nagyobb; hó-lé és 
a víz lefolyása sokkal lassabban történik, mint 
a puszta talajon, aminek lemosásával a folyók 
medre fel is lesz töltve.

Vagy talán arra számítanak az erdészet ellen
ségei és a testvérágazat, a mezőgazdaság apos
tolai, hogy bennünk megtalálják a bűnbakot, amint 
azt a M. E. legutóbbi számában a „Testvérharc“ 
című cikkében nagyon találóan mondja.

Csalódnak!
Mert mi álláspontunkból egy tapottat sem 

engedünk; mivel „az erdészet emberfeletti erő
vel küzd a legszentebb nemzetgazdasági érde
kek szolgálatában“ ; mert a magyar erdészet nem 
akar a hetvenes évek elején folytatott erdőpusz
títások előidézője lenni. A magyar erdészet nem 
akar okszerűtlen gazdálkodásával egy második, 
1879. március hó 12-ikei katasztrófának, a leg- 
magyarabb város: Szeged és környéke romba- 
döntője lenni; mert köztudomású dolog, hogy 
éppen a mármarosi okszerűtlen erdőgazdaság 
és korlátlan legeltetés nagyban hozzájárult a 
csapadékok hirtelen lefolyásához és így Szeged 
és vidékének pusztulásához.

H. L. továbbá ajánlja, hogy a több százezer (?) 
hold kitűnő gyümölcstermő lankás földi paradi
csommá váljék.

Ez a gondolat nem új. A M. E.-nek múlt 
évi 18. száma a kormánynak azt már figyel
mébe ajánlotta és úgy tudom, hogy e részt 
már nagyobb akció meg is indult és minden 
állami magy. kir. erdőgondnokságnál létesített 
csemetekertben gyümölcsfa-alany és nemes 
gyümölcsfa nevelésére is gond fordíttatik.

Cikkíró a vadászatra vonatkozó megjegyzését 
a M. E. ez évi 8 . számában már előzetesen 
tárgyalta. Nevezetesen a szarvasok tenyésztésé
ben bölcs mérsékletet ajánlott, és előrelátható
lag a vadászati törvény revíziójával segítve is 
lesz a bajon.

Ezekből folyólag tehát nem a dr. Hamvai ál
tal mondottak okai a kivándorlásnak, Magyar- 
ország éjszaki hegyvidéki népének általános 
nyavalyájának, hanem a munka-uzsora, a pá
linka túlságos élvezete és a pénzkölcsön köny- 
nyü hozzájutása.

Ezen bajok tárgyalása ugyan nem tartoznék 
e lapok keretébe, de miután:

I . ellenségeink reánk dobták a keztyüt, fér
fias kötelességünk védekezni és a kihívást el-

, fogadni;
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2 . mert mi erdészek a néppel élünk, annak 
ügyes-bajos dolgát lépten-nyomon látjuk;

3 . mert az erdőgazdaság csak akkor jövedel
mező, ha elegendő és jó, kézi és fuvarerővel 
rendelkezik és végül

4 . mert erős a meggyőződésem, ha szavaink 
visszhangra találnak és csak egy ember létét is 
megmentettük, hazafias kötelességet végeztünk.

Tehát az országos bajt mi sem nézhetjük 
közömbösen, összetett kezekkel, hanem nekünk 
is a tettek mezejére kell lépnünk.

A munka-uzsorát, ami az erdei munkások 
munkaadóinál és favállalkozóknál éppen Már- 
marosban nagyban ‘dívott volt, a földmívelésügyi 
miniszter az 1900. évi „Erdőmunkásokról“ szóló 
XXVIII. törvénycikkével nagyon korlátozta.

Ennek 41-ik paragrafusa értelmében 8  napig 
terjedhető elzárással s 600 korona pénzbün
tetéssel sújtja a munkaadót, megbízottat, aki 
a munkások munkabérét szeszes italokkal vagy 
árucikkekkel egészben, vagy részben megváltja, 
vagy a munkásokat arra kötelezi, hogy élelmi, 
élvezeti, ruházati cikkeket a munkaadónál vagy 
stb. stb.

De azért dívik a fuvarosokkal való uzsora; a 
munkaadó vagy vállalkozó ad előlegeket, igaz, 
hogy kamatot nem vesz, de kötelezi a fuvarost, 
hogy eltűrje, ha az épületi fa átvételénél a fa 
vastagságából 2—3 leüttetik. — Ez pedig
igen sokszor 26—25%-át teszi ki a keresetnek.

A nép elszegényedésének a második és ha
talmas tényezője a pálinka túlságos élvezete.

Erre nézve dr. Békésy Géza a Természet- 
tudományi Közlöny 1892. évi januáriusi füze
tének 29. lapján azt mondja, hogy a mívelt vi
lág évtizedek óta nagyarányú harcot vív a 
pálinka pusztításai ellen, de egyéb eredményre 
nem tudott jutni, minthogy tudományos tapasz
talatokat szerzett. Az államok fontos pénzügyi 
érdekei és az akaraterő gyengesége ma még 
akadályt gördít az alkoholizmus ellen.

Békésy G. dr. kimutatja, hogy Franciaország 
8 6  megyéjében a szeszipar fejlődésével mennyire 
szaporodik az iszákosság. — Egyik departa- 
mentben évenként és fejenként 1 0  liter pálinkát 
fogyasztanak.

Ez tehát a legnagyobb szám.

Ha tehát most ezzel szembe állítom példá
nak e kis községet, a melyben lakom, akkor a 
következő eredményhez jutunk; u. i. ennek a 
legutóbbi népszámlálás adatai szerint 551 lelke 
van, ezek elfogyasztanak évente 80 hl. 92° 
szeszt, vagyis 8000 litert és ebből csinálnak
32.000 liter pálinkát és igy egy lélekre esik 
5 8 . 7  liter évenként és fejenként ; vagyis hogy 
hatszor annyi mint Franciaország legiszákosabb 
departamentjében.

És miután egy liter pálinka 48 fillér, ennél
fogva egy öt tagú családnak pálinkára évente 
kell 141 korona.

És ha még a pálinka tisztán állíttatnék elő, 
de sok gonosz kimérő, hogy annak erejét nö
velje, rézgálic-oldatot és belladonát tesz bele.

Békési G. doktor továbbá azt állítja, hogy 
Franciaországhoz mérten ugyanazokat a viszonyo
kat figyelték meg Olaszországban is. — Észak
felé, miután a bor fogy, nő a pálinka fogyasz
tása, s ott van hazája a hülyeségnek, itt nyo
morultak és egészségtelen testalkatuak az embe
rek. — Ha 10 liter fogyasztás mellett hülyék 
és nyomorultak az emberek, minők akkor 58.7 
liter mellett ? ! Az nézze meg kis községem 
lakóinak gyermekeit. Az láthatja a pálinka el
rettentő hatását. Sok az idiota, nem ritka a 1 1 0

magas, sor alá kerülő ifjúnak nevezett törpe!
Az itt ecsetelt bajon, és hogy mind amellett 

az állam jövedelme se csökkenjen, csak úgy 
lehetne segíteni, ha a pálinka, de főleg a szesz 
a dohány módjára egyedáruság utján értéke
síttetnék.

És végül reá térek a nép elszegényedésének 
harmadik okára, a pénzkölcsön könnyű hozzá
jutásra.

Távol legyen tőlem, hogy bármely pénzinté
zetet meggyanúsítanék, de egy sincs, amely 
az írás és egyéb dijakkal együtt 1 2 %-on alul 
dolgozna u. n. paraszt-kölcsönöknél.

De nem is ez a baj, hanem hogy az a 
munkás vagy fuvaros, aki a pénzt váltóra fel
veszi, két jótállót keres — talál könnyen, mert 
ennek a dicsőségen kívül 2 0 0  után 2  korona 
jár áldomásra, négyszer évente két kezesnek 
16 korona. Ennélfogva az évi kamat kitesz 
2 0 %. — És ha még csak egy pénzintézetnek
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tartoznék a munkás, a fuvaros, akkor az által 
hitele korlátoztatnék, igen ám, csakhogy tartozik 
4—5 ilyen vidéki, de a fővárosi, de főleg a 
nemzetiségi pénzintézeteknek, amelyek ugyan
azt a manipulátiót folytatják a nemzetiség cégére 
alatt, mint a Galiciából bevándorlottak ; azzal a 
különbséggel, hogy a nemzetiségi intézetek ellen 
az adósok vádat nem mernek emelni, mert 
hazaárulóknak lesznek bélyegezve és igy nem 
marad más hátra, mint Amerikába áthajózni.

Ennek a bajnak elejét veendő, vegye az 
állam az ilyen pénzintézetek felett a felügyeletet 
a kezébe. Szorítsa meg a földmivelő nép hite
lét, hasson oda, hogy az arra szorulók olcsón 
jussanak hozzá; mert maholnap a nemességet 
követni fogja a kisgazda, a minek tönkrejutásá- 
val elveszítjük nem csak a kézi, hanem a fu
var erőt is, mi nélkül még erdőgazdaság sem 
képzelhető.

Valljuk be őszintén, hogy a mi éjszaki népünk — 
kevés kivétellel — nem bir azzal az intelligen- 
tiával, hogy a gyámkodást nem szükségelné, 
mert hisz a felekezeti népiskolák, egy-kettőt ki
véve, a lehető legrosszabbak, tehát hol szerezze 
meg a tudást, ha csak kinem vándorol Ame
rikába ! ?

Visszatérve utoljára a többször említett cikkre, 
teljesen egyet értek Hamvai ama indítványával, 
a mely azt mondja, hogy „tessék jó utakkal és 
olcsó pénzzel lehetővé tenni, hogy szinte ha
szontalanul álló rengeteg bükkös erdők gyárak
kal, kézi-műhelyekkel benépesittessenek“ — 
hozzá téve azt, hogy e rengetegek az okszerű 
erdőgazdaság elvei alapján előzetesen fenyő és 
más nemesebb fanemekkel pótoltassanak, alá
telepíttessenek és ott, hol nem feltétlen az erdő
talaj, a bükkösök liget-erdők, fáslegelőkké, illetve 
legelőkké alakíttassanak át.

Audiatur et altera pars !
Garamrév, 1902. október hava.

D íváid Béla.

Az állami erdőtisztek fizetésének 
rendezéséről.

Egyik tekintélyes napilapban a minap „Az erdészek 
fizetésének emelése“ címen egy czikk jelent meg, mely 
a következőket mondja: „Az erdészeti kar meg van ré
mülve attól a fizetésemeléstől, a melyben részesíteni

akarják. Úgy tervezik, hogy elveszik a fajárandóságot és 
a földilletményt s adnak helyette 400 koronával több 
fizetést. De a IX. és X-ik fizetési osztályban lévő erdő
tiszteknek átlag 42 m3 fájuk, a melynek értéke a gödöl
lői és minden jobb kerületben egyenkint 10, összesen 
420 korona. Föld illetményben pedig 10 holdjuk van, 
melynek átlagos értéke a földmívelési minisztérium szá
mítása szerint holdankint 51 K 75 f. Összesen 517 K 
50 f. E szerint tehát 927 K 50 f-t vesznek el a kineve
zéssel biztosított mellékjárandóságából és adnak helyette 
400 koronával nagyobb fizetést.“

És miután ezen kilátásban helyezett rendelkezést az E. L. 
október havában megjelent hasonló cikk is megerősíteni 
látszik, a M. E. sem zárkózhatik el, hogy a tervezet 
ellen fel ne szólaljon és az érdekelt szaktársakat a tö
mörülésre fel ne hívja.

Igazságtalannak tartjuk a kilátásba helyezett rendelke
zést azért, mert az illetményeknek idézett megváltási 
összege nem képezi azt a reális értéket, a mi a régi 
rendelkezésű 1200 és 1400 K fizetések kiegészítő részét 
képezte.

Vagy talán az állam lenne az egyedüli, aki a törvényt 
nem respektálná; az állam lenne az, aki a kinevezési 
okmány által, a mi nem egyéb, mint egy szerződés, a 
melynél az állam a szerződő, a kinevezett, a szerződött 
fél — biztosított jogokat mellőzné ?!

Az állam a szerződött féltől bizonyos szolgálatokat kö
vetel, a szerződött ennek ellenében díjazást vár. — Ha 
tehát a szerződés, a kinevezési okmány alapján ezek 
biztosítva lettek, azok csakis kölcsönös megállapodások 
útján változtathatók meg, vagyis, hogy az egyiknek ugyan 
olyan jogai és kötelezettségei vannak, mint a másiknak, 
ezt sem az egyik, sem a másik fél egyoldalúan meg 
nem változtathatja, mert az a ki ezt teszi, a szerződést 
be nem tartja.

A szerződést szegő fél az állam csak akkor lehet, ha 
devalváció áll be, arra még talán a magyar állam nem 
jutott!? De ha az állam életbevágó érdekei azt meg
kívánják, hogy a kinevezett tisztviselők fizetését más 
irányban, mint a kinevezési okmányban biztosított úton 
rendeztessék, szakközegeit kell meghallgatnia.

Ez megtörtént; a szaktanácsadók a fentérintett cikkben 
a fa- és földmegváltást 927 K 50 f-ben állapították meg. 
Tehát nagyon mérsékelten, mert az E. L. szerint ugyan
csak a földmívelési minisztérium fenhatóság alatt mű
ködő gazdatisztek  illetményföldjének egy holdját 100 
koronával váltják meg.

Tehát honnan eredhet a 400 K megváltás az er
dészeknél? Bizonyára az állami számvevőség egyszáz- 
ötven év előtti poros aktáiból lett ez megállapítva.

Ez a megváltás egyszázötven év előtt nagy összeg 
volt, mert akkor egy itce bor 3 kr., egy font hús 4 kr., 
egy mérő búza egy huszas volt stb., de máma ez nin
csen így, amint a kincstári gazdatisztek földmegváltási 
aránya is igazolja.
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Ezt előre bocsájtva fel sem tételezhető, hogy bölcs 
kormányunk ezen ósdi alapokon nyugvó adatok szerint 
szabná meg az erdészek fizetését. Egy lelkes, egy haza
fias tisztikart a művelt nyűgöt és a nemzetiségek előtt 
annyira lefokoznia, azt fel nem tételezhetjük a jog, igaz
ság és törvény korszakában!

Hiszen év év után megnyirbálták fizetésünk kiegészítő 
részét képező mellékjövedelmeinket és még másokkal 
szemben fizetésünktől akarnak részben megfosztani ?

Ez a körülmény lenne az utolcsó csepp, a mi a ke
serűség poharát csordultig megtöltené !

Férfias türelemmel hordtuk szenvedéseinket és tü
relemmel vártuk ügyünk jobbrafordúlását, de a tervezett 
fizetés-„javítás“ olvasása után bennünk is kifakad az 
őszinte szó és leplezetlenül elmondjuk, hogy az alkot
mány helyreállítása utáni szervezések óta mit vettek el 
tőlünk.

A hetvenes évek derekán volt első szervezésnél a dél
vidéki erdésznek egy hátas ló tartása 700 K-ról 500 K-ra, 
a 10 holdas illetményföld 6 holdra, a 40 K irodaáta
lány 20 K-ra lön redukálva.

A nyolcvanas évek elején volt második szervezésnél a 
hivatalok és így a magasabb állások apasztva lettek, a 
kisebb, de nagyobb felelőséggel járó állások szaporíttat- 
tak, a fa- és legeltetési illetmény korlátozva Ion. A napi 
díjak a mostani szégyenletes és az alamizsnához nem is 
hasonlítható összegre leszoríttattak. A műszaki díjnokok 
arany korszaka sem törölhető ki a magyar erdészet tör
ténetéből !

Ezen szervezés után az elégedetlenség az erdőtiszti
karnál arra a pontra emelkedett, hogy egy magasállású 
és alantasai által rettegett főtiszt által az akkori földmű
velési ministerhez egy emlékirat adatott be, a mi a mi- 
nistert annyira megdöbbentette, hogy az egyes kerülete
ket személyesen utazta be. Ennek a folyománya meg 
az volt, hogy azok, a kik a ministerjárásnál nem is 
panaszkodni, de felsóhajtani mertek, deportálva lettek a 
faraktárba; a magas Memorandista meg feltűnés nélkül 
a magasba szállt és így maradt minden a réginél és 
csak az mehetett a szolgálati érdemek és időre való te
kintet nélkül előre, a kinek jó protektiója volt.

E szervezésnél ki lett mondva, hogy minden év tava
szán és őszén katonáék módjára lesz előléptetés, volt is, 
de csakis a kegyelteknek, a többi elkeseredve várt. És 
a midőn egyik-másik a kis hatósági statusban az ürese
désben volt 600 írtból a 700 írtba akart jutni, hivatko
zott hosszas szolgálatára, nagy családja nélkülözésére, 
akkor a válasz az volt, hogy hiszen az államnak arra a 
100 írtra is szüksége van. A kegyeltek dúskálkodtak a 
földi javakban, a „misera plebs“, a fekete rabszolga 
módjára, néma megadással várta a megváltás óráját!

Elvették a ministeri rendelettel biztosított és a perkölt
ségekből megtakarított összegeket azzal a megokolással, 
hogy a tisztviselők buzgalma által megtakarított össze
gek az államot illetik!

Leszállították a marha létszámot.
Elvették a szegény falun lakó és ide kárhoztatott mű

velt tisztikar egyedüli szórakozását — a vadászatot, — 
mert ez inkompatibilis!

Tehát elvettek, megrendszabályoztak mindent, a miből 
az erdész megélhetett szerény viszonyok mellett, de nem 
kárpótolták semmivel sem, csak munkával és felelősség
terhes kötelezettségekkel.

És így nem csoda, ha egyik-másik szaktárs elkesere
désében a mindenható italnak lett áldozata, öngyilkos 
lett. Nem csoda, hogy akadt erdész, a ki keservesen 
szerzett garasát az állam, a szolgálat érdekében tett 
utazása után három hónap múlva sem tudta megkapni, 
családját az éhségtől megmentendő, ideig-óráig, a míg 
jogos követelése megérkezik, a közpénzhez nyúlt és most 
nyomorúltul tengődik ! Nem ritka azon eset, hogy a m. k. 
erdész gyermekei rongyosabb ruhában járnak, mint a 
falusi szatócsé. Nem csoda, ha szegény erdész gyerme
keit nevelni nem tudván, azok elzüllenek, szaporítják a 
proletárok számát!

Erre eljött az 1900. évi fizetésjavítás, mindenki re
mélte, hogy az erdészek is abba a rang- és fizetési-osz
tályba lesznek sorozva, mint a bányászok, a bányagond
nokok, telepvezetők nagy zöme: a főmérnöki Vili. rang
osztályba; de csak megint csalódás ért bennünket. Az 
erdőgondnokok a X. és IX. osztályba lettek sorozva. És 
a mig a bányászatnál a VIII. fizetésosztályban 28% van, 
addig az erdészetnél 5% ; a míg a bányászatnál a IX. 
osztályban 3‘4% van, addig az erdészetnél 42" o-

Hozzátéve, hogy a bányászatnál ezen kívül a kiadások 
apasztása után tantiemejük van, a mi a múlt évben a 
fizetésnek 52%-át tette ki.

A telepvezető bányagondnok lovat nem tart, mert hiva
talos utazásainál az állam állít néki fogatot rendelkezésre.

Ha a bányászoknál valaki fel lesz rendelve a minis- 
teriumba szolgálattételre, akkor az teljes napidíjban része
sül ; az erdészetnél azt egyszerűen beosztottnak tekintik 
és éljen meg fizetéséből úgy, a hogy tud a dicsőségből.

Miért vagyunk mi rosszabbak tehát, mint a velünk 
egy akadémián járt bányatisztek? Mi sem tanulunk ke
vesebbet mint azok, azok sem jobb hazafiak mint mi?! 
Vagy talán vannak a kik azt hiszik, hogy az erdész a 
görbefából él meg, mint a régi jó időkben az egyszeri úti 
biztos lova a kavicsokból! ?

Tévednek, ez nem a magyar erdész sajátsága!
És lám a midőn azt hittük, hogy a fizetésrendezésnél 

a sok kárért, amit szenvedtünk, kárpótolva leszünk, 400 
koronával akarnak kielégíteni.

Ez sérelmes mi reánk és hivatkozva képzettségünk, a 
fáradtságot nem ismerő tevékenységünkre, hazafiassá
gunkra és emberi jogainkra, kérjük a földmívelési minisz
tert, a ki annyi sokszor tanújelét adta annak, hogy a 
kis emberek sorsán segíteni tud, küldjön ki egy, a kép
viselők és a künn működő, a kezelők ügyes-bajos dol
gát közvetlen látó szakférfiakból álló vegyes bizottságot,
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a ki szavunk igazságáról meggyőződést szerezve, sor
sunkon segítend.

Mert a mint éhes hadsereggel egy hadvezér sem nyert 
csatát, épp úgy nem lehet egy elkeseredett tisztikarral 
helyesen kormányozni. erdötiszt.

A k in cstá ri erdőörök, illetve az erdészeti a ltisz ti személy
zet á lta l viselendő egyenruha-áta lányró l.

A földmívelésügyi m. kir. minister az erdőtörvény 45. 
§-ának ama részét, a mely a szolgálatban álló erdőőrökre 
vonatkozik, — hogy egy könnyen felösmerhető jelvényt 
tartoznak viselni, — az 1884. évi 42306. számú rende
letével oda módosította, hogy a kincstári erdőőrök, illetve 
az erdészeti altisztek szolgálatukban az előirt egyenruhát 
tartoznak viselni.

A milyen rosszul sikerült az erdőtiszti egyenruha össze
állítása, olyan tetszetősen, összhangzóan van az erdőőri 
egyenruha megszerkesztve.

A milyen nélkülözhető az erdőtiszteknek az egyenruha, 
olyan szükséges és elmaradhatlan az a véd- és altiszti 
személyzetnél.

Szükséges és elmaradhatatlan azért, mert az erdő
törvény 40. §-a értelmében közbiztonsági közeg lévén, a 
néppel, a tettesekkel, közvetlenül érintkezik. Hivatalos 
tekintélyét bocskorban, gatyában vagy valami más cifra 
ruhában meg nem őrizheti, csak is az állam-adta egyen
ruhában oldalfegyverre].

Az erdőőri egyenruha a mellett hogy szükséges, cél
szerű is, mert olcsó és tetszetős. Tetszetős annyira, hogy 
a midőn Gödöllőn boldog emlékű Erzsébet királynénk 
szobrának leleplezésénél kirendelt erdei őrök felvonultak, 
a nagyközönség élén Darányi I. földmívelésügyi minis- 
ternek is megtetszettek, a minek e kifejezéssel adott 
nyilatkozatot: „De jól néznek ki.“

De ha már van egyenruha, legyen az egyedüli ruhá
zata az erdőőrnek, ne csak szolgálat közben, hanem 
mindenkor. A polgári ruha viselése, úgy mint a csendőr
ségnél, ki legyen zárva.

Az egyenruha kötelező viselését tekintettel az erdőőrök 
szerény javadalmazásál a — a miben Darányi I. földmű
velési minister a kisemberek e jóttevője az 1901-ben a 
kincstári erdészeti altisztek, erdőlegények és segédőrök 
létszámának és szolgálati viszonyainak szabályozásáról 
szóló 9914 901. sz. rendeletével lényegesen segített — 
megkönnyítette az 1901. évi 29160. sz. körrendeletével, 
a mely szerint a kincstári erdők kezelésénél alkalmazott 
erdészeti altiszteket hasonlóan, mint más állami kezelési 
ágazatnál, ahol az egyenruha viselése kötező — egyen
ruhaátalányban részesíti.

Ezen átalány a múltban fejenként 22 korona 50 fillér, 
a folyó évben 50 koronában állapíttatott meg.

Ez utóbbi tehát már egy oly összeg, amelyért az erdőőr 
egy sapkát, zubbony-és nadrágot vásárolhat magának; de 
még mindig hiányzik a kalap, egy nyári és egy téli köpeny.

És miután egy kalap 6 korona és ez el
tart két évig, az egy évi átalányra esne . 3 korona

Egy nyári köpeny 30 koronába kerül és 
ez is eltart két évig, tehát egy évre . . .  15

A téli köpeny, a minek az ára 48 korona 
és ez kibír három telet, tehát egyre esik . 1 6

Az átalány összesen kitenne tehát . . 84 koronát.
Az átalány tehát ezen összegre lenne legalább is ki

egészítendő.
De nem tartom célszerűnek, hogy az átalányösszeg 

az erdőőr kezébe lesz adva. Először azért nem, mert 
ezen nagyon is szűkén számított összeggel egyes helyi 
szabók kicsinyben nem képesek egyenruhát készíteni; 
másodszor nem tartom célszerűnek, mert minden vidéki 
város szabója más és más barna, a lúc-fenyő kérgéhez 
hasonló színű posztót ád ; harmadszor mert nem minden 
vidéki szabó tud egyenruhát szabni. A szabás sokszor 
nem hogy az előírásnak meg nem felel, hanem attól 
egészen elüt; és negyedszer azért nem, mert a vidéki 
szabó a posztóra olcsó forrást keresve, sok ezerre menő 
koronát ad ki az idegenből hozott silány posztóért.

A fent elősoroltak után sokkal célszerűbbnek találnám, 
ha az egyenruha ügyében a földmívelésügyi m. k. minis- 
tér is oly módon járna el, mint a kereskedelmi a vas
utasok ruhaátalányával elbánik;- u. i. egy megtartott 
nyilvános árlejtés után, egy szerződött vállalkozónak adná 
át az egyenruha készítését, a ki a ministerium kebeléből 
kiküldött hármas bizottság ellenőrzése mellett szavatolna, 
hogy az előírásos szabást, színű posztót adja, szavatol, 
hogy az anyag, a miből az készül, honi gyártmány. Szer
ződött vállalkozó köteleztessék, hogy az erdőőrök által 
fentieken kívül esetleg megrendelendő egyenruházati cik
keket az ajánlott árban és minőségben szállítja a meg
rendelőknek.

Azt hiszem, hogy fenti árért és feltételek mellett 1003 
állami altiszt részére készítendő egyenruhára elég honi 
cég fog vállalkozni.

Pártoljuk a hazai ipart, ne csak szóval, de tettel is !

Uj növényrost mint papirosanyag.
Olaszországban ez idő szerint nagyban kísérleteznek 

azzal, hogy a rekettyét (Spartium junceumot) alkalmassá 
tegyék a papiros előállítására. Az olasz papírgyárak! 
ugyanis a szükséges nyersanyagot, mint rongyokat és fa
anyagot, a külföldről hozatják, ami évente 8—10 millió 
lírát tesz ki. Sok kísérletezés után, mint milánói konzu
látusunk jelenti, sikerült a rekettye rostjaiból oly anyagot 
előállítani, amely úgy a faanyagot (cellulose), mint a ron
gyot minden tekintetben pótolja a papiros gyártásnál és 
a legfinomabb papiros készítéséhez is alkalmas.

Persichetti szabadalmazott eljárása, amely egyszerű és 
olcsó, minden akadályt legyőzött és lehetővé tette, hogy 
a rekettye rostjaiból úgy gép, mint kézi papír készít
hető legyen. A turini királyi iparmúzeum kísérleteket tett
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a rekettye rostból készült papirossal és kitűnt, hogy az 
ezen anyagból készült papír nagyobb ellentállási képes
séggel bir, úgyszintén nem törik oly könnyen, mint a 
rongyból vagy faanyagból készült papiros. A rekettye 
felhasználása a papírgyártáshoz Olaszország egyes ter
méketlen vidékeinek népességére nagy horderővel bírna 
azért, mert ezen növény minden gondozás nélkül az 
Appenninek sziklás részein, valamint Calabriában és Ma- 
rannokban megterem. A megejtett kísérletek alapján meg
állapították, hogy ezen növény egyaránt szépen díszük a 
száraz talajú magasan fekvő részeken, úgyszintén a lan- 
kás tájékon is, trágyázása vagy öntözése egyáltalában 
nem szükséges. E növény ültetése vagy magról vagy 
pedig dugványokról történik. A magról való ültetésnél 
rendszerint egy-egy méter távolságra kis gödröt ásnak, 
amelybe 3 - 4  mag helyeztetik el, ezen gödröt pedig 
1 Va—2 cm. földréteggel födik be. Mikor a magvak ki
keltek, akkor minden ágyból'a gyönge növények kihúzat
nak és csakis az életerőseket hagyják meg; hogy erő
sebb szárhajtást érjenek el, a harmadik tavaszon a fő
szárat 30 cm.-nyíre a földtől visszavágják, úgyszintén 
minden tavaszkor az összes galyakat is, amelyek 1 mé
ter hosszúságba kinőttek. Az átültetésnél a kihajtási idő 
választandó és a növény 10 cm.-re visszavágandó. A 
további gondozás költséget nem okoz, leszámítva az 
ágak levágását és összegyűjtését. Az aratást Neppi tanár 
Ferrarában gyökönkint 1 és 3/io kilogramm, tehát hek- 
táronkint 130 mm.; 1 mm. 1 lírával számítva, a termés 
értéke hektáronként 100 lírát eredményez.

Persichetti eljárása ugyan szabadalmi titok tárgyát ké
pezi, de nem áll másból, mint hogy a növény ágrostjait, 
amelyek vízben majdnem feloldhatatlanok, szétválasztja 
és ez által a papír készítéséhez alkalmas famentes rost
anyagot ad ; különben már régebbi időben is megkisér- 
lették, hogy a rekettye rostjából alkalmas szövőanyagot 
előállítsanak, de eredménytelenül, mert nem sikerült a 
rostokat famentessé és fonásra alkalmassá tenni.

TÁRCA.
Az erdő titka.

— A „Magyar Erdész“ eredeti tárcája. —

Messze a falutól, csendes magányban áll a kis házikó; 
százados tölgyek gyérült koronája védi az idők viszon
tagságaitól, mégis látszik rajta, hogy nem mostanában 
volt, midőn először vakolták. Valamikor régen csárda 
lehetett, a szegénylegények pihenő tanyája; mióta én 
tudom, erdős lakik benne, nagy magányosságban. Csak 
olykor népesül be a tájéka, ha a múlandóság iránti ke
gyeletnek adózik az atyafiság. Ilyesmi van készülőben 
most is : halódik az öreg János bácsi. Legalább úgy 
mondja, hogy érzi a végét és papot kíván, hogy előké
szüljön az örök útra.

Az esperes úr szereti az erdőt, ha szerét teheti, szí

vesen jön velem, felelevenítni a régi jó napokat, egy-egy 
mulatságos, sikerdús vadászatnak kedves emlékeit. Nem 
is kell sokat kérnem, készséggel vállalkozik, hogy elbú
csúztassa az öreget a földi lét viszontagságaitól. Meg is 
gyóntatta szépen, megnyugtatta, vigasztalta, a mint azt 
szokták, sőt még tréfált is vele és viszontlátásra köszönté 
a tavaszi snepfezéshez.

Alkonyaira járt az idő, midőn a szomorú aktusból 
hazafelé indultunk. A szép erdei úton halkan gurult a 
kocsi tova, s a néma csendet csak egy-egy önkéntelen 
sóhaj szakitá meg. Hej, ha ezek a fák beszélni tudná
nak, — kezdé egyszer az esperes — volna mit hall
gatni. Nagy idők múltak itt el és nagy dolgok történtek 
azalatt; öcsémuram csak a meséiből hallott tán valamit, 
de mi öregek bizony benne éltünk. Nem is igen sze
retek rágondolni, de ilyenkor, ha az erdőn járok, aka
ratlan is eszembe jut az a rémes betyárvilág. Volt nekem 
itt egy nagyon szomorú gyóntatásom. A hatvanas évek 
vége felé történt, hogy egy szép holdvilágos őszi éjsza
kán gyóntatni hívtak. A kocsis mellett sötét tekintetű, 
marcona alak ült, azt mondta, hogy utasok, vásárra 
mennek és az atyafia az erdősnél fekszik, ott ápolják, 
mert nagyon rosszul lett. Gondolhatja öcsémuram, hogy 
nem valami kellemes érzés fogott el a hallottak után, 
de végre is a hivatás parancsol. Éjfél után volt, midőn 
az erdőre értünk; halotti csend mindenfelé. Egy szó 
sem volt az úton, mindenki magában gondolkodott; még 
a lovak is, mintha temetésre mentek volna, ellassíták 
lépteiket s búsan, kísértetiesen haladtak a sűrű lombok 
alatt. Végtelen soká tartott az út, s a félelem kezdett 
erőt venni rajtam. Ekkor megszólalt az egyik : Ne tes
sék megijedni, itt várnak ránk az emberek, a beteget 
elibünk hozták; a tordulónál majd meglátjuk őket. Nem 
feleltem semmit, talán nem is bírtam volna szólni ; a 
halálfélelem gyötörte az egész testemet. Alig mentünk 
még néhány száz lépést, öt férfialak tűnt fel az erdő 
homályában ; csoportban álltak, csak egy külön, de be
teget nem láttam közöttük. Most már bizonyosra vettem, 
hogy a végórám ütött; keresztet vetettem magamra és 
az Istenhez fohászkodtam. A kocsi megállt, s a sötét 
alakok közeledtek felénk ; én mozdulatlan ültem helye
men, a többiek sem szóltak. Midőn az öten odaértek, az 
egyik köszöntött: Dicsértessék a Jézus ; szálljon le tisz
telendő uram, ne féljen tőlünk, nem lesz semmi baja. 
Azért hivattam, hogy gyóntassa meg ezt az embert, — 
s itt egyik társát előre inté — mi majd addig félre állunk. 
S a borzalmas jelenet folyt tovább. Emberem letérdelt, 
s meggyónt. Istennek ajánlám lelkét s midőn el végez
tük, megcsókolta a feszületet. Ekkor ismét előlépett a 
vezéralak, s igy szólt hozzám ; Itt van egy arany, tisz
telendő uram, tartsa meg emlékül és most ez a kocsi 
elviszi haza; a többit már mi is elvégezzük.

A kocsi elindult; ismét hárman ültünk rajta. Még a 
kezemben volt az arany és a feszület, alig mentünk egy 
percet visszafelé, midőn puskadörej rázta meg a léget
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s a hold fényétől derengő sötétségben iszonyatos vissz
hang rázta fel az erdőt. Elhült a vérem s csak annyit 
bírtam mondani: Jézus — Mária!

A parókia előtt megállt a kocsi, s midőn leszálltam, 
vágtatva nyargalt el az éjszakába . . .

Ott van egy fakereszt az erdő szélén, öcsémuram mel
lette jár el, mikor az öreg Jánosékhoz megy, azt mesé
lik róla, hogy valami vándornak a sírja és csupa ke
gyeletből fel-felujitják neki az elporladt fejfáját. De más
kép van ám ez igazában. Az én betegem pihen ott, a 
kit meggyóntattam, s a híres Patkó volt, a ki az aranyat 
adta. Az öreg Jánosnál volt a hadi tanács akkor este. A 
rablóbandának egyik tagja vétett a parancs ellen, s azért 
megkellett halnia. Patkó volt a biró, s midőn engem 
hazafelé vitt a kocsi, az a puskadörej oltotta ki a szeren
csétlen életét. És mindjárt el is földelték ott a helyszí
nén. A keresztfát meg az öreg János állította neki ; 
nem tudom, ha meghal, ki újítja fel megint.

Itt nagyott sóhajtott az öreg esperes; látszott rajta, 
hogy szinte megkönnyebült a vallomás által . . .

És valóban úgy történt minden, a miként elmondá. 
Én már ismertem a régi dolgot, de titkom volt, mert a 
véletlen úgy hozta, hogy t tkolnom kellett. Most már tud
ják néhányan, de a köznép ma is csak azt hiszi, hogy 
az erdő magányos keresztje alatt szegény vándor pihen.

W  *r * i V Hr * ♦ Hr t V V ’♦ Hr 4* t ‘r  t V V *r

Búcsú az erdőtől.
Csak el kell válnunk, jó  öreg fák, 
Hiába is marasztotok ;
Hiába hajlik rám hízelegve,
Illatos, árnyas lombotok,

Csak el kell válnunk, jó  öreg f á k !

Pedig tudom, hogy visszasírlak 
Én édes erdőm tégedet;
Arcomra titkon könnyet ejt az 
Idegen büszke rengeteg . . .

Óh én tudom, hogy visszasírlak !

Hiába mond regét a lomb ott,
S lombok között dalt a madár, 
Szivemben ott is az zokog majd, 
A mire te tanítgatál . . .
— Hiába mond regét a lomb o t t !

Minek, miért marasztalnál hát ?
Hisz' lásd, te jö sz el én velem ;
Madárdalos, csöndes magányod,
Itt zsong örökre telkemen,
— Minek, miért marasztalnál hát?!

Szabolcska Mihály.
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IRODALMI SZEMLE.
—  N é h á n y  szó a h a v a s  ta k a r m á n y  k ís é r le t i  á l l o 

m á s o k ró l  címmel Berendi Béla magy kir. erdőmestere 
ismét egy közgazdasági tanulmányt irt. A szerző, a ki a

havasi gazdálkodás kérdését a földmivelésügyi miniszter 
megbízásából a külföldön huzamosabb időn át tanulmá
nyozta, a Legeltetés és havasgazdálkodás, majd ismét 
a Legeltetés kérdése cimü és e téren úttörő közgazda- 
sági tanulmányaival hívta föl a gazdák figyelmét e fon
tos gazdálkodási ágra. Mostani röpiratában a havasi ta
karmány kísérleti állomások fölállításának szükségességét 
és ezzel kapcsolatban reális számítás alapján azt mutatja 
ki, hogy a havasi rétek alakítása és a havasi legelők 
jókarba helyezése mily óriási haszonnal járna az országra 
nézve. A tanulmányban foglaltaknak gyakorlati alkalma
zásával a népies állattenyésztés föllendülésének egyik 
legfontosabb tényezője, a legelő-gazdálkodás kérdése, ha
talmas lépéssel fog előbbre jutni.

—  A  rü g y v é d ő  h a s z n á lh a tó s á g á ró l .  Rövid időn 
belül mintegy 5 millió darab rügyvédő lett szarvas- és 
őzvadrágás megakadályozására fenyő- és lombfafiata- 
losokban alkalmazva. Az elért eredmény teljesen kielé
gítő, s e találmányban célszerű óvószerünk van, mely az 
erdő és erdei vad, e két ellenséges testvér között az 
eddig áthidalhatatlannak látszó ellentéteket kiegyenlíti.

A rügyvédő föltalálója, Lanz főerdész, fölhiván szaktár
sait az e téren gyűjtött tapasztalataik beküldésére, az Alig. 
F. u. J. Zeitung f. évi augusztusi füzetében a fölvetett 
hátrányokkal foglalkozik s megteszi ellenvetéseit, melye
ket alább közlünk, t. olvasóink Ítéletére bízva azokból a 
rügyvédők használhatósága mérvének megállapítását.

A tapasztalt hátrányok:
1. A védőpléh emberen és állaton sérüléseket okoz.
2. Megerősítése a csemetén gyenge.
3. Több évi alkalmazása lehetetlen.
4. Fölerősítése időrabló.
5. A csemeték a védőpléh alatt rágatnak le.
Az első pontra vonatkozólag két irányban történt föl- 

szólamlás, ugyanis többen veszélyt látnak abban, hogy 
ember és vad a leesett rügyvédőkre lépve megsérülhet
nek. Ez nem szorul cáfolatra, hisz az amúgy is tövisek
kel ellepett ültetésekbe az ember mezítelen lábbal nem 
lép, a lábbeli bőrén pedig a nagyon hajlékony pléh a 
reá való lépéskor nem hatolhat át. Különben a rügyvé
dőkkel ellátott ültetésekben figyelmeztető táblák alkal
mazhatók A vad a természettől oly kemény patákkal 
van fölruházva, melyeknek a rügyvédőkre való taposás 
soha sem árt, ha pedig a rügyvédőkön száját megszúrja, 
az a cél. Ellenben megeshetik, hogy a rügyvédők föl
erősítése alkalmával a nagyon éles csúcsok megsebzik a 
munkásokat. Ezen hátrány elenyésztésére újabban a 
rügyvédők hegyei letompíttatnak, a mennyire azt a hat
hatós védelem elérhetése megengedi. De még igy is 
történhetnek sérülések, a minek azonban eleje vehető, 
ha a munkás bőrkeztyüvel védi kezét.

A második ellenvetés a megerősítést tartja elégtelen
nek. A hiba itt bizonyára nem az eljárásban, hanem 
vagy a rügyvédő fajtájának helytelen megválasztásában, 
vagy a munkás ügyetlenségében, illetve hanyagságában
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rejlik. Erőteljesen kifejlett 5—10 éves lúc- és jegenye
fenyőkön 4 csúcsú és e fanemek kiválóan erős, — va
lamint jó termőhelyen nőtt ily korú erdeifenyő példá
nyokon 5 csipkéjű rügyvédő alkalmazandó. A legnagyobb 
keresletnek örvendő 4 fogú rügyvédők különben most 
nagyobbra készíttetnek. Ez által szabályszerű föltevés 
mellett oly tartós megerősítés érhető el, hogy a rügy
védők lesimulása vagy lerázása el sem képzelhető. A 
munkás mindenekelőtt az alsó, nem csipkézett részt mind
két oldalon begörbíti s a hajtáson azokat egymásra tolva, 
a nagy- és mutatóujjával erősen összeszorítja. Már e 
szorítás alkalmával kifelé fordulnak a csipkék hegyei s 
nem akadályozzák tavaszszal a rügyfakadást. A kihajlás 
be nem következése esetén a csúcsok a munkás által 
kifelé hajlítandók. Ha a pléh elég széles, hogy a hajtást 
teljesen átfoghatja, akkor a rügyvédő csak az egymásra 
görbített részek szétnyitásával távolítható el.

Ami a rügyvédők tartósságát illeti, biz az két évnél 
magasabbra alig tehető mindaddig, míg cinkpléh, cin- 
kezett pléh vagy erős fehér pléh nem lesz az előállítás
nál fölhasználva. E pléhfajok azonban nem igen alkalmaz
hatók a célnak megfelelően, mert a cinkpléh hidegben 
törékenynyé válik, a cinkezett pléh nagyon drága, az 
erős fehér pléh pedig kevésbbé hajlékony, semhogy 
tavaszszal önműködőleg kitágulna s a felerősítésnél ele
gendő gyors munkát engedne. Legújabban a gyártásnál 
svéd rugóacél-pléhet használnak, mely sima felületű és 
szívós, mi által tartóssága az előbb alkalmazott anyag
gal szemben jóval nagyobb. Ezenkívül a pléhtekercsek, 
mielőtt a gépbe jönnének, mindkét oldalukon meg lesz
nek olajozva, ami a rügyvédőket a rozsda ellen huzamo
sabb ideig megvédi. E két újítással nagy haladás történt 
s a rügyvédőknek két évi használhatósága, mint azt sok, 
különféle kísérlet is beigazolta, kétségen kívül áll.

A 4-ik pontban fölvetett hátrány különösen arra vo
natkozik, hogy a rügyvédők egymáshoz vannak tapadva 
és szétválasztásuk időrabló. Ennek oka abban rejlett, 
hogy a gyáros munkakimélés céljából több pléhszalagot 
egymásra fektetve több rügyvédőt egyszerre készíttetett. 
Ez eljárást azonnal módosították s már e tekintetben 
nem kell munkapazarlástól tartani. Minden rügyvédő most 
már a munkástól, ki azokat kötényében vagy szivar
skatulyában magával hordja, egyenként kézbe vehető és 
fölerősíthető. Természetesen a gyors megerősítés némi 
gyakorlatot föltételez, de ha az el van sajátítva, a rügy
védők föltevése oly gyorsan halad, amint azt ilyen 
természetű óvórendszabálynál egyáltalán elvárhatjuk

Az 5-ik pontban azon panasz foglaltatik, hogy a haj
tások a rügyvédők alatt rágatnak le. E jelenséget Lanz 
saját próbaterein is megfigyelte. Ezen területeken a vad
állomány aránylag igen nagy s az ültetéseket a vad
rágás ellen csak nagyon nehezen lehetett némikép meg
védeni. A rügyvédők alkalmazása teljesen célhoz vezetett 
s bár az azokkal védett ültetésekben a csemeték oldalhajtásai 
sokhelyt le vannak vágva, a vezéhajtások sértetlenek

maradtak. Az észleletek végeredménye a következő : az 
erdőszéleken, hol a vad a földekre kilépve, éhségtől 
sanyargattatva, hosszabb ideig tartózkodott — 3 helyen 
— a csemeték a rügyvédők alatt rágattak le. Ezenkívül a 
nyúl-váltók mellett lévő csemetéket a tapsifülesek hason
lóan lerágták, valószínűleg a fölötti boszankodásukban, 
hogy a váltójuk szűkíttetett. Az így károsított terület a 
megfigyelt 10 hektáron mintegy 20 négyzetmétert tett ki.

Beigazoltnak látszik azon föltevés is, hogy a vad a 
rügyvédő alatti lerágással fölhagy, mihelyt észreveszi, 
hogy a lerágott rügyet úgysem élvezheti. Ha egyesek 
ezt mégis folytatnák, idejekorán lelövendők. Levonható 
tanulság volna még is, hogy a vad téli tartózkodási 
helyén csak erős csemeték ültetendők, avagy több rügy
védő egymás alá helyezendő. Az ügy érdekében e kér- 
dás még közelebbi megfigyelésre és megvilágításra szőrül.

A rügyek kifejlődése mindenütt akadálytalan volt.
Miután a csipkés rügyvédők a lombfák rügyeinek meg

védésénél kevésbbé bizonyultak előnyösnek, raj
zunkon bemutatjuk ugyancsak Lanz főerdész
nek egy újabb lombfa-rügyvédőjét. Ez egyik 
oldalán kétszer kivágott pléhdarabból áll, 
melynek fölerősítése következőleg történik : a 
rügyvédő a hajtáshoz oly módon lesz erősítve, 
hogy felső keskenyebb vége a rügyet mintegy 

RHuM 05  cm.-rel túlszárnyalja, az alsó ki nem vá-
í iSjESy

gott rész sarka a hajtásra lesz görbítve, erre 
jön behajtva a széles szárny és rügyvédő a 
nagy- és mutatóújj erős nyomásával össze
szorítva. Ezután a rügy a plészalag közepére 

f 7* helyeztetik s ott mindaddig tartjuk, míg a
felső, keskeny szárny át nincs hajlítva s a rügyet a kí
vánt fekvésben rögzíti. Végűi a kimagasló részt kissé a 
rügy felé görbítjük. „

—  A  fű z fé lé k  v á g a tá s i  i d e jé r ő l .  A fűzfélék vesz- 
szőit még manap is sok helyen olyan időben vágják, mely 
az erdőtenyésztés alapelveivel homlokegyenest áll ellentét
ben azért célszerűnek véljük az „Aus dem Walde“ című lap 
után e kérdésre vonatkozólag következőket felsorolni: A 
különféle fűzek vesszőit tanácsos ugyan ősszel termelni, 
ha a munkásviszonyok megengedik, mert az enyhébb 
időjárás mellett a munka gyorsabban és jobban ejtetik 
meg, a napok is hosszabbak, a vesszőkhöz is könnyeb
ben hozzá lehet férni, mint magas hóállásnál ; mindazon
által óvakodjunk a korai metszéstől s a vesszők terme
lését csak akkor kezdjük meg, midőn a fűzfa teljesen 
lehullatta lombját. A levágott és kévékbe kötött vesszők 
nagyobb rakásokban hordatnak össze s hogyha az idő
járás nagyon enyhe, a vesszők felmelegednek, gyakran 
meg is füllenek s emiatt hántásra teljesen alkalmatlanná 
válnak. Tehát már ezen okból is célszerű a termeléssel 
addig várni, mig a kisebb fagyok beállanak, midőn a 
fűznek levele úgyszólván magától lehull s a vesszők 
belső szövete is megfásul, megkeményedik. A fűzvesszők

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



338 MAGYAR ' ERDÉSZ 20. szám

termelése jóval a nedvkeringés megindulása előtt befeje
zendő. Ha a tél nagyon enyhe volt s a fűz fehér barkái 
a vesszőkön megjelennek, ez intő jel legyen arra, hogy 
a vessző vágatásával már is megkéstünk. Ilyenkor ma
gunk ellen vétünk, ha a munkát azonnal be nem szün
tetjük, mert az ilyen időben termelt vessző minősége is 
szenvedett, de a fűztelep anyatőkéiben is nagy károkat 
okozhatunk. , mecs ß

® 3 3 3 3  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

VADÁSZAT.

A császármadár*
Hihetetlennek látszik, hogy Diezel a középerdőségek 

ezen madarát, mely Németország egyes vidékein épen 
nem ritka, munkájában egészen mellőzte. Mint már az 
előbbi fejezetben is említettem, a császármadár Magyar- 
országon, különösen a délkeleti felföld határhegységeiben 
oly gyakori, hogy az apróvad vadászatát tárgyaló mun
kából — habár az eredetiben hiányzik is — kihagyni 
nem lehetett. Nem lehetett mellőzni már azért se, mert 
ezen nemes és rendkívül érdekes vad vadászata egyike 
a legélvezetesebbeknek s oly vidékeken, hol épen nagyobb 
mennyiségben fordul elő, kárpótlást nyújt a szegényes, 
silány fogolyvadászatért.

A császármadár, császárfajd, mogyoróstyuk, (Tetrao 
bonasia) természetrajzilag a tyúkfélék (Gallinacei) rend
jébe, az erdei tyúkok (Tetraonidae) családjába tartozik.

Általános jellegei a következők: szeme fölött vörös 
rózsája van, a feje búbján, a fül nyílásainál a tollak 
kissé hosszabbak, mint a fej többi részén. Tizenhat kor
mánytolla közül a két középső barnás, feketén pettye- 
zett és a végükön levő fehér szegély mellett egyetlen 
fekete sáv van; a többi kormánytoll hamúszürke, feke
tén habozott és a fehér szegély előtt szintén egyetlen 
fekete sávval bírnak. Ezen jelleg különösen a korcsok
kal szemben bir jelentőséggel. A lábközép, azaz a csüd, 
a sarktól lefelé, a közepéig tollazott, lábujjai csupaszok 
s úgy a kakasnál, mint a tyúknál a tollazat színe a 
rozsdabarna, barna, fekete és fehér színek keverékéből 
áll ; a kakasnak a torka fekete, a tyúké sárgás.

A császármadár nagysága, ha a különböző észlelők 
adatait összevetjük, tartózkodási helye szerint eltérése
ket mutat. Valentinitsch szerint az északmagyarországi 
példányok a következő méreteket mutatják:

Öreg kakas, ősszel: testhossza 39‘9, szárnyhossza 17'5, 
farkhossza 95 cm.

Tyúk, ősszel: testhossza 36’8, szárnyhossza 17.6
farkhossza 9-7 cm.

A magas északi példányok kisebbek, mig a Brehm, 
Drombrowszki és Keller által németországi, csehországi,

* Szemelvény Diezel — Mika „Az apróvad vadászata“ cimti kitűnő 
szakmunkából.

alsóausztriai stb. példányokról vett méretek, jóval nagyobb 
arányokat mutatnak.

Tschusi beható leírása szerint a császármadár meze 
a következőkben foglalható össze.

Az öreg kakasnak ősszel a fejebubja, a nyaka oldalt 
és hátul halványabb ; a szárnyköz élénkebb vörhenyes- 
barna, a fedőtollak többé-kevésbé feketén szegélyezet
tek; a háton a rozsdabarna alapot szélesebb, szürkés
barna szegélyű tollak födik. A kereszttáj, farktő és a 
fark fedő tollai fakószürkék, az elsők rozsdabarna haránt- 
csikókkal vannak ellátva és barnán, illetve feketebarnán 
habozottak. A csőr tövének tollazata háromszögű, fekete 
foltocskát képez, melyet a homlok felé egy keskeny, 
hátrafelé feketén pettyezett, fehér sáv határol. Álla és 
torka szénfekete s egészen a csőr tövéig húzódó, meg
lehetős széles, fehér gyűrű szegélyezi. A fül körül és a 
szem alatt a tollak szürkésbarnák, mellfelé rozsdabarná- 
nával keverve. A szem alatt közvetlen egy fehér folt, a 
szem mögött pedig egy hirtelen keskenyedő s a tarkóig 
húzódó fehér sáv van; a második fehér sáv a fehér 
torokgyürütől a vállig húzódik. Nyaka és melle oldalt 
élénk rozsdavörös, a hasfelé halványodó; a nyak és 
mell felső fedő tollai keskeny, fekete sávokkal bírnak s 
szélük részben vagy egészben fehér s vékony rozsda
barna vagy fekete szegélylyel van ellátva. A mell kö
zepe fehér feketén foltozott. A fekete foltozottság leg
élénkebb a mell felső részén, mert a fehér szegély mel
lett a fekete foltok jobban előtérbe lépnek. A mell többi 
részén, a közepét kivéve, mely majdnem egészen fehér, 
a fekete foltok hátrafelé mindindinkább nagyobbodnak és 
egy fehér foltot zárnak körül. A hason és a hullató kö
rül a tollazat fehér. A kormány alsó fedőtollai feketés- 
barnák, kifelé rozsdabarnák, nagyon széles fehér végsze- 
gélylyel. Az első- és másodrendű evezők szürkésbarnák: 
az elsőknek külső vitorlája és csúcsa rozsdasárga, az 
utóbbiak szürkésbarnán sávozottak. A váll fedőtollainak 
alapszíne vörösbarna; ezek kívül feketén habozottak, 
belül feketén pettyezettek, szélük rozsdabarna s egyes 
külső tollakon fehér foltok láthatók. A szárny nagyobb 
fedőtollai vörhenyesbarnák s szélükön szürkésbarnába 
mennek át, a kisebbek szürkésbarnák ; a nagyobb fedő
tollak feketén, a kisebbek feketés-barnán és barnán 
pettyezettek és habozottak, szélük rozsda- vagy sárgás
barna. A szárny hajtása alatt a szárny széle felé, a kisebb 
fedőtollakon alig észrevehető fehéres petytyek vannak, 
melyek a nagyobb fedőtollakon határozott alakot nyernek 
és egész tisztán láthatók. A két középső kormánytoll 
barna, feketén és fehéren habozott s három harántsávval 
bir, melyek a kor szerint többé-kevésbbé élesek; a többi 
tizennégy kormánytoll világosszürke, feketén habozott s 
közvetlen a fehér végszegély előtt fekete harántsávval 
bir. A lábak meze szürkésbarna, fehérrel elegyítve. A 
csüd és ujjak vörhenyes, szürkésbarna színűek ; a csőr 
és karmok feketésbarnák, szivárványhártyája barna, szem
rózsája cinóbervörös.
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A fiatal kakas őszi meze az öregéhez hasonló, csak 
halványabb s általánosságban szürkésebb árnyalatot mu
tat, a sávozottság elmosódott és a test méretei ki
sebbek.

A tojó szintén halványabb színezetű, inkább barnás s 
a jelzések kevésbbé élesek; testalkata kisebb, különben a 
torokfolttól eltekintve, hasonlít a kakashoz. A tojónak 
két középső kormánytolla vörösbarna, feketén habozott 
és harántsávokkal nem bir. Tavaszszal mindkét ivar tol
lazata halványabb és kopottabb. A csibék meze a tojó
ékhoz hasonlít.

A fiatal csibék pihe-tollazata nagyjában világos vörhe- 
nyes, különösen a homlokon és oldalain, a homlokon, 
torkon, a háton mint középvonal, a torkon, vállon a 
nyakon oldalt vörhenyesbarna; a szem fölött egy folt, 
a mell és has sárgásfehér, az evezőtollak sötétszürkék, 
barnasárgán sávozva. A csüd, hol toliakkal nincs födve, 
a lábujjak és a csőr sárgások, a karmok sárgásfehérek. 
A kakasok már egész fiatal korukban felismerhetők 
torokfoltjukról és tisztább fehér színről.

Ezen leirás a déli, illetve a középeurópai alakra vonatkozik 
s Tschusi felső-magyarországi pélldányokró készítette.

A császármadár északi változatát kisebb testalkat, a 
fehér színnek nagyobbmérvü fellépése, a jobban tollazott 
csüd és a hát szürkébb színe jellemzi.

A rendestől eltérő szinváltozatok nálunk aránylag rit
kán fordulnak elő. Gyakoribbak az ilyenek Oroszország
ban s az ottani piacokon nem ritkán találhatni fehér
tarka, vörhenyes, sárgás, szürke, fehéres és tiszta fehér 
példányokat.

Császármadár és hófajd, továbbá császármadár és 
nyírfajd korcsairól Bogdanow, Büchner, Dresser, Meyer 
és mások tesznek említést.

A császármadár előfordulása igen nagy területre ter
jed ki. Európában a Britt szigeteket, a pyrenáusi félszi
getet, az appenini félsziget középső- és déli részét, a 
Kaukasust és a legészakibb vidékeket kivéve, kisebb na
gyobb mennyiségben mindenütt található. Keletfelé Ázsiá
ban, Szibérián át egészen China, illetve Japánig terjed 
el; Kamcsatkában és a Tsukcsi félszigeten nem található 
Legnagyobb számban találni északon. Európában a déli 
elterjedését részint a vidék természete, részint a kultúra 
haladása akasztja meg. Krüdener báró szerint a csá
szármadár első sorban a síksági erdők lakója s jelenlegi 
előfordulási helyének is legnagyobb része, déli és északi 
Oroszország, síkság, mely tény reánk nézve, kik meg
szoktuk, hogy a császármadár kizárólag hegyvidékeken 
tartózkodik, majdnem meglepő. Azonban nem lehetetlen, 
hogy kezdetben Közép-Európában is a síksági erdőket 
lakta s innen szorították a megváltozott viszonyok a 
hegyek közé.

A császármadár tartózkodási helyei azonosak a siket- 
fajdéval, elterjedésük is meglehetősen azonos, de az 
olyan letarolt területeket, melyeket a nyírfajd annyira 
kedvel, kerüli,

E RDÉ S Z

Miután a császármadár életmódja megkívánja, hogy 
tartózkodási helye úgy a nagy hőség, mint a szigorú 
hideg ellen oltalmat nyújtson, hogy rajta a szükséges 
növényi és állati táplálékát, az alkalmas fürdőhelyeket a 
homokban és az emésztéshez szükséges apró kavicso
kat megtalálja, végre, hogy nyugalmas is legyen, könnyen 
érthető hogy nem minden vidék felel meg igényeinek és 
ezért többnyire a nagy kiterjedésű, kor és ál 1 ab tekinte
tében vegyes, csendes erdőségeket kedveli. A császár- 
madár ép úgy kerüli a nagykiterjedésű vágásokat, mint 
a sötét, zárt erdőségeket. Hol az erdő talaját buja fű 
borítja s a járás nehéz, egyetlen erdei tyúkféle sem tar
tózkodik szívesen. Különös előszeretettel cserél időközön- 
kint helyet táplálék és oltalom végett a szomszédos lomb- 
és tűlevelű állabokban. Habár különben állandó madár, té
len a melegebb fenyvesekbe vonul s a hideg emelkedésé
vel mindinkább lefelé húzódik és igen szigorú télen a 
déli lejtőkre vonul át. Különben rendes körülmények 
között az árnyékos, nedves, sziklás és bokros helyeket 
jobban kedveli, mint a napos oldalakat.

A császármadár leginkább a bükkerdőben tartózkodik, 
de előfordul olyan tölgyesekben is, hol a mogyoró- és 
tölgybokrok keverve más bogyótermő bokrokkal nagy 
sűrűséget képeznek, úgyszintén a különféle fenyőfélékkel 
kevert lomberdőkben. Leginkább az olyan sürü erdőket 
kedveli, melyekben a kidőlt fák s a bokrok áthatolha
tatlan sűrűségeket képeznek. Középerdőségekben tenyész
tésére az olyan helyek alkalmasak, hol sok a mogyoró
bokor és a boróka s melyek patakokban és forrásokban 
nem szűkölködnek.

A császármadár Franciaország területén a savoyai 
hegyekben, a Basses-alpokban a dauphiné-i, a pyrená
usi hegyekben és a Vogesekben található ; az Arden- 
nekben már ritka, Németországban előfordul a Rajna 
melletti hegységekben, nyugati és keleti Poroszországban, 
Sziléziában, a Fichtel-Spessart, a Duna melletti és a 
Bajor erdőben a bajor alpokban ; Sveicban a közép és 
alsó erdőöv lakója, Olaszországban az északi határon 
levő Alpokban honos. Ausztria területén az Alpokban, 
Szudétekben és Kárpátokban nagy mennyiségben tenyé
szik ; az osztrák tartományok közül császármadárban 
leggazdagabb terület Stájerország.

A felsorolt tartományokat hazánk császármadár-állo
mánya felülmúlja. A Kárpát hegyláncban, ennek elő
hegységeiben, továbbá a keleti Alpok nyúlványaiban na- 
gyobb-kisebb mennyiségben mindenütt található s ha az 
országos vadász-védegylet által összeállított vadlelövési 
kimutatást vesszük alapul, azt látjuk, hogy csak 18 
megye területén nem fordul elő. Leggazdagabb császár- 
madár állományt mutatnak: Máramaros-, Csik-, Szolnok- 
Doboka-, Maros-Torda-, Gömör-, Hunyad-, Liptó-, Zem
plén- és Sárosmegyék; nagy mennyiségben fordul elő 
még Alsó-Fehér-, Árva-, Szepes-, Torda-Aranyos-, Tren- 
csén-, Ugocsa-, Zólyom-, Brassó-, Szeben- és Három- 
székmegyékben. (Folyt, köv.)
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Jó tanácsok mindenféle vadászoknak.
Ha lőni akarsz, a hajtót vedd célba; akkor biztosan 

eltalálod a vadat.
*

Ha asszonyi kegyre vadászol, tétesd, hogy ki nem ál
hatod az asszonyokat; szidjad őket, akkor az asszonyok 
fognak rád vadászni.

*
Ha hozományra vadászol, folyton arról beszélj, hogy 

mily utálatos és aljas dolog pénzért nősülni; és a leg
gazdagabb lány hozzád megy feleségül.

*
Csak olyan asszonyra vadássz: a kinek a férje nem 

ért semmiféle fegyverforgatáshoz.
*

Ha vadászni mégy, soh’se hagyd otthon a feleségedet, 
ha az szép és fiatal, mert mig te a vad után eredmény
telenül fáradozol, addig a feleséged körül más nagyobb | 
eredménynyel cserkelhet.

*
Ha népszerűségre vadászol, szidjad az urakat, a papokat 

— és a nép imádni fog s ha kívánod, tüzbe megy 
érted.

*
Ha dicsőségre vadászol: tégy úgy, mintha kerülnéd — 

és a dicsőség utánad szalad.
*

Ha észre veszed, hogy valaki vadászik a feleségedre: 
ne haragudjál, hanem szinleg segíts neki. A vadász 
azonnal megfog hátrálni ; mert amit önként kínálunk, 
annak már nincs értéke.

*
Mindig csak olyan barátokra vadássz, akiknek az asz

talukról sohasem fogy ki a jó bor.
*

Végül, ha azt akarod, hogy bátornak, őszintének és 
becsületesnek tartson mindenki : akkor légy goromba, 
szidj össze mindenkit és folyton hangoztasd, hogy az 
egész világ gazemberből áll — alig akad egy-két becsü
letes ember.

*
Ha midezeket megfogadod: a vadászat mindenkor si

kerrel fog járni. (Sáska.)

Lőjegyzékek.
Gróf Károlyi Imre felső-remetei uradalmában az idei 

bőgés-idény alatt lövetett 1 drb 8-as, 1 drb 10-es, 2 
drb 12-es, 2 drb 14-es, 2 drb 16-os, 1 drb 18-as agan
csár. A bőgés rövid ideig tartott és reggel 8—9 óra felé 
teljesen elhallgattak; igen ritkán esett meg, hogy némely 
nap ezen időn túl is bőgtek. Vadászüdvvel

Blahos Manó,
* főerdész.

Gróf Schönborn Ervin őszi vadászatán 41 darab 
szarvasbika, 6 darab őzbak és 4 darab vaddisznó került 
puskacső elé.

Az októberi budapesti agancskiállításról.
A rendes őszi agancskiállításunk október 20 25-ig volt

látható a Royal-szálló egyik első emeleti termében. A ki
állítás a várakozásnak teljesen megfelelt. Feltűnő szép 
volt a nyilt területi szarvasagancsok gyűjteménye s a 10 
darab díjazottakból különösen Frigyes főherceg Ő Fensége 
agancsai váltak ki s képezték a közbámulat tárgyát. A 
főherceg 8 db. szarvasagancsai közül 5 db. lett díjazva. 
A 3 első díjat, aztán a 6-ik és 9-iket az ő baranyamegyei 
agancsai nyerték. Az első díjat nyert 18-as agancsnak 
méretei következők voltak: a rózsa körmérete 26 °/m, az 
agancsszár hossza 106 az agancsszár vastagsága a 
korona alatt 21, a középág alatt 1872, a rózsa felett 23 cjm. 
Az agancs súlya 10 30 kiló. A bikát 0 Fensége ejtette el 
szeptember 20-án a dályoki erdőben.

Hasonló remekszép volt a 2-ik díjat nyert 20-as agancs 
is, melynek viselőjét Croy Károly herceg ejtette el Frigyes 
főherceg vörösmarti erdejében. A 3-ik díj Izabella fő
hercegnő 14-esének ítéltetett, mely rendkívül vastag ró
zsával, 127 %  szárhosszal, 9'30 kiló súlyával máskor az 
első díjat vitte volna el. A 4-ik és 5-ik díjat József Ágost 
főherceg Ő Fensége által kiállított 12-ős és 14-ese nyerte, 
melyek közül a gyertyánligeti 12-őst Fiilöp orleánsi herceg 
lőtte. Ez az agancs úgy vastagságra, mint súlyra nézve 
rendkívüli példány, mert a koronás agancsoknál a súlyt 
leginkább a korona képezi, amely a 12-ősöknél ritkán 
olyan fejlett, hogy az agancssúly a 9 kilót elérje. A gyertyán
ligeti 12-ős a kilenc kilót egy negyeddel meg is haladta. 
A 6-ik díjat Frigyes főherceg által kiállított és Croy 
Károly herceg által elejtett 18-as agancs nyerte 8'70 kiló 
súlylyal. A 7-iket Sztáray Gábor gróf trebusai (márma- 
rosi) 12-őse 7-90 kg. súlylyal. A 8-ikat Majláth László 
gróf 16-osa 8*80 kilóval, a 9-iket Frigyes főherceg 12-őse 
8V4 kilóval s végül a 10-iket gróf Zichy Jenő biharmegyei 
14-ese 8'05 kiló súlylyal.

Ezen kívül még 48 db. kapitális nyilt vadászterületről 
való agancs díszítette a termet. Köztük egy 26-os, melyet 
Sigray Antal gróf állított ki Zemplénből, mely mint ritka 
erős abnormitás, éremmel lett kitüntetve, aztán 1 db. 
24-es, 2 db. 20-as, 5 db. 18-as, 9 db. 16-os, 19 db. 
14-es és több 12-ős, 10-es.

A 18 db. kiállított vadaskerti szarvasagancs közül az 
első díjat gróf Draskovich Iván baranyasellyei 18-asa 
nyerte 9’07 kilóval. A második díjat szintén egy onnan 
került 14-es vitte el, míg a 3-ik díj gróf Alrnásy Dénes 
gyulavári vadaskertjében a vadászat tulajdonosa által el
ejtett 12-ősre esett.

Dámlapát 16 lett a kiállításra küldve. A 3 díjazott közül 
az első és harmadik díjat gróf Károlyi Imre csongrád- 
megyei lapátai nyerték el, míg a 2-ik I\lllld Hilbert 
somogymegyei lapátosának lett odaítélve.

Gyönyörű collectiót képeztek az őzagancsok is. Számra 
ugyan más években többet is láttunk együtt, de ennyi 
szép erős gyöngyözött vastag példány ritkán volt egy
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szerre kiállítva. A 29 db. őzagacs közül az elsőt az Öry 
Aladár által kiállított és Szuchanek vadász által elejtett 
ritkaszép vastag és gyöngyözött példány nyerte, mely az 
aradmegyei gurabonczi erdőből való. A második díj báró 
Lipthay Frigyes bihari agancsának lett odaítélve, míg a 
harmadikkal Jenovay Zoltán torontáli agancsa lett ki
tüntetve.

Zergekampó 19 volt kiállítva. A díjakat mind a retyezátiak 
lőtték. Craus Géza is kiállított 3 dbot, valamenynyit egy 
napon, augusztus 3-án ejtette zsákmányul. Gratulálunk a 
szép szerencséhez!

A termet még különféle mesterileg preparált állatok 
díszítették.

„Az állatok lelke.“
A „B. H.“ ez évi 266. számában ezen cím alatt jelent 

meg egy közlemény.
E cikk arról tárgyal, hogy vájjon van-e lelke az állatnak 

is, mint az embernek és hogy minő ez a lélek: tud-e 
különbséget tenni a jó és rossz között? Közli, hogy egy 
párisi természettudós, Alfréd Fouillé erről egy igen érdekes 
és becses előadást tartott, a min példákkal kimutatja, hogy 
az állatnak nemcsak ösztöne van, hanem megvannak azok 
a lelki tulajdonságok, a melyek az emberben: a nagy
lelkűség, az önfeláldozás és kapzsiság ; jókedv, humor és 
melankólia.

A kutya tulajdonságairól példával szolgálok, u. i . : Egy 
alkalommal neufundlandi korcskutyámmal vaddisznó va
dászatra indulva, ennek enni adattam; ahogy a tálat ele
jébe rakták, három hónapos tacskóm oda ugrik az ételhez 
és száját abba beledugja; erre az éhes neufundlandi oly 
dühbe jő, hogy a tacskó fejét szájába kapva annyira 
összeharapta, hogy az rögtön a földön elterülve, kiadta 
páráját.

A nagy állat erre annyira megrémült, hogy az ételt, 
melyért gyilkossá lett, ott hagyta és tudatában annak, 
hogy minő nagy bűnt követett el, elhúzódott és három 
napig étlen-szomjan volt.

Egy másik eset a következő :
Egy erdőőröm a szomszéd gondnokság erdőőrével és 

több híres orvvadásszal ismételve a tilosban vadászott és 
e körülményt szolgálati könyvébe úgy vezette be, hogy 
x. y. napon orvvadászok ellen volt portyázni, a miért még 
meg is lett általam dicsérve; pedig hát maga is azok 
fedezete alatt járt erdőőr társával egy kis jó őzpecsenyéért. 
A titok persze ki nem pattant volna isten tudja meddig, 
ha a tilosban való vadászat nem egy ember életébe került 
volna.

Ugyanis egy hétfőn reggel irodámban ülve, fentemlitett 
erdőőröm hosszú képpel állít be, előadva, hogy Tuzsinszki 
Palót, a híres orvvadászt, meglőve találta.

— És ki lőtte meg? — volt első kérdésem.
— Nem tudom — volt az erdőőr válasza.

Láttam az erdőőr arcszínváltozásából, hogy az atyafi 
rossz fát tett a tűzre, kurtára fogtam, mondva, hogy vallja 
be az esetet a maga valódiságában, mert tagadással nem 
megy messzire.

Erre erdőőröm előadta, hogy ő és a szomszédos erdőőr 
három újbányai paraszttal (orvvadásszal) kerületében va
dásztak azzal a célzattal, hogy nékem egy őzbakkal fognak 
kedveskedni (?! ?). Az egyik orvvadász, T. P. kutyája 
hajtani kezdett és hozta az őzbakot, a mely valamit meg- 
neszelve, a vadászvonaltól elugrott, erre T. P. elejébe 
szaladt P. erdőőr lővonalába, ez a fegyvert arcához kapva 
lő és leteríti a bakot, de egyszersmind halántékon találva, 
egy jajjszó nélkül összeesik T. P. is. Ezt persze az erdőőr 
csak akkor vette észre, a midőn a sűrűségen keresztül 
menve, a prédát felemelni akarta.

Volt erre rémülés, futás, szaladás, kétségbeesés, hogy 
a féltve őrzött titok kipattant; de mit volt mit tenni, mint 
töredelmes vallomást tenni úgy a felebbvaló hatóságnál, 
mint a bíróságnál.

Az erdőőröket elöljáró hatóságuk fegyelmileg megbün
tette, a bíróság, illetve esküdtszék azonban felmentette.

Ezzel az emberi igazságszolgáltatásnak elég lön téve, 
a halott el Ion földelve, a tettesek büntetésükbe bele
nyugodtak — de nem így a orvvadász kutyája.

Az igénytelen fekete kis korcskutya — amely amellett, 
hogy őzet hajtott, kitűnő vaddisznó kutya volt — három 
napig kereste gazdáját, vissza-visszatérve ennek halála 
helyére és miután ez csak nem tért vissza, hazaszaladt. 
Itt elfogták és az elhunyt egy vadásztársának akarták adni; 
a kutya annak reményében, hogy gazdáját megtalálja, el 
is ment a tervezett új otthonba, de a mint látta, hogy 
az nincs ott, elment annak keresésére, akivel egy asztalnál 
két tálból oly sokszor evett együtt. Étlen-szomjan kóborolt, 
amíg végre egy nap a vadásztárs lesoványodva a teme
tőben gazdája sírján elterülve meg nem találta.

Ez a jelenség gondolkodóba ejti az embert és arra kell 
következtetnem, hogy nem lehet csak ösztön; mert hiszen 
a kitűnő kutyának még jobb dolga lehetett volna, ha a 
vadásztárshoz kerül, mint régi gazdájánál, az eb a jólétet 
megvetve, éhen halni ment gazdája sírjára.

Ez nem lehet ösztön, itt más valaminek is kell lenni, 
a mi e felett áll, ha nem is nevezzük azt léleknek — 
de mindenesetre ehhez hasonló valami.

Míg az ember, a természet koronája, hivatkozván a 
példabeszédre, hogy: „legjobb orvos az idő“, kedves
halottját elfelejti, addig a kutya, a hűség szimbóluma, sírig 
hű gazdájához!

Garamrév, 1902. szeptember hava.
Divald Béla.

Az üregi nyúírói. A legkártékonyabb s egyúttal a 
legszaporább vadászható állatok egyike, az üregi nyúl. 
Hihetetlen számban szaporodik s úgy az erdőben, mint 
a mezőkön mindennemű növényzet ki van ezen apró 
vad károsításainak téve. Rövid idő alatt egynéhány csa-
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Iádból százezrek szaporodnak s valóságos isten csapássá 
válnak az embernek. A legtöbb államban, a hol elter
jedve van, kísérleteznek valami radikális irtó módot kita
lálni s legújabban Poroszországban a szénkénegezéssel 
való eljárás bizonyult nagyon hatásosnak. E minden 
gyógyszertárban kapható mérges folyadékból valami posztó 
vagy ruhadarabra annyit cseppentenek, mig az teljesen 
átnedvesedik. Az igy preparált ruhadarabot egy pálca 
segélyével az üregi nyúl földalatti barlangjába dugják, s 
a mérges szer rakásra öli az apró kártevőket. Nálunk 
eddig a lőfegyveren kívül csak a menyéttel vadásztak 
rá s egy-két helyen hálókkal fogdosták őket.

A kék rókáról. A kék rókának bundája tudvalevő
leg nagy értéket képvisel, a miért is a Bering tengerparti 
szigetek lakói e rókának mesterséges tenyésztésére ad
ták magukat. Alaszkában egy társaság alakult, mely té
len a rókákat mesterségesen eteti. A rókának szánt éte
lek csapdákban lesznek tél elején elhelyezve s a csap
dák mindaddig nem működnek, mig a rókák megszokták 
és rendesen fölkeresik. Egy szép napon azonban a csapda 
működik s a kék bundás róka uram fogolylyá lesz. Ez az 
időpont rendesen dec. 20. és jan. 10-ike között áll be, 
vagyis a mikor a rókának bundája legszebb és legérté
kesebb. A szukáknak rendesen megkegyelmeznek s far
kukat megjegyezve, szabadon bocsátják. A legértékesebb 
bundát a 2 éves róka adja. A kék róka nyáron földszinü, 
télen azonban ezüstöskékessé válik. Szt-György szigetén 
1898 — 99 telén 434 rókabőrt nyertek, azonfelül 110 kan 
és 389 szuka rókát bocsátott szabadon az említett társaság, 
a mely tenyésztési okokból az állományt úgy akarja sza
bályozni, hogy minden kanra 3 szuka jusson.
~if Jf j f  j f  i f  í f  j;, t ■ i p f  I f  íp f  \  Jf i f  if. g i f  ~>pf.

KÜLÖNFÉLÉK.
* Fejedelmi vendégek a budapesti agancs

kiállításon. Az agancskiállítást, mely az idén annyi 
gyönyörű szarvasagancsot mutatott be a látogatóknak, 
október 24- én délben Frigyes kir. herceg és neje Iza
bella főhercegnő is megtekintette. Velük egyidejűleg az 
odeansi hercegi pár is hosszabb ideig gyönyörködött a 
páratlan szépségű vadásztrofeákban. A kiállítást a pármai 
herceg is megtekintette.

* A trónörökös Torontóiban. Ferenc Ferdinánd 
trónörökös, mint jelentik, néhány napig Torontál várme
gyében vadászott. A királyi herceg, mint Nagybecskerek- 
ről írják, október 20-án reggel érkezett Zimonyba a ke
leti expressz-vonattal. Kíséretében volt Rumerskirch Ká
roly báró kamarás. A trónörökös a Tisza Kálmán gőzö
sön a pancsova-temesi kikötőbe ment, a hol Zsiross 
Imre torontálvármegyei árvaszéki elnök fogadta. A trón
örökös rögtön az almási nádasba indult s délután négy 
óráig vadászott. Hét rókát terített le, azonkívül lőtt egy 
erdei szalonkát, a mi a nádasban ritkaság, továbbá hét 
sárszalonkát és két vadkacsát.

* Kinevezések. A földmívelésügyi miniszter az állami 
kezelésbe vett községi és némely más erdők és kopár 
területek kezelésénél alkalmazott erdőtisztek létszámában 
a következő erdőtiszteket nevezte ki erdészjelöltekké a 
XI. fizetési osztály 3. fokozatába: Geschwind Lipót erdő
gyakornokot a liptószentmiklósi állami erdőhivatalhoz, 
Bociát P. Valér okleveles erdészt a Csíkszeredái állami 
erdőhivatalhoz; erdőgyakornokká a következő 2 végzett 
erdészeti akadémiai hallgatót: Tamás Gyulát a Csík
szeredái állami erdőhivatalhoz és Nemetz Jánost a maros
vásárhelyi állami erdőhivatalhoz.

* Nyugdíjazás. A rimamurány-salgótarjáni vasmű 
részvénytársaság rimócai erdőgondnoka: Bérczy Elek 33 
évi szolgálat után nyugalomba vonult. Ez alkalomból 
volt tisztársai Bobok Tivadar erdőmester vezetése alatt 
testületileg felkeresték öreg kartársukat, hogy tőle, mint 
hivatalnoktól elbúcsúzzanak s barátságuk és tiszteletük 
jeléül művészi kivitelű vadászjelvényekkel díszített keretbe 
foglalt arcképeikkel lepték meg a hosszú szolgálat után 
megérdemelt nyugalomba vonult tiszttársukat.

* Japán erdészek Máramarosban. Hisathi Mac- 
hizuchi japán császári erdőtanácsos a japáni császári 
földmívelésügyi minisztériumban és dr. Michio Yaé japán 
erdőmester, akik ez időszerint a mücheni egyetemen az 
erdészeti fakultást hallgatják, m. hó 9-én Máramaros- 
Szigetre érkeztek, hogy az ottani erdőigazgatóság kerüle
tében tapasztalatokat gyűjtsenek. A japánokat a m. kir. 
földmívelési miniszter megbízásából Tomassek Miklós 
miniszteri központi erdész, az erdőigazgatóság központ
jából pedig Czékus György ellenőrködő-főerdész és 
Biró Zoltán erdész kisérték a ritka vendégeket tanulmány 
útjokon, akik megtekintették a Vasérvölgyben levő 125,000 
írtba került országszerte híres makerlói vizfogót, útköz
ben a vágásokat, tutajozást, erdősített területeket, rak
partokat stb. Felsővisóról Kőrösmezőre mentek, itt a 
feketetiszai erdőgondnoksági apsineczi és lászlópataki 
vizfogókat, erdei útat, vágásokat, csemetekerteket, folyó
szabályozási műveket, majd a mezőháti erdőgondnok
ság kerületében Kozmescsekre indultak, ott a vizfo
gót, a vágások kikezelési munkáját, csemetekerteket ta
nulmányozták. Kőrösmezőről Rahóra jutottak és onnét 
Tiszabogdányba. Előbbi helyen a fagyapotgyárat, tutajo- 
zási műveket stb., utóbbi helyen a hoverlai gátat, vágá
sokat, csemetekerteket, a tutajozást, fűrészeket, szertöré
seket, erdőütéseket stb. tekintették meg s azokat az 
üzemi munkákat, amelyek éppen folyamatban vannak. A 
tiszabogdányi magpergető megtekintése után visszatértek 
Máramarosszigetre, hogy a kincstárnak ott levő sziget
kamarai „Gárdony“ és „Margit“ gőzfűrészeit s annak 
berendezéseit, raktárait, a deszkák osztályozását stb. lás
sák s ez alkalommal a szlatinai sóbányát és a m. kir. 
erdőrendezőség felszereléseit, térképeit, műszereit és mun
kálatait is megtekintették. Egyúttal tanulmányozták az 
erdei munkásviszonyokat, havasi gazdálkodást, a külföldi 
fanemekkel eszközölt kísérleteket s több kezelési és mű
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szaki teendőket. A fárasztó tanulmányút kilencz napra 
volt tervezve, de 16-án már visszatértek. Visszatértükkor 
Tomcsányi Gusztáv erdőigazgató hívta meg vendégeiül a 
japán erdészeket, kik igen jól érezték magukat. Mindket
ten értik a német nyelvet, igen tanult, művel*, tempera
mentumos férfiak, méltó fiai a haladó japánnak. A japáni 
életről és viszonyokról sok érdekes meghallgatni valót 
beszéltek. M. hó 19-én útaznak el Szigetről a legjobb 
tapasztalatokkal és — mint mondták — legkedvesebb 
emlékekkel.

* Az erdei facsem eték kiosztása. A hivatalos lap 
egyik száma közli a földmívelésügyi miniszter felhívását 
az 1903. évre kiosztandó ingyenes facsemetékre vonat
kozólag. Kisebb birtokosok erdőterületek felújítására és 
beerdősítésére kért ingyen facsemetéket csak akkor kap
hatnak, ha a kerületi erdőfelügyelőség vagy az illető köz- 
igazgatási hatóság által igazolják kedvezőtlen anyagi 
helyzetüket, hogy saját költségükön facsemetéket termelni 
nem képesek. A szállítási és raktározási költségeket maga 
az állam fedezi. A nagyobb birtokosok a termelési költ
ségek megtérítése mellett kaphatnak facsemetéket. Az 
ingyenes facsemeték kiosztásáért a folyamodványokat 
december 15-ig kell az illető kerületi erdőfelügyelőségek 
útján a földmívelésügyi miniszterhez benyújtani. Végül az 
1898. évi XIX. t.-cikk 1. és 2. §-a értelmében állami 
kezelés alá tartozó erdők s kopár területek birtokosai 
csemeteszükségleteiket az illető magy. kir. állami erdő
hivatalnál jelentsék be.

* Véres szüret. Megrendítő szerencsétlenség történt 
Surányi Gyula monostori földbirtokosnak múlt hónapban 
tartott szüretje alkalmával. Mikor reggel a szüretet meg
kezdték, a meghívott vendégek elmentek vadászni. A 
háziasszony úgy rendelkezett, hogy az ebéd egy órakor 
lesz; a vadászni induló vendégeket tehát megkérte, hogy 
ebédre visszatérjenek. A vendégek visszatértek még jóval 
ebéd előtt s fegyvereiket felaggatták a nyári lak előtt a 
terraszon. Mialatt ebédre vártak, a társaság a vadászat 
eredményéről és a fegyverekről beszélgetett. A házi
asszony testvére, Petrovay Sándor, aki szintén föld- 
birtokos, a saját fegyverével dicsekedett, amit pár hét 
előtt hozatott külföldről. Néhányan kiváncsiak is voltak 
a fegyverre s Petrovay meg is mutatta. Alig hogy a 
fegyvert kezébe vette s a ravaszt felhúzta, hogy a szer
kezetet megmutogassa, a ravasz elcsattant, a fegyver 
elsült s a háziasszonyt találta a lövés, akit a kilőtt seré
tek a nyakán és halántékon találtak és rögtöni halált 
okoztak. A szerencsétlenül járt úriasszony holttestét azon
nal beszállították Monostorra. Petrovay Sándort pedig, 
nehogy mint szándéka volt a rémület perceiben, öngyil
kosságot kövessen el, a vizsgálóbíró megérkezéséig őrizet 
alá vették.

* Melyik országban készül a leg jobb va j?  Az
Angolországba 1899-ik évben importált vaj mennyisége 
3.389,851 angol mázsát tett ki, melynek majdnem felét 
maga Dánia szállította. Ennél fontosabb az, hogy a többi

államok között, melyek Angolországot állandóan ellátják 
vajjal, egyúttal a Dániából került vaj volt minőség tekin
tetében az első. 1900. év augusztus havában a külföldi 
vaj ára Londonban 50 kilónként következő árakat mutat: 
Ötven kiló oroszországi vaj volt 97 márka, frizországi 
105 márka, angolgyarmati 108, kanadai 103, francia 
108, finnországi 109, hollandiai 110, Írországi 113, végül 
a dánországi 122 márka.

* Bajorország legnagyobb tö lg y fá já t ez év január
1-én egy erős vihar kidöntötte. Ezen óriási fa törzskerü
lete 10 méter volt. A törzsnek felaprításánál a fa belse
jében mintegy méternyire a kéregtől befelé, két darab 
bádogra festett képet találtak, melyeknek mérete 40 X 60 
cm. volt. A képek a teljesen elkorhadt fa belsejében 
egymástól szemben 125 cm.-nyire állottak s így a törzs
nek kerülete már abban az időben, midőn a képek oda 
kerültek, majdnem 4 méter volt. Amennyire még a meg
levő évgyűrűkből a fa korát megállapítani lehetett, össze
vetve a régi templomi feljegyzésből kikeresett adatokat, 
melyek szerint e fa-óriás már a 16. században mint nagy 
és öreg tölgy említtetik, az 600 évre lett becsülve s a 
képeket valószínűleg a 16. század elején penitenciaképen 
helyezték el a fában.

* Élet a csillagokon. Csillagos estén — ha föl
tekintünk a szikrázó csillagokra — sokszor fölbukkan 
elménkben a kérdés: vájjon csak a föld hátán van-e 
élet, vagy azokon a távoli világokon is nyilik-e virág és 
élnek, nyüzsögnek emberek és állatok? Érdekes kérdés 
ez, amelyre valamikor tán biztos feleletet fog adni a 
tudomány. Addig azonban, míg részletes tudomásunk 
leszen a csillagvilágok életéről, be kell érnünk a tudo
mány egy érdekes, új ágának sikereivel, amely a meteo
rokat veszi elemzés alá és állati élet nyomai után kutat 
bennük. E tudomány kultiválásában Hahn dr. volt az 
úttörő, aki állatok és növények maradványait fedezte fel 
a meteorok vizsgálatánál. Egy későbbi nagyobb művé
ben száznál több vékony csiszolatban olyan formációkat 
ismertet, amelyek határozottan organikus eredetűek, ne
vezetesen szivacsok, korállok és krinoideák maradványai. 
Ez a nagyfontosságu fölfedezés újabban számos búvárt 
szólaltatott meg, kik a magyar, knyahinyai meteoritet 
tették tüzetes zoológiái megfigyelés tárgyává. E tanulmá
nyozás eredményeként megállapították, hogy a korall- 
maradványoknak hitt formációk csakugyan azok s a 
favositesek családjából valók. Ez a család csupán a föld 
legrégibb kőzeteiben fordul elő és csak fossil állapotban. 
A meteorba zárt korállok mind elkovásodott állapotban 
vannak s idomaik jóval kisebbek, mint földi társaiké.

* A  méz jótulajdonságairól. A mézet még ma is 
sokan nyalánkságnak tartják, míg mások az asztalon 
íémyűzési tárgynak tekintik, pedig a méz kitűnő tápanyag, 
amely kevés helyen lesz kellően méltányolva. A méz fő
képen azért oly kitűnő tápszer, mert annak feldolgozása 
a gyomornak vajmi kevés munkát ad. A méz a mének 
által teljesen megemésztve az emberi gyomorból közvet-
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len a bélbe jut s hatása az emberi szervezetre nagyon 
frissítő és erősítő. A méznek gyógyhatása már ismeretes. 
Kitűnő hatással van gyenge, beteges szervezetű s külö
nösen vérszegény egyéneknél. Jó szolgálatot tesz külön
féle torok- és tüdőbajoknál s nemkülönben lázas állapo
tok mellett is. Azért nagyon ajánlatos ilyen bajoknál a 
méznek rendszeres használata, sőt az egészséges embe
rek is okosabban cselekednének, ha teájukat cukor helyett 
mézzel édesítenék. Hogy a mézzel bekötött sebek gyor
sabban gyógyulnak, régóta ismeretes ; mielőtt a sebre a 
mézet rákennék, valami antiseptikus folyadékkal szokták 
azt jól kimosni.

* A ganéjbogár mint időjós. Fabre, a jó hírnevű 
bogarász kísérletei nyomán azt állítja, hogy ha ganéj- 
bogarak este vígan röpködnek, a következő napon szép 
száraz, verőfényes időre számíthatunk. Ha más külső je
lek után Fabre esős napot remélt, mindenkor szép derűs 
nap következett, ha ezt megelőzőleg a nagy ketrecben 
levő bogarai röpködtek. Máskor pedig szép csendes este 
alkalmával, midőn semmi másból időváltozásra gondolni 
nem lehetett, a bogarai egész nyugodtan maradtak, éjjel 
kitört a zivatar s a következő napon szakadatlanul esett. 
Fabre a ganéjbogarak eme viselkedését a légköri villa- 
nyosság hatásából magyarázza.

* Óriási gőzmozdony. A legnagyobb gőzkocsi, a 
mely jelenleg használatban van, természetesen az ameri
kaiaké. Magassága 6 méter, hossza a szerkocsival együtt 
24 méter, súlya pedig 1456 q. A tüzelőhely maga akkora, 
mint egy jókora hálószoba, kéménye azonban csak 1 m. 
magas. A lokomotív főképen gabonaszállításra használ
taik s képes 500 megrakott kocsit magával vonszolni. 
Egy igy összeállított vonat majdnem 3 km. hosszú s 
képes 6000 kát. hold búzatermését tovább szállítani.

* A bordói lé és méhészet. A németországi mé
hészek körében nehány év előtt nagy riadalmat okozott 
azon hir elterjedése, hogy a szőlő és gyümölcsfák per- j 
metezésére használatos rézgálicoldat, a melyhez még 
cukor is kevertetik, az u. n. bordói lé, a méhekre nézve 
pusztítólag hat. Méhészeink megnyugtatására, a kik eset
leg hasonló aggodalmat táplálnának, közölhetjük, hogy 
ily aggodalomra, a proskaui porosz királyi gyümölcsészeti 
intézet jelentése szerint, teljességgel nincsen ok. Neve
zett intézet méhesével 1900. években folytatott kísérletek 
nyomán ugyanis bebizonyosodott, hogy a méhek a be
permetezett fákat sem a hordási időszak előtt, sem a 
hordási időszak után nem keresték fel, sőt még akkor 
sem, ha esők nedvesítették meg a lombokat, holott pedig 
az aggódó méhészek azt állították, hogy a méhek főleg 
eső után járták a bepermetezett fákat. Hasonló ered
ményre vezettek a cukros bordói lével végzett etetési 
kísérletek is. Ugyanis a méhek a röplyukak előtt levő 
deszkára csepegtetett bordói létől ösztönszerü ijedelem
mel elfutottak, a mig ellenben ugyancsak a deszkalapra 
csöppentett tiszta cukros vizet mohósággal nyalogatták.

K ö zte le k .

''' Lédner és Gutwillig élelmiszer- és vadbizomá
nyosok üzleti jelentése. Budapest, központi vásárcsarnok, 
október 26. A forgalomba hozott élelmi cikkek közül ez 
idő szerint legnagyobb keresletnek bizonyos vadfélék ör
vendenek. Különösen kiemelendő a vadsertés kg.-ként 
80—100 fill., szarvas 60—72 fill., dámvad 64—70 
fill., őz 130 —140 fill., nyúlnak darabja 220—240 fill. 
Fáczán 5—6 kor., fogoly 260—280 fill., vadkacsa 
230—250 fill., mindnyájan páronként. Ezek közül legin
kább ajánljuk a vadsertés, szarvas és fogolynak piacra 
küldését, mert a többi felsorolt vadnemek nem örvende
nek oly keresletnek.

tx-m ? • e - * * * * ^ * *  o  mc-mt « - « í  »e-m ;

Szerkesztői üzenetek.
N. B. úrnak. Szarvaskárok ellen mesterségesen eszközölt ülteté

sekben sikerrel lehet védekezni akként, hogy a csúcshajtásokat 
marhaganéjjal kevert kátránynyal ősszel bekenik. A keverék n;'4-ed 
része legyen marhaganéj kevés agyaggal keverve és ’ /4-ed rész kő
szénkátrány. Ezenkivül lehet használni a „Hyloservin“ enyves kenő
csöt s végül az úgynevezett „Korona“ csúcsvédőlemezkéket.

A. B. úrnak. Hogy gyümölcsfái nem teremnek a szép növekvés 
mellett, oka az lehet, hogy csupán légenytartalmú trágyát használ. 
Tessék e hó folyamán kainittal vagy káliszuperfoszfáttal trágyázni s 
meglátja annak kitűnő sikerét. A fákat jövő tavasszal nem szükséges 
metszenie.

K. A. úrnak. A vadásztörvény őzkárok megtérítésére nem köte
lezi a vadászat tulajdonosát, illetve bérlőjét. A vaddisznó, mint kár
tékony vad, a föld tulajdonosa által pusztítható. Fegyveradót kell 
fizetnie.

K ITÜ N TETÉSEK :

BRÜNN 1894. * TROPPAU 1895.

Jrastkntha! (Osztr. Szilézia).

O • 0 t
c« 6 «•

(Hubertus-Schmuck) szarvas- és 
rókafogakból, korcsagancsokból stb. leg
finomabb arany és oxydált ezüst kiállí- 
.........................  tásban.............................

Ékszerek, arany- és ezüst
áruk, Chinaezüst-cikkek és 
rnűöntvény-tárgyak gyára és 
............... raktára.......................
Képes á r jeg y zék e t  k ív á n a tra  in g y e n  

és b érm en v e  kü ldünk.

A  cím p o n to s  m e g a d á sá t ké r jü k .
Szarvas- és rókafogak előzetes bekül
dés mellett a legmagasabb árakban 

megvétetnek. 90,1 .4

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárit.
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M A G Y A R  E R D E S Z
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

SZERKESZTI ELŐFIZETÉSI ÁR KIADJA

IMECSFALV1 IMECS BÉLA FŐERDÉSZ Egész évre 10 kor., félévre 5 kor. — Egyes szám ára 40 fillér. SZÉKELY ÉS ILLÉS UNGVÁRTT,
B O R S O D - A P Á T F A L V Á N ,

hova a lap szellemi részét illető közlemények
o o KA ZI NCZ Y- UTC ZA  1. SZ.,

hova a hirdetések, az előfizetési és hirdetési
(kéziratok) küldendők. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. dijak küldendők.

A „Magyar Erdész“ a magyar erdészekhez!
Szaktársak, testvérek! A társadalom óriási lép

tekkel halad előre a művelődés útján. Hasonlat
tal élek.

A világegyetemből kivált ködfolt eleinte sűrűdni 
kezd, majd őrült forgással, kavarodással kezdi 
életét. Títáni harcokat vívnak egymással az 
elemek. Később kiszakadnak az anyatestből egyes 
égi testek s bár örökre az anyához láncoltán, 
mégis különválva bolyongnak rendeltetésük útján. 
Elcsendesül a harc is idővel; az ádáz küzdelem 
után békés élet, nyugodt fejlődés korszaka veszi 
kezdetét.

Azonkép van az emberi társadalomban. Az 
egymáshoz huzó elemek a közös lelki érzések 
alapján tömörülnek, alakúinak. Megszületik a 
vallás, a közös haza, a család fogalma. Minél 
szűkebb, kisebb a kör, melyben az egyén össze
köttetéseket talált, annál erősebb az összetartás 
érzete, a közös célra való együttes törekvés 
kívánalma.

Ilyen, nemzetünk anyatestéből formálódott 
kicsike kis bolygóhoz hasonlítom én a mi erdé
szeti társadalmunkat!

A közös magyar haza a mi kis bolygónk napja, 
annak melegéből merítjük erőnket a közös törek
vésekhez, a közös cél előbbviteléhez. A fejlődés 
magasabb kényszere állított minket a közös fel
adat elé, hogy hazánk erdészetét előbbre vinni, 
felvirágoztatni igyekezzünk. Nem tagadható, Szak
társak, hogy minket e szűkebb körre szabott 1 
kötelesség egy családdá egyesít s bizonyos lelki 
közösség egymás testvéreivé avat.

Sajnos azonban, szerzett tapasztalataink — e 
megmásithatlan egymásra utaltság dacára is — 
igen szomorú valót tárnak elénk.

Nem tudom, ha lelki éretlenség vagy csak 
nagyfokú elkeseredés okozza-e azt a megdöb
bentő közönyt, mely szellemi életünk pangásában 
nyilvánul, de tény az, hogy közérzés az erdészek 
között ezidőszerint nincsen.

Pedig nekünk, kik szép hazánk erdókoszorúzta 
vaddús bérceit, csábos ligeteit, aranykalászos 
rónáit járjuk és az Isten kalapján e gyönyörű 
bokréta alapzöldjének: az erdők gondozására 
hivatvák, fokozottabb mértékben van szükségünk 
az eszmék szabad megnyilatkozásából leszűrődő 
tevékenységre, hogy egyrészt a még zsenge 
erdőgazdaságunkban lépten-nyomon mutatkozó 
hiányok gondos pótlásával, a felmerülő szám
talan kérdés helyes megoldásával hazai erdő- 
gazdaságunkat megszilárdítva, fejlesztve, a nem
zeti boldogulás elérésében hathatósan közremű
ködhessünk ; másrészt leróhassuk erkölcsi kö
telességünket utódainkkal szemben, kivíva ama 
társadalmi állást, mely nélkül az örökül hagyott 
feladatoknak megfelelni nem lesznek képesek.

Mindnyájunk előtt ismeretes, hogy egy szaklap 
mily hatalmas eszköze lehet a szak előhaladá- 
sának! Mikor merész vállalkozással két évvel 
ezelőtt megindítottuk a „M agyar E rd é sz“-1, akkor 
az „Erdészeti Lapok “-kai nem versenyezni, ha
nem a közös cél előbbreviteláben méltó módon 
segíteni akartunk.

Odaadó összetartást igénylő küzdelmes jele
nünkben lelkes kitartással törekedtünk és törek
szünk úgy az erdőgazdaság és rokon mező- 
gazdaság, mint a vadászat és az ezek tág keretén 
belül felmerülő fontos ügyek, tudományos és napi 
kérdések iránti érdeklődést felkelteni, ébrentartanb

És ime, két évi munkálkodásunk bebizonyítani 
látszik azt, hogy lapunk a másik mellett nem 
volt szükségtelen, sőt az egészséges és biztos
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haladás elengedhetlen feltétele az, hogy ily 
irányú társszaklap jövőben is fentartassék.

Erdőgazdaságunknak az egyszerűsítés alapján 
történő fejlődése, a köz- és magánérdekek ki
elégítésére támasztott erőinket szinte túlhaladó 
követelményei valamennyiünket sorompóba szólít 
és fokozott ernyedetlen munkálkodást tesz köte
lességünkké.

De dacára ennek, pirúlva kell felemlítenünk, 
hogy bár Magyarországon — mint Kolossy Imre 
az Erdészeti Lapok egyik múlt évi füzetében 
közölte — közel 1800 erdőtiszt nyer alkalmazást, 
ezeknek alig egy ötödrészét számíthatjuk elő
fizetőink közé. Mint biztos tapasztalati tényt hoz
zuk fel, hogy ezen némileg érdeklődő ötödrész
nek körülbelül felét teszik ki azok, akik akár az 
„Erdészeti Lapok“-at, akár a „Magyar Erdész“-t 
hébe-korba el is olvassák. Ismét e fél felére 
zsugorodik össze azok száma, akik mindakettő- 
ben lapozgatnak ; mig elenyésző csekély töredék 
nem méltányolt buzgalommal dolgozik s csak
nem hiába küzd és fárad.

íme, képzelhető-e ott haladás, hol ennyi érdek
telenség s a szakkérdésekkel való nemtörődés 
mutatkozik ?!

Ilyen körülmények között ne csodálkozzunk 
azon, ha az erdészet törekvéseit a nagyközönség 
tudomásul sem veszi, ha az erdészet munkásai 
lenézve, mellőzve lesznek, sőt még jogos igé
nyeikkel is hátra szoríttatnak, mint ez legutóbb 
az állami tisztviselők fizetésrendezésénél is kitűnt.

El kell pusztúlni, veszni annak a családnak, 
melynek tagjaiban gyengébb az összetartozan- 
dóság érzete az önző egyéni törekvéseknél.

A mi családunkat nem szabad, hogy ily siral
mas pusztúlás érje! Az erdészkedés nemcsak 
kenyérkereset és foglalkozás, de nemes hivatás, 
mit betölteni kötelesség.

Ne rettegjünk vissza csekély áldozatoktól, miket 
akár anyagiakban, akár szellemi munkában tőlünk 
hivatásunk, saját érdekünk megkiván. Hisz ha 
csak futó pillantást vetünk is a külföld szilárd 
alapokon nyugvó, mindinkább virágzó erdőgazda
ságára, a nagy horderejű emelkedés nyitját az 
élénk szellemi életben találjuk fel.

A szaklapok közös sorsa, különösen kis nem
zeteknél, hogy a szakemberek támogatására van í

utalva. A jelenlegi előbb vázolt csekély érdek
lődés mellett lapunkat továbbra is fenntartani 
nem lehet. Hogy mily veszteség ez hazánk erdé
szetére, azt elbírálni nem mi vagyunk hivatva, 
de azt hisszük, ha mindnyájunk közös szeretete, 
érdeklődése és munkaereje egyesülne a célban, 
sok becses szolgálatot tehetnénk szakunk hala
dásának és fejlődésének.

Ki kell jelentenünk egyúttal azt is, hogy nem 
egyéni érdekből akarjuk lapunkat feltüntetni 
olyannak, mint melynek fentartását erdészeti 
irodalmunk érdeke kötelességünkké teszi, mert 
hiszen ha teljes pártolásra találnánk is, vállal
kozásunkból anyagi haszonra kilátás úgy sem 
lehet.

Mindezek után az egymásra utaltság s test
vériesség érzésére hivatkozva, ismételten kérjük 
szaktársaink nagybecsű pártfogását, továbbá, 
hogy lapunk iránti érdeklődést főleg a fiatal 
kollégák körében felkelteni, éleszteni, őket közös 
szellemi életünkben való részvételre buzdítani s 
hogy anyagi nehézségek ne állják útját nemes 
célra való törekvéseinknek, minél szélesebb kör
ben minél több előfizetőt gyűjteni s hirdetéseikkel 
lapunkat felkeresni méltóztassanak.

Ha szaktársainkat eme kérelmünk cselekvésre 
nem indítja, szomorú következményeként az 
érdektelenségnek, lapunkat, melyet már két éve 
nem minden eredmény nélkül s nagy áldozatok 
árán tartottunk fenn, kénytelenek leszünk beszün
tetni. Hogy ez be ne következzék, fel a közös 
munkára! Serkentsen mindnyájunkat magyar 
hazánk és szakunk szeretete, a bizalom és test
vériesség !

Borsod-Apátfalva, 1902. november hó.
Hazafias tisztelettel

a szerkesztőség.
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Az erdőtörvény egyik hiányáról.
Abban a nézetben vagyok ugyan, hogy az erdőtörvény 

revíziója minden irányban megfelelően csak akkor lesz 
megejthető, amikor a közigazgatásnak évek óta vitatott 
államosítása a megvalósulás stádiumába lép; mindazon
által el kell ismernem, hogy az erdőtörvény hiányainak 
megvitatása nem időszerűtlen dolog ma sem, mert a 
gyakorlati életben tapasztalt összes hiányokat célszerűen 
helyesbítő és pótló új erdőtörvény annak idején kétség 
kívül csak úgy létesülhet, ha a szakemberek tapasztala
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taikat nyilvánosságra hozzák, véleményeiket elfogulatlan 
megvitatás tárgyává teszik s ily módon azoknak, akik a 
törvény átdolgozására és megalkotására lesznek hivatva, 
lehetőleg a közélet összes tapasztalatait feltárják : ehhez 
pedig tagadhatlanul hosszú idő kell s a célnak csak 
hasznára válik, ha a kérdést minél gyakrabban szellőz
tetjük.

Ebből a felfogásból kiindulva, csatlakozom a „Magyar 
Erdész“ szerkesztője által propagált tárgyilagos vitához 
és megkísértem az erdőtörvény 37. §-át a helyesbítés 
szempontjából további eszmecsere tárgyává tenni.

Azt, amit Imecs Béla az erdőtörvény 37. §-ának hiá
nyáról ír, részemről is osztom. Beismerem, hogy a tör
vény magánjogi okokbol nem mér egyenlő mértékkel, 
amikor az erdőőrök minősítése tekintetében különbsége* 
tesz a 17. §. alá tartozó és az alól kivont erdőbirtokosok 
között; tudom, hogy a törvény 17. §-a alá tartozó szá
mos erdőbirtoknál az erdők csekély jövedelmezősége 
miatt nem lehetvén annyi szakvizsgázott erdőőrt alkal
mazni, amennyire a kellő védelem érdekében szükség 
volna, olcsóbban kapható, nem vizsgázott erdőőröket 
(erdőszolgákat) fogadnak fel s ezáltal törvényellenes álla
potokat terem’enek, amit a szükség kényszerénél fogva 
az erdőrendészeti hatóságok elnéznek, miután a csekély 
jövedelmezőségű erdőket sem lehet a kártevők, fatolvajok 
stb. prédájára hagyni ; tudom, hogy az ilyen nem törvé
nyes minősítésű, szükségbeli alkalmazottakat helyenként 
fel is esketik, a legtöbb helyen azonban felesketésüket a 
szolgabiróságok a törvény alapján megtagadják és a fel 
nem esketett alkalmazottak az erdővédelmet csak igen 
hiányosan gyakorolhatják ; elismerem, hogy mindezek 
káros hatású visszás állapotok és ebből folyólag magam 
is mulhatlanul szükségesnek tartom, hogy az erdőtörvény 
37. §-a célszerűen módosíttassák. A módosításnak azt a 
szövegét azonban, amelyet Imecs Béla e lapok múlt évi 
4. számában ajánl, célszerűségi okok miatt nem osztom.

Az erdővédelem követelményeinek helyes elvi alapon 
elég volna ugyan téve azzal is, amit Imecs Béla ajánl, 
de mivel az erdőőröknek — bizonyításra nem szoruló 
okokból — egyszersmind műszaki segédszolgálatra képe
sített egyéneknek is kellene lenniök: nem vizsgázott 
erdőörök alkalmazását csak kivételesen vélném meg
engedhetőnek, azon megszorítással, hogy a megenged- 
hetőség iránt esetről-esetre az erdőrendészeti hatóság 
határozzon és csak azokat a szakvizsgázott erdőőröket 
lehessen felesketni, akiknek az erdőrendészeti hatóság 
felesketési engedélyt ad.

A 22. és 37-ik §§. ilyen értelmű módosításával kap 
csolatban gondolni kell azonban az erdőőri szakiskolák 
végzett növendékeire is, akik a szakiskola végzésekor 
24-ik életévüket rendszerint még nem töltötték be s 
ennélfogva erdőőri esküt nem tehetnek.

Ezekre nézve nagy hiba volna ismét olyan helyzetet 
teremteni, hogy amig a semmi szakképzettséggel és 
talán semmi tanultsággal nem biró, de életük 24. évét

betöltött szükségbeli alkalmazottak erdőőri esküi tehet
nek és a törvény előtt a 40. §. által nyújtott előnyökben 
részesülnek, addig a minden tekintetben intelligensebb 
végzett szakiskolai növendékek, az eskütételtől 24 éves 
koruk betöltéséig el legyenek zárva s e miatt szolgálat
ban fegyvert ne viselhessenek és a bíróság előtt teendő 
vallomásaik kellő bizonyító erővel ne bírjanak.

Ez a helyzet elég viszásságot teremtett már eddig is 
és még több bonyodalmat okozna akkor, ha a szóban 
levő 37. §. más hozzáadások nélkül, egyszerűen csak 
az Imecs Béla javaslata vagy a részemről előbb jelzett 
módosítás szerint változnék.

A törvény jelenlegi szövege mellett ugyanis a szak
iskolát végzettek legalább a 17. §. alá tartozó birtokok
nál csak azokkal szemben vannak hátrányban, akik szak
iskola végzése nélküi tették le az erdőőri vizsgát; míg 
a fentiekben érintett módosítások esetén hátrányba kerül
nének még a kivételes engedély alapján esküre bocsá
tott u. n. erdőpásztorokkal szemben is, akik ezt a külö
nös viszonyt valószínűleg nem késnének a szakiskolát 
végzett „pályatársakkal tőlük telhetőleg éreztetni.

Ha tehát el is tekintenénk attól a nagyon is számot
tevő körülménytől, hogy a törvény rendelkezései folytán 
a szakiskolát végzett, de még nem 24 éves s ennél
fogva erdőőri esküre nem bocsátott növendékeket éppen 
a törvény 17-ik §-a alá tartozó birtokosok, a védelem 
érdekében nem egyszer mellőzni kénytelenek és ezzel a 
szakiskolai nevelés céljai a gyakorlatban sokszor illuzó- 
riusokká válnak : már a szakiskolát végzett növendékekre 
nézve gyakran elkedvetlenítőleg sértő helyzet sanálása 
céljából is arra kellene törni, hogy a szakiskolások a 
törvény módosításakor a szakiskolai nevelés céljainak és 
a közérdeknek megfelelőbb rendelkezések alá jussanak.

Ennek elérése, az erdőőri vizsga letevésének mai elő
feltételei mellett, nézetem szerint csak azzal volna biz
tosítható, ha a szakiskolát végzett növendékeknek az 
erdőőri eskü letétele a 24. életév betöltése előtt is meg
engedtetnék.

Ilyen értelmű intézkedéssel szemben részemről a jelen
legi helyzethez képest komoly akadályt nem igen látok, 
mert minden további bizonyítás nélkül nyilvánvaló, hogy 
ha az úgyszólva semmi tanultsággal nem biró vad- és 
mezőőrök s az erdőtörvény 17. §-a alá nem tartozó bir
tokosoknál alkalmazott erdőpásztorok — akik az eskü
adta jogokat számtalanszor ismételt megmagyarázás után 
is rendszerint legfennebb csak sejtik — kizárólag azért, 
mivel feddhetlen előéletüek és 24. évüket betöltötték, fel
ruházhatok az eskün alapuló jogokkal, akkor ugyanezt, a 
műveltségnek jóval magasabb fokán álló és szintén fedd
hetlen előéletű, végzett szakiskolai növendékektől, — 
akik kötelességeikkel és jogaikkal rendszerint sokkal 
inkább tisztában vannak — csupán azért, mert életük 
24. évét még nem töltötték be, megtagadni nem egészen 
indokolt.

A 24. életév betöltése az eskütételhez és az ebből
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folyó jogok megadásához elvégre is olyan feltétel, ami 
éppen a rendőri intézményeknél, sokkal kevésbbé ki
merítő előkészítés mellett sem nyer általános alkal
mazást.

Részemről tehát a fentiekben kifejtett körülményekre 
való tekintettel, az erdőtörvény 22. és 37. §-ait — abban 
az esetben, ha az erdőőri vizsga engedélyezésének fel
tételei az előképzettségre nézve nem változnak meg — 
a következőleg vélném módosítandónak:

I. 22. §. A 17. §-ban megnevezett erdőbirtokosok az 
erdők megőrzése végett kötelesek elegendő számú szak
képzett erdőőröket alkalmazni. Ha azonban az erdők 
csekély jövedelmezősége miatt kizárólag szakképzett erdő
őrök nem lennének elegendő számban alkalmazhatók: a 
közigazgatási bizottság kivételesen, az engedély alapjául 
szolgáló körülmények megszűntéig, a szükséghez képest 
nem szakképzett erdőőrök alkalmazását is megengedheti.

II. 37. §. Erdőőr, aki egyúttal a vadászatra való fel
ügyeletet is gyakorolhatja, lehet:

1. A törvény 17. §-a alá tartozó birtokoknál olyan 
egyén, aki :

a) feddhetlen előéletű;
b) az erdőőri szakvizsgát a földmívelésügyi miniszter 

által, a belügyminiszterrel egyetértőleg megállapított kö
vetelményeknek megfelelve, belföldön sikerrel letette.

2. A törvény 17. _§-a alá nem tartozó erdőbirtokoknál 
olyan egyén, aki:

a) feddhetlen előéletű;
b) életének 24. évét betöltötte.
Ezen törvényszakaszok kiegészítéséül aztán az erdőőri 

szakvizsgákra vonatkozó utasítás akként volna módosí
tandó, hogy az olyan egyének, akik erdőőri szakiskolát 
nem végeztek, hanem a megállapított 3 évi gyakorlati 
szolgálat s némi elemi tanultság alapján óhajtanak vizs- : 
gát tenni, csak akkor bocsáttassanak vizsgára, ha 24-ik 
életévüket betöltötték, míg ellenben a szakiskolát végzett 
folyamodók, a szakiskolai végbizonyítvány alapján 24-ik 
életévük betöltése előtt is vizsgázhassanak.

Ez által a szakiskolát végzett növendékek a korábbi 
eskütétel kedvezményét úgy nyernék el ugyan, hogy ők 
a most kötelező harmadik gyakorlati év mellőzésével a 
a szakiskola elvégzése után azonnal letehetnék a szak
vizsgát és kevesebb gyakorlati idővel válnának eskü
tételre jogosított erdőőröKké, de ha a végzett szakiskolá
soknak 2 év alatt szerzett szakképzettségét párhuzamba 
állítjuk a szakiskolai előkészítés nélkül, 3 gyakorlati év 
után vizsgázott erdőőrök képzettségével, akkor be kell 
ismernünk, hogy az előbbiek mindaddig, amig szak
iskolai végzettség nélkül ,is lehet erdőőri szakvizsgát 
tenni, az ajánlott kedvezménytől csak az igazságnak 
megfelelő méltányos elbírálás mellőzésével volnának el
zárhatok.

A gyakorlati szolgálat követelményeit ezen kedvez
mény önként érthetőleg nem érintené hátrányosan. A 
kinevezést és a szolgálati beosztást .semmiféle kényszer

ü l—22. szám.

helyzettel nem zavarná; ellenben sok számottevő előnyt 
nyújtana azzal, hogy a szakiskolát végzett növendékek 
általában fokozottabb arányban nyernének alkalmazást, 
mert az erdőőri szolgálat bármelyik ágában azonnal, az 
esküt még nem tett egyéneknél fenforgó nehézségek nél
kül be lehetne osztani és a birtokos nem érezné mind
untalan, hogy érdekeinek védelmére alkalmasabb egy 
valahogy levizsgázott és feleskettetett, de az erdőőrzésnél 
egyébre alig használható erdőpásztor, mint egy szak
iskolát végzett, de fiatalsága miatt eskübizonyítványnyal 
még nem rendelkező talpraesett erdőőr.

Ismételnem kell azonban, hogy a törvény 22. és 37. 
§-ainak a fentiek szerinti módosítását csakis arra az esetre 
ajánlom, ha az erdőőri szakvizsga letehetésének feltételei 
az előképzettségre nézve változatlanok maradnak.

De vájjon mi indokunk lehetne azokhoz a feltételek
hez a végtelenségig ragaszkodni ? Nem felelne-e inkább 
meg céljainknak sokkal inkább, ha a szakiskolai elő
képzettség nélküli vizsgázást megszüntetnék és a törvény 
37. §-át úgy módosítanék, hogy erdőőri szakvizsgát 
általában csak olyan egyének tehessenek, akik az 
erdőőri szakiskolát végezték ?

Részemről ezt vélném a kérdés legalaposabb és leg
célszerűbb megoldásának. Amig az erdőtörvény revíziójára 
rá kerül a sor, addig a szakiskolákkal elő lehetne ké
szülni úgy, hogy az azokban kiképezhető növendékek az 
erdőőr-szükségletet állandóan fedezhessék s az erdő
törvény annak idején erre való tekintettel nyerhetne át
dolgozást, még pedig olyan értelemben, hogy a vizsgá
zott egyéneknek a nem vizsgázottaktól való megkülönböz
tetése céljából, erdőőr alatt a törvény is kifejezetten 
csak vizsgázott egyéneket értsen és a nem vizsgázottak 
erdőpásztor vagy erdőszolga elnevezést kapjanak.

Ezzel a ma már egyáltalán nem lehetetlen lépés
sel — különösen akkor, ha a szakiskolai képzés némi 
célszerű változtatásokon menne át — erdőgazdaságunk 
fejlődésén nagyot lehetne könnyíteni. Sok, nagyon sok 
olyan nehézség enyésznék el, ami ma a legszorgalma
sabb erdőtiszt tevékenységét is megfosztja az annyira 
szükséges gyorsabb haladás látható jeleitől s rövid időn 
elérnők azt a nekünk még jórészt csak ideális állapotot, 
hogy az erdőőrök valóban műszaki segédszemélyzetté 
alakulnának.

Akiknek módjukban van és lesz, azok nagy hasznára 
lehetnének tehát a magyar erdészetnek, ha ezt a lépést 
következetesen előkészítenék és annak idején megvaló
sítanák.

Reméljük, hogy így lesz ; és hogy az erdőtörvény reví
ziójának kérdése jól megérlelve jusson megoldáshoz: 
foglalkozzunk a paragrafusokkal itt, a nyilvánosságra 
szánt hasábokon is minél többen és minél behatóbban.

K.

!
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A legkitűnőbb élősövény.
Alig van önálló ember, a kinek élősövényre ne lenne 

szüksége és pedig némelyeknek luxus gyanánt, mások
nak praktikum céljából.

Tudjuk ugyanis, hogy az élősövényt vagy azért készí
tik, hogy dísze legyen a ház környékének, kertnek, sé
tányoknak vagy pedig, hogy az általa bekerített helyet 
megvédelmezze az emberek és állatok hozzájutásától.

Ezen rendeltetések szerint különböznek aztán az egyes 
élősövények is. Nevezetesen díszkerítésnek alkalmas a 
lúc- és jegenyefenyő, orgona, fagyai, gyertyánfa; védő
kerítésnek pedig a galagonya, ákác, gledicsia és mak- 
lura. Ezek közül a fenyőket a csemetekertben neveljük 
és 2—5 éves korukban iskolázzuk át a kerítés helyére, 
míg a többi magról is telepíthető, de szintén leginkább 
átültetés által neveltetik.

A magról való telepítésnek lényege abban ál1, hogy a 
kerítés helyét 30—40 cm. szélességben felásatjuk, meg- 
porhanyítjuk és aztán a két szélén és a közepén húzott 
barázdákba elvetjük a sövényfa magját és pedig őszszel; 
kivéve az ákácot és gledicsiát, melyeket áprilisban kell 
vetni, mert a fiatal csemeték igen érzékenyek a fagy 
iránt.

A magvetés útján való sövénynevelésnél sokkal cél
szerűbb azt csemeték ültetése által létesíteni. Az anya
got persze ez úton is magról neveljük, esetleg egyszer 
átiskolázzuk s csak aztán, t. i. 2—5 éves korukban ül- 
teljük ki a kerítés helyére, a fenyőket tavaszkor, a lomb
fákat tetszés szerint, lombhullatás után, vagy lombfaka- 
dás előtt. Ez szintén két vagy három sorban történik, 
mint a magvetés, de az ültetésnél természetesen a se
kély hornyok helyett 15—30 cm. mély barázdákat ké
szíttetünk és abba úgy ültetjük a csemetéket, hogy a 
szomszédos sorok egyedei váltakozva álljanak, ne szem
ben egymással.

A élősövények folytatólagos kezelése abban áll, hogy 
metszés által alakítjuk őket, és pedig ha azt akarjuk, 
hogy magasságban nőjenek, akkor a tavaszi riigy- 
fakadáskor kell metszeni, ha pedig sűrűbbé tenni 
akarnák, akkor júliusban metszünk, mert ez utóbbi 
mívelet folytán kiválóan az oldalhajtások gyarapodnak, 
míg a tavaszi metszés inkább csak a magassági növek
vést segíti elő. A fenyőket természetesen csak akkor 
kezdjük metszeni, mikor már a kivánt magasságot elér
ték, mert ezek aztán csak az oldalhajtások révén fognak 
gyarapodni.

növénynek gyors fejlődése megkönnyíti annak beszerzé
sét is. Ugyanis a maciura már 15—20 év alatt terebé
lyes, magtermő fát alkot és minden évben bő termést 
ad a narancs nagyságú és barázdás héjú sárga gyümöl
csökből, melyek telve vannak magvakkal. Azonban e 
magvak nagyon nehezen egyezhetők ki a szívós burok
ból, azért kár is ezzel bajlódni, hanem a helyett olyan 
formán segítünk magunkon, hogy a parkokban és dísz
kertekben levő ilyen maciura fák alól felszedetjük az 
október és novemberben lehulló termést és azt egyen
ként 4—6 darabba szétvagdalva még novemberben el- 
ásatjuk szabályos sorokban húzott barázdákba, 10— 15 
cm.-nyire a föld színe alá és az egyes darabokat is 
ilyen távolságra helyezve egymástól. Télen át a mag
tartó szívós burok teljesen elrothad s a magvak kis cso
portokban mind kicsirádzanak. Ezeket egy esztendős 
korukban tavaszkor felásatjuk, szétválogatjuk és vagy már 
ekkor kiültetjük a kerítés helyébe vagy átiskolázván, még 
egy évig neveljük őket a nélkül, hogy visszametsze- 
nők; míg ellenben a kerítésbe ültetve, márciusban tőre 
metszendők. Ha a mag kereskedésből vétetik, lényegé
ben azzal is ugyanezen eljárást kell követnük. A tiszta 
magot azonban igen ritkán, szemenként vessük, hogy 
egy se menjen kárba, akkor aztán a magas ár dacára 
sem fogjuk érezni a drágaságát, mert egy kilogramm jó 
magból 20—30 ezer ültetni való csemetét nevelhetünk.

A maciura különben nem kényes növény, de szereti 
az üde talajt és legjobban díszük homokos-agyagban.

Az ebből készült élősövény állandóan biztos védelmül 
szolgál ember és állat ellen egyaránt, különösen azon 
rendkívüli jó tulajdonságánál fogva, hogy oldalágai és 
erős tüskéi a törzs egész magasságában életben marad
nak s igy eltérőleg a többi fanemektől, sohasem ritkul
nak ki és a földszintről egész a kerítés felső magassá
gáig egyenletes sűrűek és tüskések maradnak mindvégig. 
Más fanemű élősövényeknél ugyanis, mint pl. az ákác, 
gledicsia, fagyai stb. azt tapasztaljuk, hogy az alsó törzs
részek nemcsak tüskéiket, de az ágakat is elhullajtják, 
letisztulnak s oly hézagossá válnak már egy pár év 
alatt, hogy nemcsak a kisebb-nagyobb állat, de az em
ber is áthatolhat rajtok s igy a létesítésökre fordított 
költség és idő sokszor gyötrelmes bosszúságok közepette 
kárba vész; a maciuránál ez teljesen ki van zárva.

X.
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Az eperfa közgazdasági fontossága.
A telepítés lényegének ilyetén vázolása után rátérek 

az értekezés tulajdonképen! céljára, t. i. hogy figyelmet 
keltsek a legkitűnőbb védelmi élősövény iránt. Ez a 
Maclura aurantiaca, mely egyesíti magában mindazon 
előnyöket, melyeket a többi közösen nyújt s hátránya 
csupán abban rejlik, hogy a kultiválás hiánya foly
tán jelenleg kissé költséges a létesítése, mert mag
jának kilogrammja 3—4 írtba is belekerül. Azonban e

Szegény szederfa. Annyi dicsérésben, propagálásban 
van része, hogy az ember szinte megcsömörlik tőle. 
Annyi a haszna, hogy sok s még sem terjed a nép kö
zött ültetése, tenyésztése annyira, mint amennyire kel
lenne. Nem terjed, mert igazán nem tudjuk méltányolni 
a hasznot, mit egy kifejlődött szederfa ad. Oly helyen 
például, hol gyümölcséből pálinkát főznek, (Léván, Bars- 
megye), egy kifejlett szederfa tiszta haszna 7— 14 forint.
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Ez idén is kapott egy ismerősöm összeszedett szeder
gyümölcsért 17 írt 80 krt. Pedig a szederszedést csak 
a gyermekek teljesítik. Tehát itt is a gyermekek és -öre
gek végezhetik a munkát, akárcsak a selyemtenyésztés
nél, melynek haszna szintén az eperfatenyésztésben 
rejlik. Rövid néhány napi gyűjtés és együtt van az érté
kes gyümölcs, melyet ott a fa alatt pusztulni hagyni 
igazán halálos vétek. Nem jól van az, hogy nem akar
juk megérteni a sok buzdító szót, melyek ily csekély
ségeknek látszó jövedelmi források kihasználása felé 
irányítvák. Pedig a „kis emberinek módjában áll be
venni ily nevetséges kereseti ágakból is, minők a szeder- 
gyümö'.cs egyes vidékeken. (A gyümölcsért külön fákat 
kell tartanunk, mert lombot és gyümölcsöt egy fáról 
szedni nem lehet, nem szabad.) Selyemtenyésztés, ott 
ahol sok az eperfa, baromfitenyésztés, méhészet, gyü
mölcsös és konyhakertészet (ezen utóbbi még akkor is 
jövedelmez, ha belőle egy krt sem árulunk) ezekből 
egyenként 10—20 frtot, jövedelmének jelentékeny részét 
fogják képezni. (Ily apró-cseprő összegeket e sorok irója 
szokott bevenni évenkint a szedergyümölcs kivételével, 
mert ezt e vidéken kicsiben értékesíteni nem lehet.) 
Amely ember ezen összeget is csekélységnek tartja, az 
több 100 forintért sem bíbelődnék ily sokféle kicsinyes 
dologgal. A szederfának nemcsak lombja és gyümölcse 
bir értékkel, de fája is kitűnő anyagul szolgál az asztalos 
és bognár kezében ; mint tüzelőanyag pedig az ákácfával 
egyenlő színvonalon áll. Értsük meg valahára a sok buz
dítást s ültessünk szederfát annyit, amennyit csak lehet. 
Ha sok lesz a szederfa — mert akkor, de csakis akkor 
lehet — lesz és lehet sok a jövedelmünk is belőle, fából, 
lombból s gyümölcséből egyaránt.

Uhlárik Sándor.
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FAKERESKEDELEM.
F in n o rs z á g  f a k iv i t e le .  A svéd  fakiviteli cégek meg

egyeztek arra nézve, hogy a fűrésztelepek termelését 
25%-kal csökkentik. Ez okozta a svéd faárak emelke
dését, melyet egy utóbbi jelentésünkben említettünk. A 
finnországi fűrésztelepek is hasonló módon akarták emelni 
az árakat, melyek az idén a tavalyiakhoz képest már is 
vagy 20°/o-al emelkedtek. De a rósz termés következté
ben a parasztok oly tömegesen ajánlkoztak favágásra, 
hogy a fűrésztelepek elállnak az üzemcsökkentéstől, sőt 
nagy erdőirtásokat fognak kezdeni. Ehhez képest való
színűnek tartják, hogy 1903. nyarán a faárak ismét 
csökkenni fognak.

S z i lé z ia i  f a k e r e s k e d e le m .  A sziléziai fakereskede
lem jelenlegi állapotáról boroszlói konzulátusunk a kö- 
ketkezőket jelenti: Az épületfa- és deszkakereskedelem 
irányzata csendes volt, miután a legtöbb épület ez idő 
szerint már tető alatt van. Padlódeszkában az üzlet 
élénk; jó minőségű lúcfenyő-padlódeszka emelkedő ára

kon kelt el. Számottevő jelenség az, hogy dacára az 
előre haladott idénynek, még mindig új építkezésekbe 
kezdenek, ami az utolsó két év alatt nem történt. A 
magántőke különös előszeretettel vásárolja a háztelkeket 
és fog új épületek emelésébe, aminek előreláthatólag 
meg lesz azon jó következménye, hogy az uralkodó 
lakásszükség legalább részben meg fog szűnni. Asztalos- 
és műhelyfában a szükséglet nagyobb lett; a megrende
lések fokozatosan nagyobb számban érkeznek. A jóminő
ségű lúcfenyő hiánya mindjobban érezhető. Az akna
építőfa ára szilárd. Jóminőségű árú csakis felemelt árak 
mellett kapható. A készletek a múlt évhez hasonlítva 
csekélyek, az érdekelt körök véleménye szerint félő, hogy 
a télen át nem lesz elegendő száraz árú a piac rendel
kezésére, különösen az esetben, ha a tél folyamán a 

i szénkereslet előreláthatólag növekedni fog, ami terészete- 
sen az akna-épületfa fogyasztását is vonná maga után.

Q u e b r a c h o .  Paraguay fanemei közt legfontosabb a 
quebracho, amennyiben Hamburg egymaga Argentínából 
és Paraguayból 1901-ben 89,000 tonna quebrachofát 
importált. Újabban Észak-Amerika, Oroszország, Olasz
ország, Franciaország szintén hozatják ezt a fát.

A quebrachot nemcsak cserzőanyag előállítására hasz
nálják, hanem vasúti talpfáknak is, továbbá hajók és 
hidak építéséhez, ablakokhoz, ajtókhoz és fafaragáshoz, 
házak építéséhez, távirdapóznáknak, kerítésekhez stb. ; 
kisebb mérvben használják a fát a vegyészeti iparban 
és a festékgyártásban is.

Argentínában 1898-ban 1.333,000 quebrachó-talpfát
használtak szabványos vágányé és 96,000 talpfát keskeny- 
vágányú vasutakon.

Paraguay quebracho fakivitejé 1895-ben 115,000 és 
1898-ban 147,000 t. volt.

Argentína 1899-ben 159,376 t. quebrachofát, 9962
quebrachotalpfát és 3472 t. quebrachokivonatot exportált, 
1898-ban pedig 188,260 t. quebrachofát és csak 1192 t. 

i kivonatot exportáltak.
Ezek a számok jelzik, hogy a kivonat exportja jobban 

emelkedik, mert úgy Paraguayban, mint Argentínában 
szaporodik a kivona'ot készítő gyárak száma.

A quebrachofa tömeges kivitele következtében az árak 
a kereslet emelkedése dacára csökkentek; 15 évvel ez 
előtt Hamburgban 1000 kgr. quebrachoért ICO márkát 
fizettek; 1901-ben az árak 48 és 63 m. közt váltakoztak.

A tömeges kivitel következtében a quebracho faállo
mány rohamosan pusztult és miután ez a fanem csak 
igen lassan fejlődik, az érdekelt körök megkeresték Pa- 

j raguay kormányát, hogy quebracho-kivitelét korlátozza. 
Ezen korlátozás esetén a quebracho ára ismét emelkednék.

F a á ru k  k iv i te le  F ra n c ia -  és O ro s z o rs z á g b a .  A 
párisi osztrák-magyar kereskedelmi kamara jelentése sze
rint 1901. évben monarchiánkból a tölgyfadonga bevitele 
Franciaországba hanyatlott, ellenben a bükkfadongáé 
erősen emelkedett, úgy, hogy csaknem kizárólag tőlünk 
szerzik be a franciák bükktadonga-szükségletüket.
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Varsói főkonzulátusunk jelentéséből kivehető, hogy 
kefefa, furnirózott és valódi mahagóni palisander és olaj
fából készült kefefa-részek, finom ostorok, úgyszintén 
minden néven nevezendő finomabb faipari áruk, Varsó
ban és általában egész Orosz-Lengyelországban keresett 
cikket képeznek.
-v-v v v  y Y Y Y Y Y v v Y  x x y . x x x y . x xvv*¥* , íp,í , *Y* ,• VV VV VV VV V»...fVV vv vv vv

TÁRCA.
Vége az ősznek.

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

Hova lett szépséged, gyönyörűséges liget, hova, mely 
szinte örökkévalónak ígérkezett ? Nem is olyan nagyon 
rég, mintha millió meg millió apró tenyérke tapsolt 
volna, mikor bujósdit játszott benned az alkonyi szellő ; 
mintha egy tündérország láthatatlan, parányi csöppségei
nek véget nem érő suttogása, csevegése, mosolygása, 
hahotája szállt volna felém. Nem is olyan nagyon rég, 
mintha csak az izzó nyári viharos napoknak tündöklő 
égi szivárványából lopkodtál volna parányokat s csem
pészted volna be őszi ruhádba, oly szép voltál reggeli 
és esti pongyoládban. Nem is olyan nagyon régen még 
kaczérkodtál, pajzánkodtál a bágyadt őszi napsugárral, 
mely erőnek-erejével átakart surranni lombkoronádon, 
hogy megcsókolhassa még egyszer legalább, mielőtt sírba 
szállna, az árnyékodban tengődő virágot s hitvány fű
szálat, de te megloptad őt s magad dőzsöltél csókjainak 
áradatában. Tehetted, hiszen ha ritkult is díszed, mindig 
miriád tenyérkét s aranyos kacsót terjeszthettél ki fö
lötted.

Hova lett mindez ; hol a te szépséged, gyönyörűséges 
liget, melyről azt akartad elhitetni, hogy sohse lesz vége. 
Miért is múltak el azok a szebb idők ? Miért is kell 
elmúlni mindennek a világon, a mi szép, a mi lelkünket 
gyönyörűséggel tölti el ? !

Mi voltál akkor, s mi vagy most ? Akkor a hervadás 
édesbús mosolya, mely olyan igéző, olyan szívhez szóló, 
játszott képeden ; akkor a bűcsuzás lelket rázó, szivet 
megindító meghatottsága rítt le minden parányodról, 
minden mozdulatodból ; akkor a kezdő elmúlásnak örök 
költészete fogott körül : s most ? Könybe lábad két sze
mem pillája, hogy ne lássam lombjavesztett, ékefosztott 
voltodat. Hányszor fogom igy behunyt könnyező szemek
kel vissza álmodni az elröppent múlt idők édes óráit, 
mikor benned bolyongva mérhetetlen élvezettel töltötted 
el lelkemet ? 1

Miért is szebb mindig a múlt, mint a jelen, ha elbu- 
sul szivünk s miért vegyül a szép jelen minden élvébe 
a jövő esetleges keservének szúró fullánkja, hogy meg
mérgezze azt ? . . . Hányszor fogom magamra erősza
kolni az édes remény vigasztaló balzsamát szomorú te
metői magányodban, hogy nem tart örökké benned a 
hervadás múló szellemének életölő hatása ; hogy el fog

jönni megint a várva-várt ébredés ideje, mert hiszen nem 
halt meg benned az élet csirája, csak álomba merült, 
pihenni tért a nagy munka után !

Hej, mi voltál még nem is olyan rég s mi vagy 
most! Mintha millió mezítelen kar nyúlna fel az égbe 
könyörületért, kegyelemért esdve. Mintha ezernyi sóhaj, 
millió fohász vegyülne zengő zsolozsmába, mikor a búgó, 
lassú, késő őszi szél megrázza fázós vékony gályáidat. 
Nem jő hozzád csak egy eltévedt napsugárka sem, ál
landóan nedves, szürke ködtenger vesz körül reggeltől 
napestig, alkonyaitól hajnalig. Mintha sírnál elhagyott 
sorsodon, mintha könnyek peregnének alá fáid testén. 
El-elnézem, mint gyülemlik össze ezüstös cseppé vékony 
gályáidon a leszálló, tapadó köd s mint fut ide s oda( 
hogy megnövekedve, megkövéredve, megsulyosodva le
hulljon végre a bomló avarra, hol millió elfonnyadt 
levélke alussza örök álmát, melyből nem leszen feltá
madás. Ha nem kötne hozzád a múlt, futnom kellene 
tőled messze-messze, olyan rideg, olyan kietlen, néma a 
magányod. De igy nem hagyhatlak el részvétlenül, hűt
lenül mint a rósz barát, ki csak jó napokban ragaszkodó, 
ám ha besötétül a látóhatár, eltűnik, mintha sohasem is 
ismert volna. Szeretlek látni így is megfosztva, megra
bolva minden ékességedtől, hiszen igy is szép vagy ne
kem, szebb, mint annyi más.

Csak vissza-visszaszáll elémbe múltad. 0, micsoda ké
szülődés is volt az a nagy álomra, mikor még ragyogott 
a napsugár, mikor még tiszta kék ég borult fejed fölé ? ! 
Olyanféle volt az, mint mikor az édesanya alkonyaikor 
előfogja gyermekeit, a pici csöppségeket, s tuszkolja, 
nógatja ágyba, lefekvésre. A csöppségek nyújtózkodnak 
egy kis ásitás kíséretében, mely az ártatlan ajkakon 
olyan csókolni való unalmat fejez ki. Szeretne is menni, 
nem is ; húzódik, mosolyog, gagyog valamit. Végre rá
szánja magát, de megrázkódik, hisz oly hideg az ágy. 
Erre jő az édes anyának puha, meleg hosszú ölelése, 
dal, szép mese a tündérekről, angyalkákról . . . s végre 
csend, majd gyönge szuszogás : a kicsi elaludt.

Te szép ősz, te kedves ősz, mily csodálatosan meg
található nálad az édes anyának ez a munkája. Miről 
dalolsz, miről mesélsz a fáknak, leveles bokroknak, mi
kor leszedegeted róluk levélruhájukat; mit regélhetsz, 
mikor titokzatos csókokkal halmozod el a ligetet, erdőt, 
berket ?

Minő altató lehet a te dalod, meséd a tündérekről. Az 
őszi szél mondja, dúdolja végig. Eleinte csak lágyan, be
hízelgő hangon, de aztán mindig erősödve, vastag, go
romba hangon, melytől ijedve húzza össze magát a szép
séges gyermek : az erdő, a liget, a berek.

Bár örökké, folyton láthatnám a te munkádat, te szép 
ősz, te kedves ősz !

Most már bevégezve munkád ; voltál, nem vagy, mintha 
sohasem is voltál volna, mintha nem is lett volna más 
soha a táj képe, mint szomorú, lehangoló. Ködös, boron- 
gós, hideg a világ. Sípoló szél ostorozza, szemes eső
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csapdossa ccaknem nap-nap után. Az égen alant szágul
doznak a gomolygó sötét hófelhők, hogy meglopják a 
földet minden elrejtett csöppnyi melegétől. Nemsokára uj 
mezbe fog öltözködni a világ, fehér hócsillagckkal lesz 
kirakva a színtelen föld, zuzmaravirággal lesz telehintve 
a fa, a bokor, s akkor újra ragyogni fog a nap s hazudni 
fogja tüzes szerelmét. Ki fog hinni neki ?

Néha-néha azért most is megmutatja magát a nap, 
néhány órára megaranyozza a világot, sugarában van is 
még valami kis meleg, legalább is elég arra, hogy ezré
vel előcsalja rejtekhelyeikről a legyeket, szunyogformáju 
vézna teremtéseket. Még csillog-villog a levegőben az 
őszi fonal is, tele van vele a fák sudara, ág-boga, a 
mező giz-gaza: mintha még mindig ősz volna, az a
szép, verőfényes, se nem hideg, se nem meleg, bágyadt 
napsugaras ősz ! De egy-kettőre, nagyon hamar leáldozik 
a kéklő hegyek mögött a nap, — este van, köd, csúnya, 
átláthatatlan ködtenger támad, mely beleveszi magát az em
ber utolsó porcikájába is. 0, nem ősz ez már, nem az a szép 
ősz, melynek ege reggel-este hosszú időn át ezer színben, 
változatban mutogatta magát — talán innen lopta a min
tát a fa, a bokor őszi ruhájához, — nem az a szép ősz, 
hisz egyhangú röghalmaz a vidék, elfonnyadt, színtelen 
fűszálak, se barna, se sárga végtelenség, melyen egyik 
fa a másikhoz, egyik erdő a szomszédjához mintha ezer 
torokkal kiabálna kétségbeesve, már-már kimerülve. Min
den mutatja, hogy vége a szép ősznek, hogy maholnap 
beköszönt a télapó száguldó felhőparipáján, hogy behintse 
bájos kis patyolattiszta hócsillagaival ezt a színtelen, 
lucskos — sáros világot. Csak jöjj, csak jöjj, hadd le
gyen már egyszer olyan idő, a milyennek lennie kell !

Ki hinné, hogy még ebben a pár excellence szin- 
telenségben színes dolgokkal is találkozik ? Az embernek 
nem is kell messzire mennie, az ablakból is nézheti — 
néha. Egy csapat bohóc bolondozik, — de okosan a 
kertben. Cinkék, fürge, aranyos kis madarak. Szinök 
ugyan nagyrészt belevész a kékesszürke levegőbe, de 
egyes színeik kiválnak azért. S ha épen köztük van a 
tarka harkály is, no akkor meg a legpazarabb színeket 
találjuk meg az összeségen.

A harkály, az erdők hivatott ácsmestere ugyan nem 
sokat törődik azzal a bohém csapattal, nem is ő keresi 
őket, hanem azok csatlakoztak hozzá kóborlás közb.n s 
így akaratlanul ő lett vezérük. Ha megindul, megy a 
csapat is ; ha leszáll, követik a cinkék is. S mig ő 
nagy komolyan fúrja-vágja a fát, a kisded csapat 
játszadozva, bohóckodva lepke könnyűséggel száll galy- 
ról-galyra folyton csevegve, de keresve a petéket.

Néha összeverődik többféle cinkefaj is ; egy csapat
ban vándorol az őszapó, a széncinke, kékcinke, de mégis 
gyakoribb a faj szerinti különválás. Valami gyönyörűség 
bámulni egy ilyen kis csapatot, mikor fölkeresik a lige- 
t t. Mintha széllel volnának bélelve, oly könnyűek s 
mindig vidámak, tele életkedvvel, pajzánsággal. Köny- 
nyelmüen kalandoznak kertből-kertbe, s ellesni látszanak

minden hangot, hogy aztán elfecseghessék másutt a meg
lopott titkokat. Sok mondani valójuk van, mert nem 
hallgatnak egy percre sem. Valójában pedig azzal a 
folytonos pepecseléssel tudják elérni azt, hogy a csapat
ból egy sem marad el, mert ezzel tudatják egymással, 
hogy még én is itt vagyok, én is itt vagyok. Ok lehel
nek az alvó ligetbe életet. Mintha ébresztgetnék az al
vót, mintha pajkoskodnának vele. Egyszerre aztán csak 
— zsuppsz ! — tovarebbennek, mintha elijesztette volna 
őket az alvó önkéntelen mozdulata.

A házak tájékának egyébként elég eleven élete van. 
Összetalálkoznak ott gyakran a kenderikék, a kitelelő vö
rösbegyek, néha-néha egy-egy barázdabillegető, a vere
bek meg épen ide húzódtak az ember közelébe, mert 
csak akad nekik is valami ennivaló.

A végtelenbe futó országutakat lefoglalta már a búbos 
pipiske, ott berzenkedik, ott lapul meg a kerék nyomá
ban. Sokszor észre sem vesszük, mig csak a lábunk 
előtt föl nem röppen hangos csippentéssel, hogy tiz lé
péssel arrább megint megismételhesse ártatlan kópésá- 
gát. Neki ez a mocskos, piszkos országút lett már 
hazája !

Csak a puszták végtelenségére nehezedik még végte
lenebb csend. Csak ez az igazán magára hagyatott, mert 
ünnepszámba megy, ha néhány varjú száll át rajta, 
mely még nincs rászorulva, hogy gyökerestül szakgassa 
a fiatal buzavetést, hisz talál még egyéb eledelt is.

A liget magányába a kóborló cinkék, áttelelő pintyek, 
vörösbegyek, fekete rigók, csízek visznek életet, no meg az 
estre beszálló csókák, varjak, verebek. De levélerdő nélkül 
mit é ra  liget? A levél pedig lehullt, csak a tölgyerdők
ben válik valóságos harsogássá, zúgássá a fennmaradó, kiszá
radt levelek beszéde, ha beléjük markol a késő őszi szél. 
Most a fenyves pompázik, mert az ő ideje jött el — s 
én mégis jobban vonzódom az álmát alvó ligethez, talán 
mert a változatosság gyönyörködtet ? ! Szeretem így is, 
mert mindig is a legjobban szerettem.

Csak álmodj, álmodj, én szép világom a napsugárról, 
forró szerelméről ; csak álmodd meg minél szebben a 
lombfakadást, virágnyilást.

Nem háborgatja semmi álmodat. Csend van fáid kö
zött, csak néha-néha, mintha a fák lelkei kóborolnának, 
zördül meg egy helyében felforditott elhervadt, kisszct 
levél.

Vége az ősznek, jönnie kell, jönni fog a tél.
v v v . - w v , -v *V

IRODALAI SZE/ALE.
— A föld a la tt termő gombák keresése/1' A 

földalatti gombákat illetőleg általában azt találtam, hogy 
csakis olyan fák mellett teremnek, melyek legalább

* Kivonat a Term. t. társulat növénytani szakosztályának 1902. 
május 14-iki ülésén Dr. Mágócsy-Dietz Sándor előterjesztette dolgo
zatból. Szerkesztő,
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25—30 évesek, egymástól elég távol, ritkásan állanak s 
körülöttök a föld nincsen fűvel benőve. Ha a laza levél
törmelék alatt összeálló, nemezszerű törmelék van, mely- 
lyel a fa vékonyabb gyökerei összefonódnak, majdnem 
bizonyos, hogy az ilyen helyen egyik vagy másik, néha 
egyszerre több faj gombára akadunk.

Brassó vidékén a következő rendszert követtem: Rit
kásan álló bükk- vagy fenyőerdőben hegyoldalon, nagy 
mély völgyben kiválasztottam egy-egy szép növésű, idő 
sebb 40—60 éves fát s tőle fél lépésnyi távolságban el
kotortam a laza levéltörmeléket, melyben szintén akad 
Hypogaea. Ezután kézi ásóval felszakgattam a nemez
szerű fagyökerekkel összeszövődött nemezt. Többnyire ez 
a nemez és az alatta levő húmuszos föld határán van 
legdúsabban a gomba, kivált Elaphomyces, az idősebb 
fenyőfák körül. Ha a próbaásás sikeres volt, úgy nagyobb,
1—2 lépésnyi távolságban is fél vagy egész körben fel
szakgattam a fa körül az összefüggő nemezt.

Vén bükkfák mellett, az olyan nagyon kövecses talaj
ban, melyben nemez nem képződhetik, szintén van 
gomba a kövek közt, legtöbbnyire a vastag gyökerek
hez közel álló összeszövődött finomabb gyökerek mellett. 
Ilyen helyen sokkal nehezebben megy a munka, de rit
kább fajokra is akadunk. Ha a talaj fűvel van benőve, 
hiába keresünk gombát.

Kecskemét mellett leginkább 30—40 éves tölgyek 
mentén találtam olyan helyeken, hol a fa körül levő laza 
levéltörmelék alatt összeálló törmelékből sfinom gyökerekből 
szőtt nemez van. Az Alföld homokos erdeiben olyan fák 
körül, hol laza a homok, habár humuszos és fekete is, 
de nincsen összeálló nemez, mely a föld kipárolgását 
visszatartaná, vagy ahol a talaj egérlyukakkal van össze- 
furkálva, legtöbbnyire hiába keresünk. Az Alföldön leg
fontosabb kellékök a földalatti gombáknak, különösen az 
Elaphomycesek-nek, az idősebb fa körül a laza levél
törmelék alatt fejívő s a föld nedvességét visszatartó 
nemez. Ilyen helyeken mindig ritkásan álló fagyai vagy 
ostormén bokrocskákat is láttam.

A fölhasogatott nemezdarabokat s a kiásott földet kéz
ben kell elmorzsolni, miközben a jóval keményebb gom
bát megérezzük. Természetes, hogy morzsolás közben 
sok más kemény test, makk, mogyoró, apró gyökérgu- 
bacsok, kövecskék is akadnak kezünkbe, ép olyan nagy
ságban és alakkal, mint a gomba, de csakhamar meg- j 
tanuljuk a fogásról, hogy mivel van dolgunk. Szín szerint 
sokszor nehéz igazodni, mert több gomba színe majdnem 
teljesen egyezik a föld jszínével. Fejletlen, még zárt le
mezes gombák is gyakran csalódásba ejtik a kezdőt.

Ezeknek az eddig nálunk kevés fajszámban ismeretes 
gombáknak keresése fárasztó | ugyan, de sok élvezetet 
szerez a szebbnél szebb, változatos színű anyag megta
lálása. Vannak hófehérek zöld belsővel, bársonysima, 
vagy varangyos tiszta feketék, rózsaszínűek, barnák, sár
gák stb. A gombostűfej nagyságtól egész az [ököloagy- 
ságig változnak, sőt ennél néha nagyobbak‘is teremnek':

E R D É S Z

Mivel legkényelmesebb térdeivé ásni és dolgozni, cél
szerű bőrlábvédőt viselni s egy kétrét összehajtott viaszos 
vásznat teríthetünk térdünk alá a meghűlés ellen.

1900-ban hosszabb időt töltöttem Vág-Újhelyen s így 
alkalmam nyilt a vidéken divó szarvasgombakeresést is 
végig nézni. Hazajövet egy épen olyan, némileg a fokos
hoz hasonló kapát csináltattam, mint a minőt a tót 
szarvasgombaszedők használnak. E kapa rajza és leírása 
úgyszintén a kutyával és disznóval való keresés meg
van a Természettudományi Közlöny XXXIII. kötetében 
(1901., 14., 23. 1.) Most már kapával is kerestem s így 
örvendetesen gyarapodott a hazánkból ismeretes földalatti 
gombák száma. Magában Pestmegyében, a homokos er
dőkben, hol egyáltalában nem reméltem földalatti gom
bát, csakhamar 14 fajt találtam s hazánkból mintegy 60 
faj került össze.

Krassó-Szörénymegyében 1 — 1 napon 6 —10 fajt ta
láltam, úgy, hogy az őzkaparásokat kapával vagy kézi 
ásóval kibővítettem. Az őz nagyon szeretheti a' földalati 
gombákat, mert egyes erdőkben ezer meg ezer őzkapa
rást láttam, mindenütt a fagyökerek mentén, sokszor a 
fa körül egész szabályos körökben. A ilyen kaparások
ban, ha vastagabb gyökerek összefonódásai közben, avagy 
nagyobb kőtömbök mentén fekszenek, rendszerint találunk 
egy-két földalatti gombát, melyet az állat nem tudott 
kivenni.

A Bakonyban kövecses helyeken s Kecskemét vidé
kén homokos tölgyesben több faj földalatti gombát talál
tam disznótárások mentén. A disznó mód fölött szereti 
a földalatt termo gombákat s ha a fagyökerek mentén 
haladt túrása, biztosan gombát keresett. Az ilyen helye
ken érdemes utána kapálni.

Mivel a vaddisznó, őz, szarvas nagyon szereti a föld
alatti gombákat, azért az olyan erdőkben, ahol ezek az 
állatok nagyobb számmal élnek, aránylag kevés gombát 
találunk.

Nyári szarvasgombát leginkább ritkásan álló, mészka- 
vicsos talajú, tölgy- vagy bükkerdőben keressünk, soha
sem a fa mellett, hanem tőle 1—2 —4 m.-nyíre. Minél 
idősebb a fa, annál messzebb van tőle a gomba, mert 
a finomabb gyökerek mellett terem. A szarvasgomba 
megállapítására nem lehet eléggé ajánlani a házi disz
nót, mely minden tanítás nélkül kitúrja. Az igaz, hogy 
meg is eszi, de ha ideje korán elhajtjuk s kapával utána 
keresünk, nekünk is jut a gombából.

A mókus is kikaparja s megeszi a földalatti gombákat. 
Brassó vidékén leginkább mohgyepben, hol a mókus
kaparást könnyű felismerni, akadtam földalatti gombákra, 
melyekre épen e kaparások vezettek rá.

Némely földalatti gomba, így a Melanogaster, éret
ten a föld színére emelkedik, a Choiromyces pedig a 
földet felpuposítva, sőt fel is repesztve árulja el magát. 
Azonban a legtöbb fajt a föld alatt 1—2 — 10 cm.-nyíre, 
sőt néha nagyobb mélységben találjuk áskálás közben. 
A'z ilyen helyekre, egy-kis gyakorlat után, ha nem hiány-
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zik a kellő türelem, csakhamar reáakadunk. Vannak olyan 
fajok is, melyek a korhadó levéltörm elék a la tt feksze
nek, különösen a H ysterangium -iélék. Ezekre a Stubnya 
körül fekvő fenyvesekben többnyire a h a n g yá k  vezettek 
rá. A H ysterang iam -fajok édeskés glébájára seregestül 
jártak a hangyák s a kisebb példányokat, félig kirágva, 
a felszínre hengergették. Ilyen helyeken utána ásva, 
20—30 példányt is találtam egy-egy kis területen, majd
nem fészekben a levéltörmelék között vagy a földben.

Francia- és Németországban szürkés-fekete legyek  
után is keresik a szarvasgombát. Ezek a legyek ugyanis 
sokszor nagyobb számban lebegnek az olyan helyek fö
lött, hol a földben gomba van, mivel ebbe rakják petéiket.

Néha a földalatti gombát erős szaga  is elárulja. így a 
Choiromyces-1 nálunk egy erdőőr a szaga nyomán is 
megtalálja, ha érett, az idő csendes s a levegő száraz.

Ahol egy példányt találunk, ott a környéket is kutas
suk át, mert sok fajból egy kis területen, gyakran fé
szekben 10—20 példány is terem. Mivel az ilyen helye
ken rendszerint több faj nő együtt, azért ha egy erdőben 
egy fajt találtunk, ne érjük be vele, hanem fáradtságot 
nem kiméivé, keressünk más fajokat is. Különösen a 
levéltörmelékkel fedett, kisebb mélyedéseket vizsgáljuk 
meg.

Az egyszer talált lelőhelyet, ha alkalmunk van, keres
sük föl más évben is, mert ezeken a helyeken rendsze
rint újra megleljük a gombát. Épen ezért a telepet sohase 
romboljuk szét; hagyjunk ott egy-két példányt s a kere
sést bevégezve, takarjuk be a telepet a kiásott humusz- 
réteggel és levéltörmelékkel, azután gyengén tapossuk le.

Hesse szerint 400—500 éves tölgyek alatt is teremnek, 
de alig 10 éves fenyvesben sem ritkán lehet találni ; 
általában a 30—40 évesnél fiatalabb erdőkben sokkal 
ritkábbak, mint a 80— 100 éves tölgy- és bükkerdőben, 
melyek alatt 5—20 éves aljafa és bő levéltörmelék van, 
a mi a föld nedvességét visszatartja. Az ilyen erdő a 
földalatti gombáknak a legkedvezőbb.

Ami a talajt illeti, fölötte sokféle földben teremhetnek 
e gombák. Így humuszban, köves helyeken, homokban, 
sőt levéltörmelék között is, azonban a nyári szarvas- 
gomba mindig mészkőkavicsos, kagylómeszes vagy mész- 
ben dús talajban nő. Épen ezért, ha különben a többi 
körülmény kedvező, a mészkőkavicsos területeken lehet 
a szarvasgombát a siker reményével keresni s tenyész
tésére is csak ilyen helyeket kell megválasztani.

A földalatti gombák általában a laza, húmuszos, me
szes talajt szeretik s a kötött, nagyon agyagos földben 
igen ritkán teremnek; nagyon vizes, mocsaras vagy na
gyon száraz talajban nem élhetnek.

A földalatti gombák, különösen a szarvasgomba kere
sését nagyon elősegíti a kérdezősködés; különösen célra
vezető az erdőőröktől és kanászoktól kérdezősködni. így 
tudtam meg Ó-Bánya körül a Bakonyban a szarvas- 
gomba lelőhelyét, a hova egy öreg kanászszal ki is men
tem s a disznótúrásokban több faj földalatti gombát ás

tunk. A Dunán túl földi kenyérnek hívják a Tuher aes- 
tivum -oi s így e néven kell a kanászokat kérdezni. Ilyen 
kérdezősködéssel eddig is több lelőhelyet sikerült meg
tudni.

Fejlődésökre a legkedvezőbbek az őszi hónapok, de 
én a legtöbbet julius, augusztus és szeptember hónapok
ban szedtem.

A gyűjtött anyagot legjobb mindjárt a helyszínén fajok 
szerint szétválasztva, kisebb pléhdobozokba moha és 
nedves húmuszos föld közé tenni, ahol sok ideig eláll 
frissen, ha nem volt megsértve és különben nem férges. 
Fel kell jegyezni a fa nemét és korát, mely mellett ta
láltuk s a föld milyenségét, melyben termett. A fiatal, 
egyébként mikroszkópi vizsgálatra szánt anyagot tegyük 
borszeszbe, följegyezvén a gomba színét, mivel az később 
megváltozik vagy elvész. Az Elaphomycesek burkát, né
mely Hymenogastraceák szálait s a hozzájok tapadt rö- 
göcskéket ne tépjük le, hanem egészben tegyük el. Gyűj
temény számára a gombát ne metéljük szeletekre, hanem 
egészben szárítsuk a napon vagy ősszel a kályha melletr, 
a nagyobbakat pedig, midőn már csaknem egészen szá- 
razak, vágjuk ketté, máskülönben ha frissében metszszük 
el, a metszési felületen homorú lesz a száradás alatt. 
Félszárazon ne tegyük a gyűjteménybe, csakis akkor, ha 
már egész kemény. Miután a napon látszólag megszá
radt, még heteken át tartsuk fedetlenül a szobában, más
különben penészt kap. Dr. Hollós László.

—  A z  e rd e i  fa m a g v a k  c s i r a k é p e s s é g é r ő l .  A 
magkereskedők a magvak csiraképességét a magvizsgáló 
intézetek kísérletei után rendesen igen magas százalékra 
teszik, úgy hogy aztán a rendelő, majdnem mindig csa
lódásnak van kitéve. így pl. a lúc- és a fekete-fenyőmagvak 
csiraképességét 80 sőt 90 százalékosnak is hirdetik, míg az 
elvetés után e magvakból rendesen 30, legkedvezőb beset- 
ben 50% szokott kikelni. Ha a magvak még selejtesebb 
minőségűek, akkor a csalódás annál nagyobb s ez különösen 
a veresfenyő magvánál fordul elő. A veresfenyő magvát a 
kereskedők rendesen 25—40% csiraképességgel kínálják a 
vevőnek, holott a csemetekertekben elvetett mag legkedve
zőbb esetben csak 10° o-a bir jó csiraképességgel. A jegenye
fenyő csiraképessége ritkán haladja meg a 10 percentet, 
leginkább 5—8 között váltakozik. Hasonló különbség mu
tatkozik a lombfaneműek magvainál is ; ezek közül leg
nagyobb csiraképessséggel a tölgymakk bir (60—70 szá 
zalék), míg a bükk csak 15, a juhar-magvak meg mint
egy 12-%-kal bírnak. Hogy a csíráztató készülékekben és 
a csemetekertekben elvetett magvak ilyen nagy különb
ségekkel csíráznak, illetve kelnek ki, annak valódi okát 
teljes bizonyossággal megállapítani nem lehet. A cse
metekertekben végzett kísérletezések már régen rávezet
tek azon tényre, hogy a magvak csirázóképességét be
folyásolja a magvak betakarozására használt föld mine- 
műsége. így pl. ha a lúc- vagy feketefenyő-magvát tele- 
vényföld, agyag- vagy homokfölddel 10—15 mm. vasta
gon takarjuk, a kikelt csemeték száma nagyon különböző.
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Ha ugyanoly vastag földtakaró mellett a televényföld 
alatt 100 drb. lúccsemete kél ki, akkor az agyagfölddel 
borított magvak közül csak 68 szem fog kikelni. Vala
mivel kedvezőbb a viszony, ha a betakarásra homokot 
haszr áltunk, mert ekkor 87 a lúcmagnak csiraképességi 
százaléka. Hasonlólag áll a csírázás a fekete- és erdei
fenyőnél, mert ha a televényréteg alatt a csiraképesség 
100 percentet ér el, az agyagföld alatt 84, homoktakaró 
alatt csak 58. Amint látjuk, a takaróul használt föld neme 
nagyon befolyásolja a magvak csiraképességét. A televény 
alatt a csírázás gyorsabban megy végbe, mint az agyag 
és homok alatt de azért a humus föld alatt is szüksé
ges 20 napi időszak a kikelendő csemeték teljes fejlő
désére. A magvizsgáló állomásoknál a csiráztatási próba
idő csak addig tart, míg a zsenge csemete gyökere ki
fejlődik és az 30 nap alatt ér véget. A csírázás folya
mata függ a hőmérséklet, a nedvesség, a légáramlat, a 
világosság befolyásától, de annál gyorsabb, minél jobb 
minőségű a mag. Hogy ezen említett tényezők közül 
melyiknek jut fontosabb szerep a csírázásnál, az még 
pontosan megállapítva nincsen. Nagy különbségek állhat
nak be a hőmérséklet változásainál. A magvizsgáló állo
mások helyiségeiben a levegő hőmérséklete rendesen 
nappal és éjjel 18—20° között változik, sőt a meleg 
gyakran magasabb fokra is emelkedik. A csemetekertek
ben a talajnak hőfoka ápril hónapban átlag 6—8 fok, 
májusban 8—15, és reggeli 7 órától déli 1 óráig kitehet 
a föld melegének különbsége 5—20 fokot. A világosság 
és a levegő a csemetekertekben elvetett magvakhoz csak 
nehezen férhet, míg az a csíráztató készülékben tetszés 
szerint szabályozható. A csíráztató készülékben elvetett 
mag mindig egyenletes nedvességű földben van, míg ez 
a szabadban elvetett magnál szintén változásnak van alá
vetve. Valószínűleg a föld nedvesség! fokának változása 
játszik fontos szerepet a szabadban elvetett magvak ki
kelésénél s a léghőmérséklete nem oly fontos tényező, 
mert hisz az őszszel elvetett és a szabad földben áttelelt 
magvak rendszerint már április közepén csíráznak, tehát 
olyan időben, midőn a talaj melege az 5°-ot alig haladta 
meg. (Neue forstl. Blätter után) Imecs Béla.

—  A d a t i r ó  á t la ló .  Hirschfeld főerdész már 1888-ban 
kieszelt egy oly átlalót, amely nemcsak a bemért törzsek 
körlapösszegét, hanem azoknak fatömegét is adja.

E célra a 12 centiméter széles átlalóvonalzón, — az 
egyes vastagsági méreteknek megfelelőleg — ordináta
képen tünteti föl az illető körlapadatokat s az ordiná
ták végpontjait hajlékony acélsinnal köti össze. Ez acélív 
a körlapok görbéjét képezi. Az átlalónak mozgó szárában 
kis emelő van, amelyet a munkás jobb hüvelykujjával 
könnyen megbillenthet. E kis emelő mozgásának a már 
említett acelív szab határt, tehát e mozgás mindig a 
körlapadatnak megfelelő. Az emelő minden mozgását 
számolószerkezet veszi át, a körlapadatokat összeadja, 
míg másik számolómű a mérések számát, tehát a törzs 
számot jegyzi.

Ép igy történik a fatömegfelvétel is. Csak a körlap 
adatai helyett kell az illető átmérőknek megfelelő törzs- 
köbtartalmat ordinátakép alkalmazni, vagyis az acélívet ez 
adatoknak megfelelőleg kell beállítani. E beállítást pedig 
a fölmérendő állomány különböző vastag törzsei nagyságá
nak az átlalóvonalzóra jegyzett grafikus adatokkal való 
egybevetése után tehetjük meg.

Az átlalóvonalzó eqy méter hosszú, szárai lefektethe- 
tők, szerkezete egyszerű, súlya 1540 gramm, ára negy
ven márkánál talán nem lesz magasabb — reméli a 
feltaláló.

E műszert úgy használjuk, hogy a szokásos módon a 
törzshöz szorítjuk, jobb hüvelykünkkel gyöngéden meg
nyomjuk a mellete fekvő emelőcskét, mire a számoló
szerkezet működni kezd. Abbanhaqyva a nyomást, az 
emelő eredeti helyébe fekszik vissza. A leolvasás a kör
lapösszeget négyzetméterben, századrész pontosan adja.

A munkaeredményt gyorsan, de csak föltételesen kap
juk meg pontosan. Ha ugyanis a mozgószár legkevésbbé 
sem lötyög járásában, mert a neki szánt helyzetből való 
egy milimeteres elmozdulása már hzszázalékos hibát 
okoz — és ha a kelleténél hevesebben nyomjuk meg a 
hüvelykes emelőt, úgy ezen nagyobb erőkifejtésnek meg
felelőleg — a valódinál nagyobb eredményt kapunk.

Mindkét hibáján a műszernek azonban lehet segíteni 
a műszer tökéletesbítésével.

Hasonló szerkezetű a Wimmenauer-féle ilyes átlaló is. 
Mindkettő főkép csak körlapokat és törzsszámot mér és 
mindkettő leginkább csak ott használható, ahol nem 
annyira pontos, mint inkább gyors munkára van szük
ség. Legelőnyösebben a hasonló alakú, elegyetlen, vág
ható korú állományokban használhatók, ha az ember a 
végeredménynyel beéri. Ily körülmények között ezer 
törzs fölvétele 1 '41 márkába kerül.

A legmagasabb célt, az egyes vastagsági fokok kör
lapjának kipuhatolását, Hohenadl, bajor királyi erdész 
tűzte maga elé, mikor adatiró átlalóját megszerkesztette. 
E feltaláló ellenzése miatt nem lévén közölhető átlalójá
nak kimerítő leírása, most még csak annyit mondhatni 
róla, hogy az átlalónál elesik a többire ráillő azon leg
főbb kifogás, hogy csak a körlapok végösszegét adja, 
amely adattal némely körülmények között csakugyan alig 
tudunk mit tenni. — Ez átlaló fémből készült, súlya
2-0—2’5 kgr., miért is a munkás nyakában akasztott 
szíjon hordja. Ara egyelőre 150—200 márk.

Alig. Forst-g u. Jagdz.

—  Ú ja b b  in p r e g n á lá s i  m ó d o k .  Ellentétben a ré
gebbi inpregnálási eljárásokkal, melyeknél a fa sejtme
neteit korhadást-gátló anyagokkal telítették és a fa
rostokat védő réteggel körül venni törekedtek, a jelenlegi 
telítési mód célja magát a farost anyagát vegyi, vízben 
oldhatatlan kapcsolatba hozni az impregnáló anyaggal. 
Az impregnálási vegyületek nagyrészt fémoxydokból, vas- 
vitriolból, kénsavas agyagföldből, rézvitriolból kainit 
vagy sylvinből, de mindig chlórcalciumból állanak, mely
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anyagok nedves meleg mellett hozatnak a fába. Az in- 
pregnált fa rothadás és rovarrágás ellen védve van, meg
tartja előbbi kinézését, nem vesz fel kellemetlen szagot, 
keményebb lesz és könnyen megmunkálható, tüzmentes 
anyagot szolgáltat. Ezen inpregnálási módot legújabban 
nagyban fölkarolták.

Egészen más alapon nyugszik az Amerikában alkal
mazott eljárás: a fa vulkanizálása. Mig a régi telitési 
módok szerint a fa összes nedvei kivonatnak és vegy
szerekkel pótoltatnak, a vulkanizálásnál a nedvek, gyan
ták és más alkotó részek megtartatnak ; a fa zárt helyi
ségben sűrített levegő mellett 260" C-ra melegíttetvén. A 
n így légnyomás megakadályozza az előbb a fából szá
raz lepárlással kivont korhadást gátló anyagoknak eltá
volodását. Ezen anyagok az uj eljárással a fában marad
nak a nélkül, hogy annak szerkezete megváltoznék ; be
tömik a likacsokat, megakadályozzák a nedvesség beha
tolását, s védelmet nyújtanak a rothadás csirái ellen, 
miután a magas hőfok a fában volt összes csirákat meg
semmisítette.

Kísérletekből megállapították, hogy a vulkanizált fa 
szívóssága 8'25 százalékkal, a fajsuly 11 százalékkal, az 
összenyomó szilárdság 23 százalékkal emelkedik, ellen
ben a hajlítási szilárdság 8 százalékkal csökken. Az 
egész eljárás, mely gyors lehűtésben leli befejezését, 
10—12 óráig tart. New-Yorkban a Haskin gyár ezen 
eljárással 24 óra alatt 4000 drb talpfát dolgozik föl. Az 
eddig tett tapasztalatok ezen eljárásnak további elterje
dését helyezik kilátásba.

Oest. F. u. J Zeitung 1902. 20. szám.

—  A  v a d g e s z te n y e  h a s z n á lh a tó s á g á ró l .  A vad- 
gesztenye használhatósága a németeknél az utóbbi idő
ben mind nagyobb érdeklődést kelt fel; e kérdésről már 
is többször megemlékeztünk, mert tudomásunk szerint a 
vadgesztenyét nálunk legtöbb helyen, ahol nagymérték- 
sen tenyésztik is, úgyszólván semmire sem becsülik. A 
„Landmanns Sonntagblatt“ egyik utolsó száma tanulságos 
közleményben fejtegeti a vadgesztenyének használhatósá- 
ságát, különösen kiemeli, hogy annak termése a szarvas- 
marhák, lovak, kecskék, szarvasok részére milyen értékes 
takarmányt szolgáltat. A vadgesztenye rendkívül keser
nyés ize miatt nyersen takarmány gyanánt nem használ
ható, de eqy igen egyszerű eljárás által a kesernyés 
ízétől megszabadittatván, kitűnő takarmányul szolgál. Ez 
az egyszerű eljárás abban áll, hogy a gesztenyét mind
addig* főzzük, mig az a forró vízben megpuhul. A főzés 
alatt a viz egy sötétbarna vastag péppé változik, mely
nek rendkívül keserű összehúzó ize van, mely annyira 
kellemetlen, hogy megkóstolva napokig megmarad az 
ember szájában. Hogyha ezt az erős folyadékot a gesz
tenyéről leöntjük s a gesztenyét több rendbeli tiszta víz
ben tovább főzzük, a vadgesztenye hasonló édes izű lesz 
mint a szelíd gesztenye s nemcsak az állatok eszik meg 
szívesen, hanem az emberek által is élvezhetővé válik. 
A vadgesztenye sok keményítőt tartalmaz s ezért Francia-

országban a keményítőt nagy mennyiségben állítják elő 
belőle s az igy nyert anyag jósága vetekedik a búzából 
nyert minőségével. A keményítő-gyártásnál a gesztenye 
először szárítókamrákba kerül, hol víztartalmától lesz 
megfosztva, aztán héjastól a zúzógépekben felaprít- 
tat'k. Az összezúzott anyagot sűrű szitákon áttörik s a 
lefolyt viz tetején úszkáló keményítőt összegyűjtik s azt 
tiszta vízben kevés timsó-oldattal addig keverik, mig a 
keményítő különválik s az edény fenekére leülepedik. — 
Hogy ez könnyebben és gyorsabban történjen, minden 
tiz hectos edénybe mintegy 100 gramm kénsavat önte
nek s kevernek a keményítős viz közé. Ha a keményítő 
teljesen leülepedett, a vizet leöntik róla s megszárítják. 
Az így nyert keményítő 15— 17%-os. Imecs Béla.

—  K a u k á z u s i  fa e la d á s .  Az orosz császári kormányzó
ság a Kopor és Bryb folyók vidékén 1898-ban 1,200.000 drb 
fenyőtörzset (nagyobbára jegenyét) adott el egy firmának. 
A kihasználás ideje tizenöt év — de évenként bizonyos 
mennyiségű törzset köteles dönteni. Csak oly törzseket 
dönthet a vevő, amelyek mellmagasságban legalább tiz 
versok (44 %() vastag. Orosz köbfábanként fizet a vevő 
az első öt évben két és fél kopeket, a másodikban két 
és háromnegyedrész kopeket, az utolsóban hármat. E 
mellett tiz kopekért feldolgozhatja a törzs sudarát is 
anélkül, hogy ezt a vásárolt törzsszámhoz számítanák. 
Az épületekhez és egyéb berendezésekhez való fát a 
vevő ingyen kapja, köteles azonban ezeket a kormány
zóságnak átengedni.

Az első két évben a firma kevés épületet emelt. A 
legremekebb törzseket csusztatókon eregették, amely el
járás mellett 40—50 százalék szétroncsolódott.

A Jagur vidékén 450.000 darab törzset adtak el 900.000 
ezüstrubelért. A vevők itt is is tizenöt évig gazdálkod
hatnak. E vállalkozás az Ínséges népnek nemcsak a fa
termés által nyújt jó keresetet, hanem utak és fűrész- 
malmok építése által is.

A kaukázusi magánbirtokosok tékozlóan bánnak erdő
kincsükkel. Aki néhány évvel ezelőtt a tifliszi kormány
zóság telavi országutján járt, az akkortájt nem telt el a 
Gombory hegyeket ékítő pompás erdőállományok nézé
sével. Most, ha arra járna, meg nem ismerné a vidéket, 
annyira elpusztította az Ember . . . Mérhetetlen tájékon 
csak romjait lehet látni a még nem rég zöldéit ősrégi 
tölgyerdőknek . . .

Az északi tengerpart lakói beérik a hullámhányta fá
val. A szibériai folyamok, az Ob, Jeniszei, Lena tömérdek 
fát hordanak a tengerbe és a tenger áramlása is, még 
külön is, mindennünen hord e partokra fát. A vihar par
tokra veti s a hullámok jó messzire behordják ezt a 
szárazra. Néha harminc méter magas ilyes farakásokat 
is találhatni e partokon. A golfáramlás délamerikai fát is 
hoz magávnl, mig a japáni partok mellett végigáramló 
japánáramlás ugyancsak bőven látja el a partvidék lakóit 
különféle faanyaggal. Az Aleuták lakói a csónakjaik és 
egyéb szükségleteikhez való fát csupán e hullámhány)
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készletből fedezik, amelyben kámforfa és egyéb délázsiai 
fa is lelhető.

A nagy folyók alámossák az erdős partokat s tömén
telen fa dől habjaik közzé. E vizbefult törzsek vizi utjok- 
ban sok akadályba ütődve elvesztik ágaikat, gályáikat s 
amit elmulasztott a folyó, megteszi a tenger és a vihar: 
lehántják a kérget, a zátonyok kövei meg simára súrol
ják a faderekat s a törzsek ily hántott állapotban kerül
nek a legészakibb fekvésű partok lakóinak kezei közé.

Centralblatt f. d. ges. Forstw.

—  A g a n c s - a lb u m .  Egy remekszép munkára hirdet 
előfizetést az Athenaeum irodalmi és nyomdai részvény
társulat. Ez a jónevü intézet ugyanis vállalkozott arra 
hogy a Budapesten folyó évi május hóban tartott agancs
kiállításon bemutatott vadász-tropheákból, azokat a szarvas
agancsokat, a melyek az utolsó tiz év alatt a budapesti 
agancskiállitásokon I., II. vagy III. díjjal kitüntetve lettek, 
remekszép aquarell festmények után chronio-lithographiai 
utón előállítandó természethű sokszorosításban díszes 
kassettába összegyűjtve az előkelő vadászkörök rendelke
zésére bocsátja. A vadászirodalomban páratlan diszmű 
szerkesztését Egerváry Gyula a Vadaszlap szerkesztője 
vállalta magára, a ki a képgyűjtemény egyes részeit a 
legelőkelőbb körökben bemutatva, örömmel tapasztalta, 
hogy úgy az egész vállalat, mint az egyes bemutatott 
agancsképek kivitele a legnagyobb elismeréssel találkozott 
A mii 58 külön szinnyomatu képet fog  tartalmazni. 
A hazai előkelőségek pártfogásától függ, hogy ez a diszmű 
megjelenhessen és ezáltal eme páratlan agancsgyűjte
mény oly természethű formában és remekszép előállítás
ban megörökittessék, hogy a munka bármely előkelő 
vadászszobában, sőt szalon-asztalon is helyet foglalhat. A 
rendkívül magas költségekre való tekintettel ugyanis a 
diszmű csakis azon esetre fog megjelenni, ha megfelelő 
számú megrendelés a költségek egy részének megtéríté
sét előre biztosítja és csakis a megrendelésekkel arányos 
példányszámban fog nyomattatni. Miért is a megrendelé
sek az Athenaeum könyvkiadó hivatalánál (Budapest, 
VII. Kerepesi-űt 54.) mielőbb megteendők volnának. Az 
egész munka 1903 tavaszán fog megjelenni. Ára előze
tes megrendelésnél csinos kassettdban 50 korona; 
félbörkötésben 70 korona; egész bőrkötésben 80 ko
rona. Melegen ajánljuk az előkelő vadászkörök támoga
tásába.
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VADÁSZAT.
A császármadár.

(Folytatás.)

Miután a császármadár táplálékát nyáron kizárólagosan 
a földön keresi, az erdei utakon, tisztásokon, a homok
ban és fövényben szeret fürdeni, tollászkodni és a napon 
sütkérezni, napközben állandóan a földön tartózkodik, 
míg éjjel pihenni mindig a fára száll. Télen azonban

tápláléka nagyobbrészt bogyókból és rügyekből állván, 
inkább a fákon való tartózkodásra van utalva. Krüdener 
báró szerint az északi vidékeken a bokrok alatt, páfrány 
között meghúzódva, hófúvásokban a földön is szeret hálni, 
nálunk azonban az ilyen mélyedésszerű hálóhelyek, me
lyek a foglyokéhoz hasonlók, igen ritkán találhatók.

A császármadár csapája hasonló a siketfajdéhoz, csak
hogy 7 cm. hosszú. Járása nyugodt állapotban lépő, egy 
kissé imolygó és szunnyogó; futása gyors és ügyes s 
ha szárnyait is igénybe veszi, nagyokat képes ugrani. 
Repülése zajos, néha azonban halk és kitartó; különös 
ok nélkül azonban nem szeret messzire repülni.

A császármadár hivó hangja, úgy a kakasé, mint a 
tyúké, 100—120 lépésnyire elhallatszó sípolás, mely a 
madár korának megfelelőleg rövidebb vagy hosszabb 
trillázásban végződik. A párok és családok ezen sípolás
sal hívják össze egymást. Valentinitsch szerint az öreg 
kakas hivó sípolása: „szi-szisziri-sziszi-sziri“ ; a tojóé
lágyabb: „si-sisi-sise“. A hívásnak azonban számtalan
változata van, melyeknek Valentinitsch idézett munkájá- 
ben egész sorozatát adja. A fiatal csibék pityegnek.

A császármadár táplálékát növényi és állati anyagok 
képezik. Növényi táplálékai: a különböző fanemek rügyei, 
a mogyoró, éger, nyír barkái, avarfű, fekete és vörös 
afonya fiatal hajtásai, zsenge fű és lomb, mézkerep, 
mindenféle erdei bogyó és gyümölcs, milyenek az 
áfonya, málna, szeder, veres berkenye, veres és fekete 
bodza, boróka, medvegerezd, kánya-bangita, galagonya, 
fagyöngy stb., a legkülönbözőbb magvak, mint a babó, vad
lencse, bükkmakk, ritkábban a tölgy makkja. Nyáron az 
állatország bőven szolgáltat rovarokat, csigákat, férgeket, 
nevezetesen legyeket és pókokat, hangyákat és hangya
tojást stb., melyeket erős lábaival a földből kikapar. 
Fogságban tartva megeszi a gabonát, hajdinát, almát, 
körtét, a káposztalevelet is. Erős zúzája megkívánja az 
emésztésre okvetlenül szükséges kavicsokat, melyekből 
néha 2 0—5’2 gr. is található benne. Télen, ha a hó és 
fagy miatt nem képes kavicsokat szedni, apró csigahéjjak 
vagy kemény magvak pótolják azokat. így dr. Wurm 
1891. november havában egy igen öreg tojó zúzájában 
egy kavicsot sem talált, hanem a cseregalagonyának 
44 darab, többé-kevésbbé kopott magját. Staats v. Wa- 
quant-Geozelles egy császármadár zúzájából egyetlen drb 
27 gr. nehéz kavicsot vett ki.

A császármadár szaporodása a többi erdei tyúkok 
szaporodásától első sorban abban különbözik, hogy a 
császármadár egynejüségben (monogámiában) él. Az ivar
érettség beálltával, tehát a szülésük utáni első tavaszon, 
a párok élethossziglan egyesülnek, de azért ezen egyesü
lés nem zárja ki — különösen a kakasok részéről — az 
adandó alkalomadtán előforduló hűtlenségi eseteket. Kü
lönben a tojók se maradnak sokáig bús özvegységben ; 
ha valamelyikének életpárja a gyilkos ólomgolyónak vagy 
más balesetnek áldozatul esett, a rendesen bőviben levő 
kérők közül azonnal választ helyettest. Nem egyszer fór
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dúlt már elő, hogy egy tojó mellől egy pár nap leforgása 
alatt 3—4, sőt több kakast is ellőttek.

A császármadárnak nincsenek bizonyos dürgölőhelyei, 
mint a nagyobb fajdoknak, hanem a párok állandó 
tanyájukon sípolva hívogatják egymást és a szomszédos 
párokkal jó egyetértésben élnek. A kakas felborzolt bóbi
tájával és toroktollaival, leeresztett szárnyaival és legyező- 
szerüen kifeszített kormányával bohókásan ugrálva szé- 
peleg kiválasztottjának s megtermékenyíti. Az esetleg köze
ledő vetélytársat azonnal dühösen megtámadja s elkeseredett 
küzdelem kezdődik, hogy a tollak csakúgy repülnek.

Néha a két küzdő fél úgy összekapaszkodik, hogy egy 
lövéssel mindkettő elejthető. Az ilyen küzdelmek be- 
heggedt nyomai elejtett öreg kakasoknak a nyakán, fején 
tisztán látható. Akárhánynak a szemrózsája rongyokban 
lóg le s nem egy hagyta az egyik szemét a küzdtéren. A 
kakas általában oly féltékeny természetű, hegy síppal az 
év minden szakában majdnem biztosan lövésre csalható. 
A dürgés március végén, április elején kezdődik. A kakas 
mindig a fán ülve, megkezdi sípoló, trillázó dalát s több
nyire egész éjen át, reggeli 7—8 óráig szól, de nem 
táncol, mint a fajdkakas s nem veszíti el látását és hal
lását. A termékenyítés mindig a földön megy végbe. A 
dürgés addig tart, míg a tojók kotolni kezdenek. Míg a 
siket- és nyírfajd a dürgöhelytől néha nagy távolság
ban fészkelnek, addig a császármadár a dürgési helye 
közelében költ.

A tojó fészkét valamely bokor alatt, páfrány között, 
avarfűben, szikla vagy fa tövében készíti s az egészen 
egyszerű mélyedésbe 8— 10, néha 12 tojást tojik. A 
tojások körülbelül galambtojás nagyságúak, a vörhenyes- 
sárga alapszínen barnás-vörösen pettyegetettek. Miután a 
tojó színe egészen összeolvad a talaj színével, a fészek 
annál kevésbbé vehető észre, mert a tojó rendkívül csen
desen ül a tojásain s ha kénytelen fészkét elhagyni, nem 
repül fel erről azonnal, hanem futva lopódzik el róla s 
távolabb kel szárnyra, nehogy a fészkét elárulja.

Három hét múlva, mialatt a kakas a fészek közelé
ben vagy attól nem nagyon távol tartózkodik s alkalom- 
adtán itt-ott szerelmi kalandokba is keveredik, a csibék 
kikelnek a tojásból s mihelyt megszáradtak, mint a fészek- 
hagyók általában, követik anyjukat, hogy élelmet keres
senek. Első eledelük puha rovarokból, álcákból, főképen 
hangyatojásból áll, melyeket anyjuk nagy buzgósággal 
kapar ki s rak eléjük; később már bogyók, zsenge leve
lek s végre keményebb rovarok, hajtások és rügyek szol
gálnak táplálékul.

A csibék rövid idő alatt igen ügyesen képesek az erdő 
talaját borító giz-gaz között bujkálni s anyjuknak az első 
vészjelzésére külön-külön elbújni, míg hivó hangja megint 
össze nem gyűjti őket. Az erdei tyúkok egyikénél sem 
fejlődnek oly gyorsan a csibék, mint a császármadárnál. 
Mihelyt már verébnagyságuak, evezőtollaik már annyira 
kinőnek, hogy a kiterjesztett szárny hossza a test hosz- 
szát egyharmaddal felülmúlja. A csibék már ötöd-hatod !

napos korukban képesek röpködni s egy hetes korukban 
a fára szállani.

Veszély alkalmával anyjuk gondossága néha a vak
merőséggel határos. így I. Strik, a 96. cs. kir. gyalog
ezred hadnagya a Weidmann 21. köt. 28. számában a 
következő érdekes esetet Írja le:

Trnovo és Kalinovik között Boszniában egy hegy
csúcson gyakran szoktam lesre ülni, hogy a hegy tetején 
levő száraz fenyőre szálló ragadozókból egy-egy példányt 
lőhessek. Ily alkalommal „Schuss“ nevű rendkívül ra
gaszkodó tacskóm szokott kisérni. Alig ültem egyik 
alkalommal egy negyedóráig leshelyemen, midőn egy 
ölyv galyazott fel, melyet le is lőttem. Rövid idő múlva 
egy héja és egy vércse szállott a fára, melyek közül az 
utóbbit elhibáztam. Visszatartott lélekzettel vártam még 
egy ideig, midőn a fiatal csibe hangjához hasonló pitye- 
gés ütöte meg a fülemet. „Schuss“ halk morgással emel
kedett fel helyéből, de csitításomra nyugodtan vissza
feküdt helyére. Nemsokára észrevettem, hogy egy alig 
2—3 napos császármadár-csibe gondtalanul tipeg felém 
s útközben táplálékot keresve, csőrével minden lépésnél 
a földön fekvő korhadt törzset csipkedte. Végre oly közel 
jött hozzám, hogy megfoghattam. Egy darabig érdekkel 
szemléltem foglyomat s nem győztem gyönyörködni okos 
nagy szemeiben, aránytalan, nagyon görbe csőrében s 
otromba lábaiban. Hogy el ne menekülhessen, sapkám
ban helyeztem el, honnan hangos pityegéssel, minden 
erejét megfeszítve, hiába igyekezett kimenekülni s csak 
akkor lett nyugodtabb, mikor egy másik testvérkéjét is 
megfogva, melléje helyeztem. A nyugalom azonban 
nem sokáig tartott; 15—20 lépésnyire egy boróka
bokor mögül anyjuk aggódó hívását hallva, elkezd
tek pityegni, mire anyjuk feltartott fejjel, nyújtott nyak
kal folyton közeledett, miközben nem szűnt meg a 
folytonos hívás. Végre a tojó két méternyire közele
dett hozzám s amint megállóit, észrevette az elémbe 
helyezett sapkát és tartalmát. Felfújódva, felborzolt tol
lazattal, mintha ijeszteni akart volna, lekuporodott, mint 
a felrepülés előtt szokta tenni. Én nyugodtan maradtam 
s balkezemmel a tacskómat csitítottám, mely látva a 
madár támadó szándékát, hajlandó volt azt viszonozni.

A csibéknek további vészkiáltása anyjukat támadásra 
késztette. Mint a dürgő kakas, felborzolt tollazattal, le
eresztett fejjel, szemeit rám irányítva, hangos „ruck
ruck!“ kiáltással ugrott elébe tartott kezemnek és csőré
vel egy párszor erősen reávágott. Másodszor is ismételte 
a támadást, de nem volt képes fiait kiszabadítani. Midőn 
látta, hogy második támadása is eredménytelen volt, a 
haragtól vagy talán a nagy erőmegfeszítéstől elernyedve, 
felszállott a legközelebbi fára s csak időnkint felelt fiai 
hívására. Szívesen vártam volna, vájjon mire fogja el
szánni magát, de a részvét győzött kíváncsiságom fölött 
s foglyaimat szabadon bocsátottam. Egy bükkfa mögül 
— hova elrejtőztem — láttam, hogy anyjuk fiait hangos 
hívással összegyűjtötte s velük a sűrűben eltűnt,“
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Mihelyt a csibék annyira megnőttek, hogy fára szállni 
képesek, hozzájuk csatlakozik a családapa is és kirándu
lásaikon, mint gondos őr és védelmező kíséri. Egyesek 
kétségbevonják ezt, de én saját tapasztalataim után is 
állíthatom, hogy az öreg kakas a csapattal szokott lenni 
s ezt utoljára 1893. augusztus végével volt alkalmam 
észlelni. A mondott időben ugyanis a karatnai (Háromszék- 
megye) erdővéddel császármadarakra bokrászva, amint az 
első csapatot a vizslám előttem felzavarta, első lövésemre 
véletlenül az öreg kakas esett le, mint az első, mely a 
földről felemelkedett. Dr. Wurm még korábban észlelte, 
amennyiben a fiatalok még egészen aprók voltak s mint 
apró tollgomolyagok röpködtek ágról-ágra a két öreg után 
a fa koronáján fölfelé.

A fiatalok körülbelül szeptemberben színesednek ki s 
ekkor a kakasok a tojóktól erősebb színezetűek, tisztább 
fehérjük és nagyobb rózsáiknál fogva megkülönböztet
hetők, A fekete torokfolt csak a következő év nyarán 
színesedik ki teljesen.

A császármadár vedlése májusban kezdődik s augusz
tusban végződik. Az öreg kakasoknál augusztusban, a 
fiataloknál csak szeptemberben fejlődik ki az új fekete 
torokfolt s ez a vedlés folyamatának utolsó előtti mozza
nata, melyet befejezésül a lábújjak tollsertéinek megúju
lása követ.

A császármadárnak még több ellensége van, mint a 
nagyobb fajdféléknek. A ragadozó emlősök közül, habár 
ritka, a hiúz ; a vadmacska és nyuszi azért is igen ve
szedelmesek, mert még a fán való madarat is képesek 
belopni és elfogni. A róka főleg a kotló tyúkokra veszé
lyes és a fiatal csibéket pusztítja, de néha az öregeket 
is sikerül megfognia, miben a hermelin, nyest és menyét 
még nagyobb ügyességet képesek kifejteni. A szárnyas 
ragadozók közül ellenségei a kőszáli sas, a vándor- 
sólyom, a karvaly, ennek különösen a nagyobb nősténye, 
a fülesbagoly, a lármás és törpe sas, az ölyvek stb., 
ezeken kívül a holló, varjú, sőt a szarka és a mátyás 
is, mely utóbbiak a mókussal és a sündisznóval főleg a 
fiatal csibékre veszélyesek. Az egy pár napos csibék 
néha még a kígyóknak is áldozatul esnek. Az élősdiek 
közül felemlítendők a kullancsok, továbbá a bélférgek közűi a 
Heterakis visicularis Frölich és a Tenia bonasiae Müller. 
Nagy záporok, késői fagyok és a jégeső is sokat pusztít el 
közülök, de azért a császármadárnak is, mint minden
nek, ami él és mozog, legnagyobb ellensége az ember. 
Egyes vidékeken a lővegyver mellett a hurok kevesbbíti 
napról-napra ezt a kedves madarat s ma csak az ős
erdők nagykiterjedésű rengetegei, melyekben még száz 
év előtt bölény tanyázott, védik a végpusztulástól.

A gyergyói, csíki és háromszéki havasokban ma már 
fele sincs annak az állománynak, mi 15—20 év előtt 
volt. A vadásztörvény — mely különben oly nagy oltal
mat nyújt a császármadárnak — mintha nem is létez
nék, végrehajtásával oly keveset törődnek; senkinek 
eszébe nem jut az annyira káros tőrözésnek gátot vetni

és a téli lövöldözést, melyet az úri vadászok éppen úgy 
űznek, mint a paraszt lesipuskások, egyszersmindenkorra 
eltiltani.

Habár egyes vadászati irók, mint 0. v. Riesenthal, 
dr. Cogho s valószínűleg Diezel is a császármadarat 
vadászatilag a nagy vadhoz számítják és Valentinitsch, 
a császármadár monográfiájának írója is ezen nézet felé 
hajlik, a többség véleménye és hazai vadászati gyakor
latunk alapján az apró vadhoz kell, hogy számítsam. 
Megjegyzem azonban, hogy a vadászható vadaknak, 
nagy- és apróvad csoportjába való beosztása ma már 
legfennebb történeti értékkel bir.

A császármadár-vadászatnak csakis két módja van : a 
vizslával való vadászat és a csalsippal való hivogatás.

A hajtóvadászat kevésbbé jöhet számításba, mert ha 
az erdei hajtóvadászatok alkalmával itt-ott esik is mellé
kesen egy pár császármadár, ez csak esélynek tekint
hető s külön csakis császármadárra hajtatni oly módon, 
mint az Dombrowski Encyclopediájának 571. lapján em
lítve van, a mi viszonyaink között alig volna érdemes.

Végre a hurokkal való fogás volna még említhető, de 
miután ez már a vadorzás körébe vág, ezen módszer 
tárgyalása nem lehet feladatunk.

A vizslával való vadászat sem a velejáró élvezet te
kintetében, sem az eredményt illetőleg nincs arányban 
a csalsippal való hivogatással és csakis akkor gyakorol
ható, midőn a fiatalok még együtt vannak a csapatban, 
tehát augusztus 15-től körülbelül szeptember közepéig. 
Ezen időben a csapatok előszeretettel tartózkodnak az 
erdők szélein, vágásokban, egyszóval oly helyeken, hol 
a felkelő császármadarakra sikeresen lehet lőni, azonban 
legfennebb kétszer, mert az ilyen csapat üldözésére töb
bet gondolni sem lehet. A felriasztott csapat a lövés 
után a legnagyobb sűrűségbe menekül, hol vagy fára 
száll vagy a földön elrejtőzik s másodszor a vizslát nem 
várja be. Egyetlenegyszer voltam képes egy, a vizsla elől 
felkelt csapatból négy lövésre négy darabot lőni. A voláli 
erdőben, Háromszéken, amint a vizslám előtt a csapat 
felröbbent, nagy része mindjárt a közeli magfákra szál
lott, hol sikerült csakugyan négy databot, amint a fa 
ágaihoz lapultak — látnom és egymásután lelőnöm. 
Ugyanekkor történt az is, hogy a lövések után egy pár 
perc múlva egy példányt a vizslám oly mereven állott, 
hogy a bokorból ki kellett taposnom. Különben a vizsla 
nem szokta állani, csak jelezni, mert mihelyt a vizsla — 
ha még oly nyugodtan keres is — megáll, a császár- 
madarak már felröbbennek s többnyire minden irányban 
szétszóródnak, úgy, hogy a csapat közé lőni, mint p. o. 
a foglyoknál, nem lehetséges. Később, ha a csapat már 
szétoszlott, a vizsla előtt még kevésbbé tartanak;' ren
desen már korán elszaladnak, hogy aztán fára szállva 
vagy a bokrok között, még jobban elbújhassanak.

A bokrászás, oly módon, mint azt az erdei szalonkára 
szoktuk, szintén nehéz; a terep, hol a császármadár 
tartózkodik, egészen más természetű és az egyenkint
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található példányok messziről menekülnek a rendesen 
nem kis zajjal kereső vizsla elől.

Az összes vadászati módok között — mondja Valen- 
tinitsch — a csalsippal való hivogatás a legszebb, a leg
elmésebb és legköltőibb módszer. Mi a szenvedélyes 
vadászra nézve a siketfajd és nyírfajd vadászatnál a 
„dürgés", a császármadárnál a hivogatás.

Kinek alkalma volt jó szakértő kíséretében, kezdetben 
mint szemlélő, a hivogatás művészetét észlelni és tanul
mányozni, azután, ha annyira eltanulta, hogy magában 
is gyakorolhatja, az többé nem lesz hűtelen ezen mód
szerhez. Mihelyt az annyira várt vadászati idő beköszönt, 
minden vágya a még zöld vagy már őszies fátyollal 
bevont erdő felé vonzza. Feledve van őz, nyúl, fogoly, 
fácán s más vad, csakhogy sípjával egy császármadár
kakast lövésre csalhasson.

Ezen vadászatnak legfőbb varázsa a szabad, független, 
idő és hely által nem korlátozott élvezete az erdő szép
ségének, mely a szemnek és fülnek száz és száz vonzó 
észlelési tárgyat nyújt. A csalsippal hívogató vadász nesz 
nélkül, csendesen járja be az erdő minden zege-zugát, 
függetlenül, teljesen önállóan jár e l ; az esetleges hibáért 
csak magának felelős, miként az eredmény fölötti öröme 
is osztatlan.

A csalogató-vadászással gazdag zsákmányra nem lehet 
szert tenni s kik a vadászat élvezetét csak a tömeges 
lelövésben találják, azok ezen vadászatban nem talál
nak élvezetet és örömet. Mint általában a nemes vad 
vadászatánál, mely önmegtagadást, szerény igényeket, de 
szívós kitartást és tü:heteden türelmet követel a vadász
tól, úgy a császármadárnál is a zsákmány szemben a 
reá fordított fáradsággal csekély. De azt a kimondhatatlan 
élvezetet, melyet a diadal fölött érezünk, nem a lelőtt 
vadak nagy száma adja meg, hanem a megelégedés, 
hogy ügyességünkkel, óvatosságunkkal a vad eszén túl
jártunk és azt legyőztük. A vadásznak célja nem a 
gyilkolás, hanem a vadat cselben felülmúlni és legyőzni.

De ha a vadász a császármadarat, melynek kitűnő 
látása és hallása van, cselben felülmúlni akarja, akkor 
ezt hangjának utánzásával kell, hogy magához csalja. A 
csalogató-vadászatnak eredménye ezen hangoknak helyes 
utánzásától függ, mihez másrészt nagy gyakorlat szük
séges. Míg a mester hívására vakon rohan a féltékeny 
kakas, addig az ügyetlen, helytelen hívásával csak el
ijeszti a vadat.

A nálunk használatos csalogatósipokat nyúl, macska 
vagy a lúd felkarcsontjából készítik és viaszszal hangol
ják. A síp könyökvége át van lyukasztva, hogy zsinór 
segélyével a kabátgombra felakasztani lehessen. Hasz
nálaton kívül ezen érzékeny hangszert a portól és ki
száradástól azzal védhetjük meg, hogy vagy valami 
Szövetdarabba göngyöljük, vagy fából készült tokba he
lyezzük. A megromlott sípot ismét használható állapotba

újítjuk.

21—22. szám.

A császármadárnak csalsippal való vadászata hazánk
ban alig mutat eltérést a szomszédos Steierországban s 
általában Közép-Európában gyakorolt vadászati módszer
től. Itt is, ott is a módszer természetes úton, a madár 
természetének észleléséből, tanulmányozásából fejlődött 
s ha saját e téren tett tapasztalataimat, továbbá Czynk 
Ede iskolatársam és barátom érdekes leírását a külföldi 
irodalommal összehasonlítom, vajmi csekély s csakis a 
terepviszonyokból származó eltérést konstatálhatok. Czynk 
E. idézett értekezésében, mely első sorban az erdélyi 
viszonyokat tárgyalja, a csalsippal való hivogatást követ
kezőleg írja le :

A magyar vadásztörvény a császármadár lelövésének 
idejét augusztus 15-étől november végéig szabja meg, 
minek folytán nemcsak zavartalanul szaporodik, hanem 
télen is óva volna; azonban hány és hány alkalommal 
használják fel nálunk éppen a párzási időt elejtésére! 
És ezt nemcsak az írni olvasni nem tudó paraszt-vadász 
teszi, hanem akárhány, a törvényt ismerő úri vadász is. 
Pedig ezeknek tudniok kellene, hogy a tilalmi idő be
tartása meghozza gyümölcsét és a vadállomány fentar- 
tására okvetlen szükséges is. Mi lenne a vadászattal, ha 
az egész év folytán mindenki mindent lőhetne! Dög
vadász elég van a vadászati idény alatt is, tehát legalább 
a tilalmi időben legyen nyugta a vadnak.

Habár a törvény nem tiltja a vadászati időben a tojók 
lelövését és főleg a vedlés idején, a kakas a tojótól bi
zonyos távolságban alig megkülönböztethető, mégis nagyon 
óhajtandó volna, hogy a tojókat feltétlenül kímélnék, annál 
is inkább, mert nagyobb fajrokonai, a siket- és nyir-fajd- 
tyúkok lelövése az egész éven át mindenütt tilos. Miért 
ne szaporodhatnék erdeink dísze, a császármadár is ? 
Hisz’ úgy is elég ritka lett vadellenes és önző korunkban ! 
A tojónak ilyetén való kíméletét azonban akárhány császár
madár-vadász is képtelenségnek tartja. Hogy lehessen p. 
o. vedlés idején a tojót a kakastól megkülönböztetni, mikor 
a hívásra oly gyorsan jön és azonnal lőni kell ? Erre az 
ellenvetésre azt felelhetem, hogy a kakasnak a tojótól 
való rögtöni megkülönböztetése nem mindig könnyű s 
hogy erre csak az a vadász képes, ki nemcsak azért 
megy ki az erdőbe, hogy lőjjön, hanem a vadját észleli 
és tanulmányozza is. Aki tehát a vadat minden életviszo
nyában megismerte, az a fekete torokfolt látása nélkül 
is tudni fogja, vájjon kakassal vagy tojóval van dolga.

A legfőbb ismertető jel a kakasnak a tojóétól eltérő 
a hivó hangja, még repülés közben is tisztán felismerhető 
élénkebb színezete és hogy a kakas a hívásra sokkal 
tüzesebben jön s egész viselkedésében több élénkséget 
tanúsít. A tojónál éppen az ellenkezőt tapasztaljuk. Nem
csak hogy tartózkodóbban és gyanakodóbban jön a hívásra, 
hanem előre jelzi is jövetelét. Akárhány kezdő csakis a 
kakas szelességének köszönheti, hogy csalsippal mégis 
egyet képes volt lőni, holott különben csak akkor vár
ható eredmény, ha a hívás utánzása tökéletes. De még 
ez esetben is elég gyakran előfordul, hogy a kakas, bár
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felel a hivásra, azért lövésre még se jön. Ilyenkor min
dig bökkenője van a dolognak; vagy tapasztalt, öreg 
kakassal van dolgunk, mely már puskaport szagolt vagy 
valami ragadozó, p. o. róka, vadmacska, mint csendes 
hallgató szintén résztvesz a koncertben.

Ha a kakashivóval nem boldogulunk, akkor a tyúk- 
hivót kell elővenni, melynek hangjára a különben gyana
kodó kakas azonnal megjelenik. Néha az is célravezető, 
ha a hívással szünetet tartunk ; hanem ilyenkor a vadász
nak helyén legyen a szeme, mert a kakas esetleg egész 
halkan lopózik abba az irányba, hol vetélytársát gyanítja 
s mielőtt a vadász észrevenné, már odább is áll.

A csalsippal való vadászatnál igen fontos, hogy a 
vadász a pagonyt pontosan ismerje és azokat a helyeket 
kipuhatolja, hol a császármadár rendesen tartózkodik. 
Találomra vadászni, nem vezet célhoz; tehát már a 
tilalmi időben meg kell állapítani azokat a helyeket, hol 
császármadár található.

Habár a gyakorlott vadász azokat a helyeket, hol a 
császármadár előszeretettel tartózkodik — felismeri, ebből 
még nem következik az, hogy az ilyen különösen ked
vező helyen talál is és megfordítva, akárhányszor ott 
találjuk, hol éppen legkevésbbé gyanítható.

Nagyobb kiterjedésű pagonyban egy időben több vadász 
is csalogathat, azért mégis jobb, ha kisebb, elkülönített 
területen csak egy gyakorolja, mert különben egymásnak 
könnyen elronthatják a mulatságát. Velem már meg
történt, hogy hívásomra azonnal felelt egy kakas s mi
dőn ez sem a tyúkhivóra, sem csendes várakozásomra 
nem jött, hanem időközönkint mindig ugyanazon helyről 
hallatta hangját, gyanakodni kezdettem s csakugyan 
vetélytársamat meg is találtam, amint a sűrűségben 
sipolgatott. A császármadár hivogatásánál azonban nem
csak a jól hangolt síp játszsza a főszerepet, hanem a 
jól kiválasztott leshely és a vadász magatartása is. Amint 
nem helyes, ha a vadász valami tisztáson egészen fede
zetlenül van, éppúgy nem célszerű valami sűrűségbe se 
húzódni vagy olyan helyet választani, hol előtte sűrű 
áfonya vagy páfrány van, melyektől a lábán érkező 
kakast nem láthatja. Az első esetben megjön ugyan 
a vad, de a tisztás szélén, még mielőtt elhagyná a biztos 
fedezetet, meglátja a vadászt s eltűnik; az utóbbi eset
ben a vadász a kakast vagy rosszul vagy éppen nem 
láthatja meg s így nem is képes lőni.

Ha a vadász nagyon sűrű helyen ül, nem mozoghat 
akadálytalanul s csak a vad gyorsabb eltűnését segíti elő.

A szálas erdőben való les sem ér semmit. Legcélsze- ' 
rübb kisebb tisztások szélén, ritkán járt gyalogutak mei- I 
lett, árkokban és karóerdőben, honnan bizonyos távol
ságig lőni lehet, választani a leshelyet. Nyiladékról, 
melyen kilőni lehessen, okvetlen gondoskodni kell. A 
vadász maradjon mozdulatlanul a helyén, mert a leg
kisebb mozdulatot, a legcsekélyebb neszt észreveszi ezen 
szemfüles madár. Ki tehát az egy helyben való kupor- 
gást, térdeplést vagy az ülést nem bírja ki, hanem

folyton izeg-mozog, ki a puskát akkor kapja arcához, 
mikor a császármadarat meglátja, az ritkán fog zsák
mányra szert tenni, hanem alaposan ráún a császár
madár-vadászatra s ha még hozzá a sípot se tudja ke
zelni, egészen felhagy vele.

Miután a császármadár a hivásra zajos szárnycsatto
gással szokott jönni, a szárazság idején futva is elég 
nagy neszt csinál, a vadász — mielőtt meglátná — már 
hallja jönni s így van ideje a puskát arcához emelni, 
hogy így a vadat megvárja s megjelenése pillanatában 
lelőjje. Ha a császármadár repülve jön s a vadász előtt 
száll a fára, igen gyakran a puska felemelésével sincs 
az eredmény veszélyeztetve, mert a kakasnak a repülés 
után fára szálláskor egy pillanatra pihenésre van szük
sége s ekkor könnyen lelőhető. Máskép áll a dolog, ha 
futva jön. Ilyenkor gyakran megáll és neszei s különö
sen a sűrűség szélén, mielőtt ezt elhagyná, rendkívül 
figyel s a legkissebb neszre, mielőtt a vadász a puskát 
felemelné, már eltűnik. A futó császármadárra lőni nem 
tanácsos, úgyszintén az olyanra sem, amelyik az áfonya 
yagy páfrány között van, mert hullámszerű mozgása, 
illetve félig fedett helyzete a lövést bizonytalanná teszi. 
Az ilyen lövés csak akkor bocsátható meg, ha félni lehet, 
hogy a madár teljesen eltűnik. Mivel azonban az ilyen 
lövés mindig bizonytalan s az ilyen teljesen el nem 
ijesztett kakast, ha aznap nem is, de később kedvezőbb 
körülmények között, ismét lövésre csalhatjuk, jobb tar
tózkodni és nem lőni.

Éppúgy, mint szalonkalesen, a császármadár csalsippal 
való vadászásánál is előnyösen használom a vadászszéket 
Eltekintve attól, hogy menetközben hegyes vidéken igen jó 
támaszul szolgál, a lesen kényelmesen lehet rajta ülni s 
adott körülmények között, p. o. ha a kakast oldalról vagy 
éppen hátulról halljuk zajos szárnycsattogással közeledni, 
az egylábú széken minden nagyobb mozgás és zaj nél
kül, könnyen megfordulhatunk „saját tengelyünk körül“ 
és az az előnye is megvan, hogy p. o. eső után nem 
vagyunk kénytelenek a nedves fűre ülni. Hogy kezünk 
mindig szabadon legyen, igen célszerű a síppal való 
hívást kezünk igénybevétele nélkül is gyakorolni. Egyes 
császármadár-vadászok, ha két-háromszor sípoltak, rövi- 
debb-hosszabb szünetet szoktak tartani. Én azt tapasz
taltam, hogy ez nemcsak nem szükséges, hanem nem is 
jó; én, ha kiválasztott helyemre értem, 5— 10 percig 
csendesen maradok, azután 8—10-szer, egy pár másod- 
percnyi megszakítással sípolok, mert az, aki a kakas 
hívását már hallotta, igen jói tudja, hogy az folyton szól 
s nagyobb szünetet nem tart. Ha a kakas hosszabb 
hivásra sem jön vagy nem felel, akkor bátran felkelhe
tünk, hogy más, jobb helyet keressünk. A kakas rende
sen már az első hivásra hevesen kel fel, de nem száll 
fel előttünk a fára, hanem átrepül. Ekkor türelmesen kell 
várni és tovább hívogatni, míg vagy visszarepül vagy 
mint a róka; lopva, gyalog közeledik. Az utóbbi eset 
akkor is előfordul, ha valami miatt gyanakodóvá lett.
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Eső után a lehullott lomb puha lévén, zörgésével nem 
árulja el a gyalogos kakast; ilyenkor kettőzött éberséggel 
kell figyelni. A repülő császármadárra lőni nem tartom 
helyesnek, mert ha az illető nem kitűnő lövő, a madarat 
legfennebb döggé lövi. Általában ajánlatos, hogy a vadász 
csak akkor lőjjön, ha lövése biztos sikert igér, azaz a 
vad tűzben marad, mert a szárnyazott vagy beteggé lőtt 
darab a sűrűségben rendesen elvész. Ha a meglőtt kakas 
még erősen vergődik s azt látjuk, hogy lábra akar kapni, 
sietni kell az elfogással, mert esetleg csak a nyomát üt
hetjük. Ilyenkor előnyös volna természetesen egy jó 
vizsla, de a lesre nem vihető el. Ha van egy emberünk, 
ki leshelyünktől távolabb tarthatja, a jó elhozó vizsla 
néha kitűnő szolgálatot tehet.

(Vége következik.)

Egy szerencsés vadász naplójából.
Múltkor egy kedves jó vadászcimborám naplótöredékei 

kerültek kezeim közé s miután remélem, hogy nem fog 
megharagudni rám, ha azokat közre adom ; teszem azt 
azon óhajjal, hogy tartsa meg őtet Diana istenasszony 
továbbra is kedveltjei között és dédunokáinak valamikor 
még sokkal szebb vadászkalandokkal dicsekedhessen . . . 
Itt átadom a szót neki.. .

*
„ . . . Furcsa ember az én druszám ! Azzal fogadott, 

hogy talán szenvedélyes régiséggyűjtő vagyok-é?"
Miért, kérdem tőle indignáiódva ?
Hát csak azért, mert úgy látom, megszerezted az első 

hátultöltőt, melyet a szegény jó Lefaucheux remekbe 
készített. — S azzal rámutatott régi jó Lefaucheux-mre, 
melylyel már annyi sok vadat hoztam a terítékre. Igaz, 
hogy ócska volt, minden alkatrésze úgy mozgott és zör- 
gött, mint egy pitlis malom, a csövei papirvékonyságúak 
voltak s a beléjük eresztett golyó könnyen átgördült 
rajtok, de ilyen jó puska csak ez az egy van a világon, 
csak jó kézben legyen a fegyver, akkor minden jól van. 
Alig hagytam el a hátulgomboló koromat s nyulhajtás- 
ban, nyu’seréttel medvét lőttem vele (igaz, hogy még 
akkor a nyulserétnek „pp“ alakja volt) és még sok-sok 
mesteri lövést tettem vele, de mégis bosszantott a dru
szám furcsa kijelentése s mikor aztán sok kalandomat 
elmondtam neki, melyekben kedves puskám bámulatra 
méltó dolgokat művelt, olyan furcsán kacagott, hogy 
dacára annak, hogy minden kalandomra azt válaszolta, 
hogy: „Hiszem, hiszem“, mégis kételkedtem benne, hogy 
igazat mond. Valószínűleg csak azért kacag, hogy bosz- 
szantson, de majd meg fog engem ismerni s megtanítom 
rá, hogy puskámat becsülje.

*
Remek szép helyen fekszik V. — Két hatalmas patak 

egyesülése felett gyönyörű bükkösöktől övezve. Vad is 
van, különösen disznó. Elég nagy hó esett s abban a 
reményben, hogy kézrekerítünk egy pár „Kapucinust“,

druszámmal átrándultunk V-re, hol mindjárt nyomász- 
tattuk a disznókat, de mindenfele friss nyom lévén, nem 
lehetett megállapítani, hogy a disznók hol feküsznek.

Már két nehéz hajtást vettünk hiába s a druszám úgy 
káromkodott, mint egy huszárkáplár és esküdözött, hogy 
soha többé V-n nem fog vadás:ni.

Én pedig biztattam, hogy csak még a „Rövid patak“ 
felső sarkát hajtassuk meg s ha ez sem sikerül, úgy 
hagyjuk abba a vadászatot. Erősen megebédeltünk, mi
alatt druszámat folyton maceráltam, hogy a „Rövid pa
tak“ így s a „Rövid patak“ úgy, hol biztos; stb. stb. . .

A bor is hathatott, de végre engedett s felmásztunk a 
„Rövid patak“ felső sarkára. A fene egye meg, de ko
misz nagy hegyen kellett kimásznunk. Már bennem is 
fogyott a szúsz, a druszám már most fokozottabb mér
tékben horgászta le az összes szenteket az ártatlan ég
ből és most már megesküdt arra, hogy ha ez a hajtás 
nem sikerül, soha többé puskát nem vesz a kezébe.

Eqy fárasztó órai kapaszkodás után felértünk a tetőre, 
hol tényleg egy pár egészen frissen beváltott disznó 
nyomára akadtunk, mely helyet a druszám, nagy rava
szul magának foglalt el, engem elküldvén azzal, hogy 
alatta foglaljak állást. Alig mentem vagy 40—50 lépést, 
megkapom a beváltott egész konda friss nyomát, a mel
lett szépen felállók s várom a hajtok megindulását, a 
vadőröket utasítva, hogy alattam foglalják el a többi 
állásokat. Egy jó félóráig állhattam helyemen, midőn 
eayszerre csak egy rohanó konda csörtetését hallom, 
egyenesen felém tartanak. Gyertek cucáim, gyertek! 
csőben golyó, a másikban futó. Gyertek, gyertek! Egy
szerre csak a vezérkan nem messze tőlem félre szökik, 
de az utána tóduló kondából két szép süldő kiugrik az 
útra, az egyiket a jobb, a másikat a balcsővel egy szép 
coup doubléval leterítem. A konda többi része le, végig 
a többi puskások vonalán, mindegyik lőtt a kondába, 
csak úgy hangzott az erdő a sok lövéstel, csak a sze
gény druszám maradt lövés nélkül; de azért nem kez
dett ismét káromkodni, sőt gratulált a szép lövéshez s 
kezdte a puskámat más szemmel nézni, de azért mégis 
azt mondta nekem, hogy jó volna a puskát egyszer 
valahára már megtakaríttatni. A kis hamis ! Vagyok én 
egy bolond ? Hogy a puska a „brand -ját elveszítse ? 
No persze ! A hajtás végén aztán összesen 4 drb. szép 
süldőt szedtünk össze.

*
A szalonka idény ez idén középszerű volt. Nem messze a 

falutól, egy fiatalosba vártam már március idusa óta az első 
hosszúcsőrűeket, de ezek bizony csak 20-ika körül jöttex 
meg, mely időponttól kezdve, ha csak lehetett, minden
nap kijártam a húzásra és a huzásidény végén vidék- 
recordot értem el, a mennyiben 12 drb. szalonkát hoz
tam aggatóra, egy pár elejtett rucáról nem is szólva. 
Nagy is az irigység a falusiak között Szidják a puská
mat; hogy miért teszek ujságpapirost a puskám závár- 

í zatába? Hát mi az Isten csudáját tegyek bele? Tálán
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bizony selyem papirt? Meg ha nem teszek bele semmit, 
úgy zörög, hogy a vad száz lépésről észre venne.

*
Druszám mind beszélte, hogy itt a siketfajd nem a 

fán, hanem a földön dürrög, úgy mint a nyírfajd. Bán
tott a kíváncsiság, de nem akartam egyenesen kérni 
valamit, — nem igen veszi be a természetem, — hát 
kerülő utón iparkodtam elérni célomat, a mit az által 
értem el legkönnyebben, hogy úgy adtam a dolgot, mintha 
kételkedném druszám állításaiban. Lépre is ment az 
öreg, mert egyszerre, úgy a dörgési idény végén, mikor 
már vendéget nem vártunk és midőn a vadőrök jelentik, 
hogy a G. nevű véderdőben egy kakas még „táncol“, 
nevetve vágom oda a vadőröknek : hogy „táncol a nő
nétek kontytya.“ Erre az öreg dühös lesz s azt mondja: 
„na ha nem hiszed, eredj ki és nézd meg, de egy ka
kasnál többet ne lőjj.“

Jó, jó! . . .
Iszonyatos örömmel pakkoltam s dacára, hogy korán 

indultam, mégis már 5 óra volt, mire a dürgési kolibá- 
hoz értem. Még épen elég idő, hogy kimenjek a bere
püléshez. Midőn beesteledett, egyszerre csak nagy zuho- 
gással száll le kakasom, nem messze tőlem, egy fára, 
egy magas, földig ágas, sűrű fenyőfára. Egy ideig csen
des, azután hallom motoszkálását a fán, a hogy éjjeli 
szállását keresi, majd átröppen egy más ágra, újra csend, 
moszkálás, újra csend. Majd kiguvad a szemem a nézés
ben, nem tudom meglátni az ipsét. Egyszerre csak 
„tak — tak.“ A hogy erre a hangra jobban felnézek, ott 
látom ülni nem nagyon magasan egy ágon. Várja a 
hóhér a reggelt, gondolám, óvatosan felemelem a puská
mat s a teljes mozdulatlanságban ülő madárra sütöm. 
Jobb ma egy fajdkakas, mint holnap — esetleg semmi. 
— A kakas lebukik, de midőn oda sietek, hogy felemel
jem, felrepül s be a szomszédos régi vágásba. Most már 
bántam, mint a bolond, tettemet, de már késő volt. Mi
után csak ez az egy kakas dürgött, nem volt reményem, 
hogy reggel láthassak „táncoló“ kakast s így korán reggel 
elindultam a tegnapi kakasom keresésére. Busás jutalmat 
ígértem a vadőröknek s a mi hihetetlennek látszik, az 
emberek megtalálták a régi vágásban kakasomat, melyet 
hazavittem s azzal praezentáltam a druszámnak, hogy 
fáról lőttem, mikor elkezdett dürrögni. S miután a kakas 
talán este is dürgött volna, ha le nem lövöm, de főképp 
miután az öreg nem kérdezte meg, hogy reggel-e vagy 
este lőttem, hagytam, hogy mérgelődjék rám szerencsém 
felett, melylyel sikerült nekem az, a miről ő sok évi 
gyakorlat után sem tudott sohasem meggyőződni. — S 
miután én is bosszankodtam tegnap este eleget, bosz- 
szankodjék ma ő. Egy kis epekiömlés néha-néha nem 
lehet ártalmas.

*
Az erdősítéseknél gondnokomnak az az elve, hogy 

azokat szépen és jól kell teljesíteni. A „szépent“ az 
erdőőrei úgy magyarázták, hogy az ültetők közé mentői

több szép fehérnépet szedjenek, a kik azután az ültetést 
jól-rosszul elvégzik. Sok dolgot is adott nekem az erdő- 
mívelési munkálat ilyeténképeni ellenőrzése. Ma is egé
szen ki voltam merülve, mikor az ültetésekből hazafelé 
indultam. Fáradt és bágyadt voltam, szidtam a főnököm 
elvét, de hát már megtörtént. Egy 900 holdas legelőn, 
mely fensíkon fekszik, hazafelé ballagva, egy kis, sással 
benőtt, üde, friss kinézésű helyre érkeztem s midőn ta
pasztaltam, hogy e hely vizenyős is, mindjárt elhatároz
tam, hogy fáradt tagjaimat felfrissítendő, ezen a kínál
kozó helyen, egy kis Kneipp-kurát fogok rögtönözni.

Elhatározásomat tett követé, cipőimet vállamra vetve, 
nadrágomat térdig felhajtva, kéjesen haladtam át a po- 
csolyás helyen. Kéjesen? Fenét! úgy szúrta a lábamat 
a sás, hogy majdnem ordítottam belé. De kneippolni 
egészséges. A puskám, mint rendesen, felhúzva és meg
töltve lógott a vállamon. Ezért a rossz szokásomért ugyan 
a főnököm már sokszor összeszidott, de hát ez az ő 
dolga. Ma bevált. Mikor a sásékosnak a szélire értem, 
közvetlenül előttem, hangos hápogással felszáll egy tőkés. 
A puspámat lekapni, célozni és lőni, egy pillanat műve 
volt. S ott feküdt a szép gácsér egy nagy legelőnek kellő 
közepén. Ilyent sem pipáltak még itt. . . .  Az igaz, hogy 
a szép Marjucát veszedelmesen környékeztem ma az ül
tetésnél és ő meg is . . .  na de ez nem tartozik ide.

*
Csak ma látom be, hogy jól cselekedtem, mikor fő

nököm szavára hallgatva, egy új express puskát hozat
tam magamnak. Addig beszélt az öreg a közeledő medve
vadászatokról, hogy az utolsó pillanatban rendeltem meg 
egy jó expresst. Persze az express még nem jött meg, 
mikor az első medvehajtást már megtartottuk. Mindjárt 
itt a szomszédba, alig egy óra járásnyira volt az első 
hajtás. Dacára annak, hogy a druszám már aznap haj
nalban körüljárva a hajtást, konstatálta, hogy a medve 
bent van a hajtásban, nem sokat tartottam a hajtástól s 
azt hiszem, első látásra, senki sem mondta volna erre a 
bolond ciherésre, hogy medve legyen benne. De jönnek 
a hajtok. Mindig közelebb és közelebbről hallatszik a 
hajtóvezető kürtösök kürtölése, midőn hatalmas robo- 
gással törtet felém egy nagy vad. Mi az ördögtől össze- 
kottyvasztott csuda ez, gondolám magamban, csak nem 
medve? A puskámat lőkészen tartva, figyelem az útat s 
abban a pillanatban alig húsz lépésnyire tőlem guggolva 
ül az úton egy szép medve s figyel a hajtok zajára. S 
szépen mutatja lapockáját. Azt gondosan célba véve, el
dördül lövésem, a medve hanyatt vágódik, a sűrűben 
iszonyatosan vergelődik, egy pár mély hörgés, azután 
csend . . . csend . . .

Izgatottan várom a hajtok kijövetelét s midőn azok 
kijönnek, ott fekszik a lövés helyétől alig 10 lépésnyire 
átlőtt gégével a mackóm. Szent Hubertus! egy centimé
terrel lennebb és örökre elviszi tőlem bundáját. Hisz oly 
tisztán céloztam lapockájára ülő helyzetében s ime a gége 
átlőve! De azért mosolyogva fogadtam a következő gra-
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tulációkat, csak magamban sóhajtottam fel: Bár csak az 
új puskám már megjönne! . . .

*
Ma már könnyebb volt a helyzetem ! Miután már med

vét is lőttem, a hajtásnak egészen a szélén, egy valódi 
„csokoládé“-standon állítottak fel, azzal a vigasztalással, 
hogy ha esetleg erre disznó törne ki, hát lőjjem meg. 
Persze! Egy ritkás fiatalos, mellette a mező, majd jön 
erre disznó ! gondolám. Lefeküdtem az esőköpönyegemre, 
s álmodoztam, hol a még lövendő medvékről, hol a szép 
Marjucáról, kivel egy idő óta állandó összeköttetésben 
állok, midőn erős nesz üti meg fülemet. Felugróm, előre 
nézek, hát a hegyoldalon lefelé, mint a villám, rohan 
egy gyönyörű agyaros.

Na csak gyere.
Három lépésről úgy szügyön lőttem, hogy majd leütött 

a hegymászóimról. Meg se nyekkent. 160 kilós volt, s 
sokan irigyeltek érte. — Azt mondták, hogy „disznóm“ 
van. Persze, hogy van, még pedig vad. Ők pedig hibáz- j 
tak egy medvét.— Ez persze „Pech.“ Igen „Pech“ !!!...

*
Nemsokára rá megjött a puskám. Gyönyörű, könnyű 

express, méreg drága, isszonyatosan rúg és „auf den 
Fleck eingeschossen.“ — Evvel fogok én még csak 
„Carverisálni.“ *

Jött a második őszi nagyvadászat. A medvék elhagy
ták már az alsó hajtásokat, s felhuzódtak a magasabban 
fekvő bükkösökbe. — Ma felmentünk egészen a hava
sok alá és egy patak mellett foglaltuk el állásainkat. 
Gyönyörű szép hajtás, csak az az unalmas benne, hogy 
négy óra hosszat tart.

Már fészkelődni kezdek helyemen, midőn észreveszem, 
hogy jobbra tőlem egy lehajló faág iszonyatosan zseni- 
rozna a lövésben, ha a medve esetleg arra váltana át.

Expresemet magammal vive, az ághoz megyek, me
lyet nagy erőlködéssel letörök. A töréssel nagy zajt csap
tam s megilletődve pislogtam szomszédom felé, hogy az 
mit fog szólani a lármához, midőn látom, hogy egy ha
talmas mackó iparkodik állásom felett ki a hajtásból. 
Expressemmel üdvözlöm, utána küldöm a másik lövést, 
a medve felrohan a lejtőn, majd megáll ; addig már az 
állásomon vagyok, megragadom a régi puskámat, s mi
dőn a medve megfordul és felém néz, kétszer belelövök. 
— Ott maradt.

A többiek is lőttek még egy medvét, de olyan szép 
bundájú mackót még soha életemben nem láttam mint 
az volt, melyet régi puskám assistálása melle t uj fegy
veremmel terítékre hoztam.

Ördög vigye el az expressét, ha nincs meg a régi pus
kám, ki tudja kinek az ebédlőjét díszítené a most 
tulajdonomban levő medve bőre.

*
Egész életemben egy vágyam volt, hogy vagy egy 

híuzt vagy egy farkast lőhessek. Soha se volt rá alkal

mam. Mára egy meghívót kaptam, egy koca-vadász ba
rátomtól, melyben farkas, hiúz, vaddisznó, őz és talán 
csörgőkígyó vadászatra hí msg. Előre tudtam, hogy nem 
lesz semmi, de azért mégis elmentem. Egy sürü hajtást 
vettünk, s kezdtem reménykedni, hogy hátha egy róka 
itt rekedt s nekem jő. Egyszerre csak eldördül a szom
szédom lövése, utána még egy dörrenés, kis pausa, me
gint egy lövés, megint, megint. . . Jézus, te asszony . . . 
megeszik a szomszédomat a vadak. S azzal óvatosan 
közeledek hozzá, ne hogy a kilencedik lövése engem 
találjon, de akkor ő már sietve, arcából kikelve jött hoz
zám, hogy jöjjek le hozzá s nézzem meg, mit lőtt. — 
Útközben meséli, hogy egy se nem kutya, se nem macska 
kinézésű állat jött rá a hajtásban, ő, mikor a vad pus
kások vonalát elhagyja, rá lő, a vad első lövésére felbu
kik, de még hánykolódik, újból fe lé je  lő, újból és újból, 
összesen nyolcszor, s most szeretné tudni, hogy tulaj
donképpen mit lőtt. — Oda megyek, hát egy gyönyörű 
szép hiúzt lőtt a szerencsétlen, s csak az volt a sze
rencse, hogy csak az első lövésével talált, a többivel 
mind bükkfákat s gyertyánokat lyukasztott át. Ha min
den lövése talál, szitává lövi a szép néstény hiúz bun
dáját. S aztán még azt mondják, hogy nekem van sze
rencsém a vadászatokon. Bot való az olyan vadász 
kezébe, mint a milyen a szomszédom.

. . . S van egy hiúzbőre és életében nem lőtt még két 
nyulat se. — Ö. m. a f.

*
S eljött a rendelet, hogy itt kell hagynom ezt a vidé

ket. Sajnáltam, mert szép órákat töltöttem itt. Elbúcsúz
tam a vadőröktől is, kik közül az egyik félrehí és bizal
masan azt súgja nekem, hogy cseréljem el vele régi 
puskámat, ő ide adja érte az ő vadonatúj puskáját, az 
uj szijuval együtt. — Majdnem pofon ütöttem szives 
ajánlatáért, de azután eszembe jutott, hogy a jagerek ba
bonások, elmentem haza és — gondosan bepakkoltam 
régi puskámat, hogy eivigyem uj rendeltetési helyére, ki 
tudja mily kalandok elejébe.

*
A másolat hiteléül 0 ;-

Gazdák, vadászok és erdészek figyelmébe.
Hazánkban mindinkább általánosabb és a társadalom 

minden műveltebb rétegében mind szélesebb körben ter
jed az érdeklődés a zoológiái ismeretek iránt, amely ér
deklődést a természetrajzi szem léltető  tárgyak  képesek 
leghathatósabban előmozdítani.

Kétségtelen, hogy a természetrajzi, illetve állattani is
mertetésnek azon módja a legsikeresebb, mely mellett a 
szemlélőnek alkalma nyílik, a természethűen szépen elő
állított állatpráparatumok megismerése által zoológiái is
mereteit gazdagítani, míg másrészt tagadhatatlan az is, 
hogy az ilyen csínnal kitömött állatok nem csupán a 
tudományt szolgálják, de egyszersmint lakások, szobák
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díszítésére is alkalmasak. Hazánk fővárosában van több 
nagyobb szabású intézet, hol jól ismert szakemberek 
által állíttatnak elő tudományos célra és szobadíszül ké
szült kitömött állatok.

Olvasóink közül bizonyára vannak többen, kik ilyen 
állatpraparáló intézetekhez fordultak egyes vadászzsák
mányaiknak kitömése végett és így azt is tudják, hogy 
az ilyen állatpraparáló laboratórium árai gyakran túlma- 
gasak, mi miatt aztán a szerényebb anyagi viszonyok 
között lévők kitömés végett többször az intézeteket fel 
nem kereshetik.

De eltekintve az állatpraparatorok szokásos munkadíjai
tól, hogy egyes állatfajok példányait olcsóbban vagy 
drágábban készítik ki, van egy más mód — miről kü
lönben lapunk 13-ik számában is szó esett — melynek 
igénybevételével akár uradalmak, erdőhivatalok vagy ma
gánosok birtokába juthatnak folytatólagos beszerzéssel 
egész gyűjtemények, mely egy kis fáradságon kivül 
pénzbe alig kerül ; csupán egy kis érdeklődés vagy jó
akarat kell hozzá.

Tudvalevő dolog, hogy egy nyilvános rendszeresen 
foglalatoskodó állatpáparáló intézetnek, amely különösen 
tudományos célra való iskolai gyűjtemények részére szol
gáló természetrajzi tanszer-tárgyak készítésével is foglal
kozik és így szüksége van minden állatfaj példányaira, 
különösen a közönségesebb ragadozófélékre, dúva- 
dakra, tehát oly fajokra, melyeket mező- és erdőgazda
sági szempontból minden módon és eszközzel irtjuk és 
pusztítjuk, melyek irtásáért évenként tetemes összegű 
lobért szoktunk kifizetni.

Az is köztudomású dolog, hogy az elejtett dúvadak 
legtöbbször minden különös cél felhasználása nélkül egy
szerűen meglesznek semmisítve, legfeljebb gereznájuk 
lesz, úgy a hogy értékesítve, míg a központtól távol eső 
vidéken, hol az értékesítési módok amúgy is nehézkesek, 
gyakran a legritkább állatpéldányok elkallódnak nyomta
lanul. Csak meg kell néznünk egyes nagyobb uradal
maknak évi lőjegyzékét, mily tömérdek nyers anyag van 
abban feljegyezve, amely, mint kártékony dúvad, egy 
vadászidény alatt kiirtatott, a melynek legnagyobb része 
teljesen hasznavehetetlenül elkallódik. Pedig milyen köny- 
nyen lehetne azokat értékesíteni.

Tudomásomra jutott, hogy Katona Józef állatprdpa- 
rdló és tanszerkészítő intézetében (Budapest, Vili., 
József-körút 13. sz.) a frissen lőtt vagy fogott állatok 
értékének megfelelő präparatori munkát végeznek, illetve 
valamely beküldött emlős vagy madár helyett más ha
sonló értékű állatot küldenek cserébe s igy módjában 
van bárkinek idővel egy értékes gyűjteményre szert 
tenni, mely pénzáldozatba alig került.

Bővebb felvilágosítást a fentiekre bárkinek levélbeni 
megkeresés útján szívesen ad nevezett állatpráparáló 
intézet.

Imecs Béla.

Szarvascserkészetek eredménye Terebes- 
Fejérpatakon.

A fejérpataki m. kir. erdőgondnokság által bérbeadott 
kincstári vadászterületen az idei szarvascserkészetek szép 
eredménynyel végződtek s az elejtett zsákmány közöttt 
öt darab kapitális szarvasbika került terítékre. Az öt drb. 
agancsnak a méreteit az alábbi táblázat mutatja:

Sztáray Gábor gróf v.-bérlő

Wurmbrandt Vilmos gróf

10 25 98 15 94 6 00
12 25 107 16 68 8 00
14 23 100 15 100 7-00
14* 28 116 18''., 110 7-90
16 26 109 15 70 7 75

A csillaggal jelölt agancs a kiállításon a VII-ik díjjal 
lett kitüntetve.

Fries Ágoston gróf a szarvasokra kevesebb szerencsé
vel cserkészett, de mivel egy alkalommal 2 drb. medvét 
duplázott, bőven kárpótolva lett.

Ezenkívül lőtt még Sztáray Gábor gróf 2 darab őz- 
bakot. Sz. J.

w  W
A bellyei vadászatok  eredménye.  A bellyei va

dászatok alkalmával Izabella főhercegnő elejtett 2 tizen
hatos, 3 tizennégyes, 2 tizenkettős és l tizes ágú szarvast; 
Frigyes főherceg: l huszonnégyes, l tizenhatos, 6 tizen
négyes, 5 tizenkettős, 2 tizes, 4 nyolcas, 2 hatos, 3 ket
tős; Croy herceg: l huszas, l tizennyolcas, l tizenha
tos, l tizennégyes, 2 tizenkettős, 3 tizes, l hetes; Salm- 
Salm Emanuel herceg: 2 tizenhatos, 5 tizennégyes, 2 
tizenkettős, l tizes; Prónay lovászmester: 2 tizenhatos, 
2 tizes, l kettős ; Rampelt jószágigazgató: 2 tizennégyes, 
2 tizenkettőst. Összesen 62 szarvas. Ezen szarvasok kö
zül 8 agancsot a budapesti agancskiállításra küldtek. 
Frigyes főherceg által elejtett tizennyolcas nyerte az első 
díjat; 195 klgrot nyomott, a szarva 10'3 klgr. volt. Croy 
hercegtől elejtett huszas nyerte a második díjat; 162 
klgrot nyomott, agancsa 9-45 klgr. Izabella főhercegnőtől 
elejtett tizennégyes nyerte a harmadik díjat; 160 klgrot 
nyomott, agancsa 9‘3 klgr. volt.

Medvék az északi Kárpátokban.  Privigyéröl Ír
ják : A gajdeli hágó környékén elterülő havasi legelőkön 
már jó ideje észrevették, hogy egy hatalmas medve ke
rülgeti a juhnyájakat, de lármával és tűzzel, meg a nyáj
őrző ebek ráuszításával elzavarták. A juhászok már azt 
hitték, hogy a medve végképpen eltávozott a vidékről, 
midőn a minap nagy rémületükre fényes nappal meg-
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jelent és berontott a nyáj közé, melyből a kutyák vad 
támadása közepette egy kövér ürüt kiragadott és elhur
colt a sűrűségbe. Attól fogva napos vendég lett majd az 
egyik, majd a másik akolnál. Végre két vadász lesbe 
állott és két lövéssel leterítette az óriás medvét, mely
nek Privigyén sok nézője akadt. Az elejtett vad három 
métermázsa súlyú és két méter hosszú. Ez a ritka va
dászszerencse megcáfolja azt az állítást, mintha a medve 
egészen kiveszett volna az északi Kárpátokból. Nemrégi
ben a dargói határban, a liptó-szepesi hegyek hágója 
közelében hajtóvadászatot rendeztek őzbakr'a, de a har
madik hajtásnál egy hata’mas fekete medve törtetett elő 
a sűrűségből és Gócs János segédjegyzőnek tartott, aki 
fickós lövéssel szemén találta mire Gócs Károly trispi kör
jegyző egy jól irányzott lövéssel elejtette. A medve hossza 
2’27 méter, súlya 261 kilogramm volt.

* 4,  . 4.  * ♦ .  « ♦ . . * .  J +  * 4.  , * »  . 4.  . 4,  , 4.  . 4,  . 4.  . 4.  , 4,  t 4,  4, . 4.  4,  a  4,  . 4,  4*  4.  . 4.  4.  f 4,
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KÜLÖNFÉLÉK.
* Kinevezések. A földmivelésügyi miniszter Illés 

László végzett erdészakadémiai hallgatót a magyaror
szági kincstári erdőket kezelő erdőtisztek létszámába a 
besztercebányai, Despot Dánielt pedig a horvát-szlavon- 
országi kincstári erdőket kezelő erdőtisztek létszámába 
ideiglenes minőségű erdőgyakornokká nevezte ki.

* Gyászhírek. Özv. Lauko Károly né, Lauko Sándor 
ungvári kir. erdőfelügyelő édesanyja, elhunyt múlt 
hó 31-én Ungváron. — Dgry Ferenc m. kir. erdész 
neje sz. Méray Ida e hó 5-én elhunyt Temesvárott.

* Áthelyezés. Mitske Gusztáv urod. erdész, lapunk 
buzgó munkatársa, Rima-Brezóról ugyancsak a gömör- 
megyei Rimocára helyeztetett át.

* Esküvő. Hámon József soóvári kir. kincstári er
dész október 30-ikán tartotta esküvőjét Buday Vilmával 
a soóvári r. kath. templomban.

* Folyóvizeink hajózhatása. Ismeretes dolog, hogy 
Darányi földmivelésügyi miniszter a vízépítési igazgató
ság keretében új osztályt állított föl, a folyócsatornázási 
osztályt, melynek föladatává tette, hogy négy éven belől 
huszonnégy folyó hajózhatásának terveit készítse el. A 
cél az, hogy ha legközelebbi időben aktuálissá válik a 
viziutak szaporításának kérdése, a kormány, törvényho
zás és a közvélemény tudja, mily tervek forognak szó
ban s a realizálásra szükséges tervek készen is álljanak. 
A folyócsatornázási osztály vezetője Fekete Zsigmond 
mint értesülünk a Kulpa hajózhatásának tervén kivül, meg
kezdette a Tisza és Hármas-Kőrös között a Hortobágyon 
átvezethető és esetleg Debrecennek oldalszárnynyal létesí
tendő csatornája, továbbá a Nyitra, Ipoly. Ung és La
torca folyók alsó részének csatornázására nézve s a Sió, 
Sió-Kapos és Sárvíz csatornák hajózhatóvá tevése érde
kében való fölvételeket. Ezekre nézve a kulturmérnök- 
ségektől nyert adatok részben már eddig is kellő tanul
mányozó bejárás alá vétettek, részben pedig most fog
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nak vétetni és a nyert adatok kiegészítése végett némely 
pótfelvételek fognak tétetni; jelesen az Ung folyónak 
Ungvár s a Latorcának Munkács alatt való közvetlen sza
kaszán, úgyszintén a Latorcából a Tiszába közvetlenül 
kiágazható összekötő csatorna végett Csap körül ; végre 
a Sió-Kapos és Sárvíz kis vizeinek összeeresztésére 
esetleg célszerűen tervezhető rövid összekötő csatorna 
végett Simontornya alatt és a Szegszárától a Dunáig 
más irányban célszerűbbnek látszó vezetéssel. A jövő 
évben a Berettyó, Ér és a Közép-Maros hajózhatóvá te
vése kerül tanulmányozásra.

* A Hortobágy öntözése. Darányi Ignácz föld - 
mívelésügyi miniszter pár hóval ezelőtt arra kérte Deb
recen város tanácsát, hogy minta rét és öntözési kí
sérletek céljára engedjen át a Hortobágyiból használat 
végett 300 hold földet. A tanács a közgyűlés elé terjesz
tette a fontos kérdést és a közgyűlés átengedte a kért 
területet. A miniszter most ez ügyben újból leiratot in
tézett a városhoz, melyben tudatja, hogy a próbahaszno- 
sitási és öntözési terveket leküldötte a debreceni kultúr
mérnöki hivatalhoz és ez a hivatal az őszi hónapokban 
már hozzá is fog az előmunkálatokhoz. A kísérleteket 
természetesen a legnagyobb érdeklődéssel várják, mert 
ha beválnak, ez új jövőt igér a Hortobágynak.

* Faülte tés  szikes talajon. Szikes talajoknak iák
kal való beültetése nagy gondot okoz a gazdának. A 
földmivelésügyi minisztérium az ország nagy szikes te
rületeire gondolván, Csákvárott szikes talajon olyan fa
iskolát létesíttetett, amelyben a törvényhatósági és köz
ségi útak nedves, szikes talajaira alkalmas gazdasági fák 
neveltessenek. Sikerült is három év alatt 200,000 darab 
ily fát, főleg a kőris-, éger-, juhar-, berkenye-, tamaria- 
és trombitafából előállítani, de sem a törvényhatóságok
nak, sem a községeknek érthetetlen aggódásból még 
ingyen sem kellettek, így a miniszter azzal foglalkozik, 
hogy a míg a szikes talajokon a fakultura lendületet nem 
vesz, a csákvári speciális célú faiskolát beszünteti. Mi
után pedig a szikes talajok befásítása nem jelentéktelen 
közgazdasági érdek, hisszük, hogy az érdekelt községek 
s a vármegyék a csákvári faiskolát nagyobb figyelemmel 
fogják kisérni.

* Japán  gyümölcskereskedelme eddig nem volt 
jelentékeny. A narancs, körte, barack, szőlő, mandula, 
japáni naspolya, Gingko biloba és füge közt, említésre 
méltó mértékben csak a narancskulturát űzték. Néhány 
év óta a japán kormány azon volt, hogy a gyümölcskul
túrát fejlessze. Számos amerikai és francia fajtákat im
portált és párhuzamosan termelik most már ezeket az 
ottani honos fajtákkal. Jokohamában székelő amerikai 
konzul jelentése szerint legjobban az alma tenyésztése 
sikerült. Az alma jelenleg már az ott leggyakrabban te
nyésztett gyümölcsök közt foglalt helyet. A cseresznye 
nem sikerült úgy, mint az alma. Az ottan honos cse
resznye fajták merőleg mint díszfák szolgálnak. Az oda 
bevitt cseresznyefák sok, de alárendelt minőségű gyű-
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mölcsöt teremnek. A szamócát is termesztik nagy váro
sok környékén. A szamóca igen szép tetszetes gyümöl
csöt terem, de illata, zamatja vajmi kevés van.

* Arizona m egkövesedet t  fái. A párisi világkiállí
tás Esplanade des Invalides során az amerikai Egyesült 
Államok által küldött megkövült faóriások nagy feltűnést 
keltettek. Voltak oly nagy átméretű fatönkök, hogy óriás 
asztalokként szolgálhattak volna és mindmegannyi olyan 
kemény és olyan változatos színű volt, mint az agát, a 
jászpisz, vagy az onyx-kő. Az amerikai kamara, Lacey, 
iowai lakos felterjesztésére egy törvényt szavazott meg, 
mely szerint Santa-Fé-ben nagy nyilvános parkot létesí
tenek, ebben helyezik el a megkövült erdőt. A park 810 
hektár területűre és a tenger színe fölött 2 .ICO méternyi 
magasságban létesíttetik. Ez egy halott park lesz, mert 
nem tenyészhet ott semmiféle élő növény. A szóban 
forgó megkövült fák legtöbbje egy olyan konifera fajhoz 
tartoznak, mely teljesen kihalt. Gyakran 45 méter ma
gasságot .értek el és törzsük embernyi magasságban több
nyire csak 120— 150 cm. átmérőjüek voltak.

* Martinique szigetén — mint tudjuk — egy tűz
hányó kitörése folytán Saint Pierre városa is elpusztult. 
E városnak igen érdekes botanikus kertje volt, mely a 
katasztrófa következtében természetesen szintén teljesen 
tönkre ment. Valóságos növénykincsek lettek az elemek
nek áldozatai.

* A dohányzás haszna. Annyi minden ártalmas 
dolgot rábizonyítottak már a dohányzásra, hogy iga
zán illendő valami jó tulajdonságával megvigasztalni 
azokat, a kik sehogyse tudnak leszokni erről a káros 
gyönyörűségről. Azt a jó tulajdonságát már régóta tudják, 
hogy a kannibál nem eszi meg a pipás ember húsát, a 
mit megrontott a nikotin. Ez is valami, ámbár a füstö
lésnek ez a haszna bizonyára nagyon kevés dohányos 
embert vigasztal vagy lelkesít. De van ezenkívül más is. 
Körner német természetbúvár alapos vizsgálat alá vette 
a dohányzás következményeit és konstatálta, hogy a 
dohányzás után a bacillusok száma a nyálkában felére 
száll le, ami a nikotin érdeme, mert a bacillusokat meg
öli. Ez az oka annak, hogy olyan férfiaknál, kik sokat 
dohányoznak, az odvas fogak sokkal ritkábban fordulnak 
elő, mint azoknál, kik nem dohányoznak. A dohányzás
nak tehát mindenesetre megvan az a haszna, hogy a 
fogakat konzerválja. — Egy 1873-ban Amerikában meg
jelent könyv, a mely a dohány dicséretét zengi, adatok 
fölsorolásával bizonyítgatja, hogy a pipás emberre nehe
zebben ragad a járványos betegség, mint a nem dohá
nyosra. A  pestis, kolera vagy a  tifusz megkapása ellen 
megbecsülhetetlen védőszer a  dohányzás. A dohánynak 
zt a becses tulajdonságát bizonyítja az, hogy a mióta 
Európában dohányoznak, a kolera ereje határozottan 
csökkent és még hathatósabban az, hogy az epidémia 
dühe mindenütt megkíméli a .dohánygyári munkásokat, 
valamint azokat is, a kik dohánygyár szomszédságában 
laknak. Bordeaux-bán 1830-ban a  kolera az egész város

ban dühöngött, csak a dohánygyárból és annak környé
kéről nem szedett egyetlen áldozatot sem. Ettől kezdve 
Franciaországban, valahányszor kolera volt, még az is
kolásgyermekeknek is megengedték a dohányzást. 1888- 
ban egy olasz doktor, Tassinari pizai orvos tudományosan, 
kísérletekkel próbálta k i: milyen hatása van hát csak
ugyan a dohányfüstnek a kolera és tifusz bacillusaira. A 
kísérlet eredménye az volt, hogy a dohányfüstöt száz 
óráig bírták ki a baktériumok, akkor meg elpusztultak 
benne. Egészségükre tehát a pipafüst nem vált, de azért 
bizony elég soká tartott, mig megölte őket.

* Vadkan a sertésnyájban.  Vinga temesmegyei 
község határában legelészett e hó 10-én a község sertés- 
állománya. Egyszerre csak egy óriási vadkan egyenesen 
szelíd társainak tartva közeledett a közeli erdőből. A 
nyájhoz érve, rögtön hozzákezdett pusztításaihoz és mint
egy tizenhat sertést marcangolt széjjel. A pásztor tehe
tetlen volt. Egy arrafelé haladt csendőrjárat szúrta le a 
pusztító vadat.

* A vörös orr ellen. Nem szerencse, ha az ember
nek piros az orra. A szépséget se emeli és ezenkívül 
abba a gyanúba keveri az embert, hogy sok jót nyelt, 
annak a tüze izzik az orra hegyén. Innen a régi recept, 
hogy a kinek vörös az orra, igyék addig, a mig — kék 
lesz. Pedig az orr kellemetlen bíborának nem mindig az 
ital az oka. Bornemissza emberen is megeshetik ez a 
kellemetlenség, nőn is, a ki a szagát se állhatja sem
miféle szesznek. Az orvosságát régóta keresik a dokto
rok, máig se tudták megtalálni. Bruck doktor a Semaine 
Medicale cimü orvosi folyóiratba cikket irt erről a be
tegségről. A baj kétféle lehet: állandó és időleges. 
Olyan medicinát, a mely az állandó piros orr vörösségét 
eltüntetné vagy csak enyhítené is, ő se tud, de az 
ellen a pirosság ellen, a mely időnként festi meg az orr 
bőrét, talált hasznos orvosságot. Ez az orvosság — a 
benzin. A mint a pirosság mutatkozik, egyszerűen ben
zinbe mártott vattával vagy gézzel kell az orrot boro
gatni és a vörösség csakhamar elmúlik. Ártó hatása en
nek a borogatásnak egy szikra sincs, csak arra kell 
vigyázni, hogy a bőrön, mikor borogatják, seb vagy kar
colás ne legyen.

* A rákok színéről. Nem minden élő rák páncélja 
egyforma szinű. Az olyan rák. mely kék színű pala-ta
lajjal biró mederben él, szintén kékszinű, mig a mocsa
ras helyen tartózkodó rák szine rendesen fekete. Ezeket 
a színeket oda magyarázzuk, hogy a rák védelmére szol
gálnak. Vannak azonban élő rákok is, melyeknek szine 
vöröses s ez a szin a környezet színétől teljesen elüt. 
Kísérletek által bebizonyosodott, hogy a rákoknak eme 
sajátságos szine, mely a védelem esetén annyira hátrá
nyos, még élénkebbé válik, ha a rákok a nap behatá
sának hosszabb ideig ki lesznek téve. Kent angol kutató 
volt az első, a ki ilyen eljárás mellett az élő rákok szí
nét mesterségesen élénk vörösre változtatta. A  kísérle
tezésnél főleg arra kell ügyelni, hogy a rákok, melyek
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eddig teljes sötétségben éltek, csak lassanként legyenek 
a világosság behatásának kitéve, úgy, hogy hónapok el
teljenek addig, míg az aquarium teljes világossága a rá
kokra bocsáttatik.

* S iska-Barancsák. Ezt a furcsa nevet egy vesze
delmes vadorzó viselte, a ki Erdödy gróf vágmedencei 
erdejében pusztította a vadat. Rettegett ember volt messze 
vidéken, a kitől futva menekült minden halandó, ha ma
gányos helyen összetalálkozott vele. A gróf egyik erdésze, 
Babszky József’, a ki bátoiszivű legény, elhatározta, 
hogy leszámol vele. Napokig leselkedett rája az erdőben. 
A minap, mint Ga/gócról jelentik, végre tetten érte 
Siska-Barancsákot, a mikor elejtett egy vadat. Kilépett 
rejtekéből.

— Állj ! — kiáltott harsányan a vadorzóra.
Siska megállt s farkasszemet nézett a vadászszal, az

tán hirtelen lövésre emelte fegyverét. Babszky azonban 
gyorsabb volt s előbb elsütötte puskáját. A vadorzó le
roskadt és meghalt, a golyó szivébe fúródott.

* Az ötödik erdőőri szakiskola. Darányi földmí- 
velési miniszter az ötödik erdőőri szakiskola felállítási 
költségeire 250,000 koronát kér a törvényhozástól. Ebből 
30 növendéknek szükséges internatus, igazgatói, tanári 
helyiségek, tantermek épülnek. Még ez évben megindul
nak a tárgyalások is, hogy az iskolát Dunántúl hol állít
sák fel.

* Francia  orvvadászok. Párisi lapok szerint a fran
cia vadászok sokat panaszkodnak az orvvadászokra, akik 
óriási kárt tesznek a vadállományban. Az új-kori orv
vadászok — az erdők e rablói — új nemét találták ki 
a biztos vadászatnak. Acetylen-lámpákkal indulnak zsák
mányolni ; az erős fényt hirtelen rávetik az állat sze
meire s az áldozatot így szinte megvakítva, könnyebben 
lelőhetik, sőt néha szabad kézzel is megfoghatják. Üdv 
Dianának, hogy a mi ugyancsak szemenszedett orv
vadászaink még nem emelkedtek a műveltség ily magas 
fokára.

* Életmentő sertések.  A Hazai és Külföldi Tu
dósítások cimü folyóirat 1609-iki számában olvassuk a 
következőket: „Biharból Aug. 23-ikán — Ezen esztendő
ben az Hévség nagy lévén, a’ mi Belényesi Járásunkban 
igen megszaporodtak az veszett farkasok, a’ mellyek sok 
szegény embereket, állatokat megmarczangoltak, a ki
tudódva megmarczangolt szerencsétlenek valami 14-en 
ide be Belényesbe hozattak, a’ kik Méltóságos Gróf Ad
ministrator úr Ő nagysága rendelése szerént egy különös 
épületbe tartatnak éjjeli s nappali vigyázat alatt, ne hogy 
az szerencsétlenség megesvén, hogy vagy egyik vagy 
másik meg veszvén, több embert is szerencsétlenségbe 
hozzanak. Nr. Vármegyénk’ Fő orvosa T. Sándorfy, 
és Fő Seb Orvosa Hllgcl Ferencz Urak bölts intézetei 
által, ’s az itt Belényesben lakó Ns. Vármegye Honora
rius chyrurgusa H erczeg  József fáradozása által úgy lehet 
reményleni, hogy kigyógyulnak egy Gyermeken kívül. Ezen 
Gyermek 7 esztendős Herszest nevű faluból, a’ ki az egy

néhány Sertéseket a’ mezőn legeltetvén félre ült, és játszado
zott, 2 Sertés Kocza, kiket ő gyakran ápolgatott, a’ többiekkel 
az bokorban voltak. Hirtelen arra kóborolván egy Farkas 
az Gyermeket fül tövén meg ragadta és hurczolta; az 
Gyermek sikoltását a két kocza megesmárte, a’ sűrűből 
kirohantak és az Farkas addig vagdalták agyaraikkal, 
még a Farkas eleresztette a gyermeket. így mentették 
meg az haláltól. Még az állatokban is van háladatosság, 
bár sok emberben volna!“

* Kalifák nyaralója Arábiában. Karabacek egye
temi tanár olyan fölfedezésről olvasott föl a bécsi tudo
mányos akadémia idei nagygyűlésén, a mely az arab 
művészetnek egy eddig ismeretlen ágát mutatja be. — 
Előadása szerint az arábiai nagy sivatag szélén föltalált 
Ariira várban félig nyaraló, félig vadászkastély rendelte
tésű, pazar pompával berendezett épületet ismertek föl, 
a minőket az egykorú írók több helyütt leírtak, de kö
zülök eddig csak ezt az egyet ismerjük. A fölfedezés 
dicsősége Musil olmützi papot illeti, a ki Jeruzsálem
ben tanúlmányúton lévén, figyelmét a Palesztinától 
délre fekvő hatalmas területre fordította és ott számos 
helyen kutatott. 1898-ban találta meg négy hónapi ván
dorlás után az arab forrásokból ismert Kosseir Amrát, 
de az ellenséges benszülöttek miatt csak két évvel ké
sőbb sikerült azt alaposan megvizsgálnia. Ez alkalommal 
nagy sorozat fényképfölvételt készített az épületről, a 
melyek nyilvánosságra kerülvén, Mielich bécsi festő csat
lakozott a fiatal tudóshoz, kivel már most egy harmadik 
expedíció folyamán tömérdek nélkülözés után pontos és 
kimerítő fölvételeket készítettek a kastélyról. A talált föl- 
irások szerint a 862-ben trónra lépett Ahmed kalifa, a 
hires Harun al Raschid nagybátyja építette ezt a kastélyt 
nyaralónak, vadász- és fürdő-palotának. Az eléggé terje
delmes épületnek főleg belső része gazdag. A padlót 
részben mozaik, részben csiszolt márvány borítja. Ugyan
ilyen burkolatot kapott a falak alsó része, mig a felsőt 
gyönyörű tempera-festmények borítják. Ezek a művek a 
legkiválóbb görög remekekre emlékeztetnek, csak erősen 
naturálista fölfogásuk árulja el bizánci eredetüket. Tár
gyuk a női akt különböző ábrázolása, nagyobbára allego
rikus kompozíció keretében. Egy ciklus a vadászatot, egy 
másik az évszakot mutatja be.

m m m

Szerkesztői üzenetek.
V. B . . . urnák. Szives értesítését köszönettel vettük ; kíván

sága szerint fogunk eljárni,
N. K . . . urnák. Rovargyüjtemény és herbarium Katona Mihály 

urnái kapható. Lakik : Budapest, József-Körut 13. sz.
H. V . . . urnák. Hogy a lap minden héten megjelenhessen, 

legalább 1000 előfizetővel kellene bírnia. Most még távol állunk tőle.
A. I . . . urnák. Meszeltesse be télire csemetéit következően ké

szített keverékkel : 50 százalék oltott mész közé kevertessen 30 szá
zalék agyagföldet, 15 százalék sűrű marhavért és 5 százalék kőszén- 
kátrányt. Jótállunk, hogy tavaszkor nem fog a nyulakra panaszkodni.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárit.
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Pályázati hirdetmény.
Alsófehérvármegyében a marosújvári járás egész területén, valamint a nagyenyedi 

járás Gombás, Apahida, Csombord. Maros-Szentkirály, Szászújfalu, Tompaháza, Magyar- 
becze, Vadverem, Magyarbagó, Háporton, Asszonynépe, Miriszló, Oláhlapád, Oláhrákos, 
Nyirmező, Szabaderdő, Vládháza, Muzsina és Felenyed községek területén fekvő, állami 
kezelésbe vett erdők és kopárok felügyeletére Nagyenyed székhelylyel rendszeresített,
400 K évi fizetés, 160 K évi lótartási átalány és 80 K lakpénzzel díjazott, megüresedett

nagyenyed-alvföéki kerületi erdőőri állásra
ezennel pályázatot nyitok és felhivom mindazokat, akik ezen állást elnyerni óhajtják, 
hogy erdőőri szakvizsga-bizonyítványukkal, keresztlevelükkel, egészséges testalkatukat 
igazoló orvosi bizonyítványnyal, valamint eddigi alkalmaztatásukat és nyelvismeretüket 
bizonyító szolgálati bizonyítványnyal felszerelt folyamodványukat 1902. é v i  d e c z e m b e r  
hó 1-ig Alsófehérvármegye közigazgatási erdészeti bizottságához terjesszék be. 

Alsófehérvármegye közigazgatási erdészeti bizottságától 
Nagyenyeden, 1902. november 12-én.

G áspár János,
92 közig. érd. bizotts. elnök.
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Pályázati hirdetmény.
Alsófehérvármegyében Abrudbánya város, Abrudfalva, Kerpenyes és Szohodol 

községek területén fekvő, állami kezelésbe vett erdők és kopárok felügyeletére Abrud
bánya székhelylyel rendszeresített, 400 korona évi fizetés, 160 korona évi lótartási áta
lány és 80 korona évi lakpénzzel díjazott, ezidőszerint üresedésben levő

w w

^  ezennel pályázatot nyitok és felhivom mindazokat, akik ezen állást elnyerni óhajtják, 
miszerint az erdőőri szakvizsga-bizonyítványukkal, erős, egészséges testalkatukat bizo- 
nyitó orvosi bizonyítványnyal, valamint eddigi alkalmaztatásukat és nyelvismeretüket 
bizonyító szolgálati bizonyítványnyal felszerelt folyamodványukat 1902. év i deczem -
bér hó 1-ig Alsófehérvármegye közigazgatási erdészeti bizottságához terjesszék be. 

Alsófehérvármegye közigazgatási erdészeti bizottságától 
Nagyenyeden, 1902. november 11-én,

G áspár János,
93 k ö z ig .  é r d . b iz o t t s .  e ln ö k .
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A nagyméltóságú földmívelésügyi magy. kir. Minisztérium folyó évi 
57648. számú engedélye alapján ezennel közhírré tétetik, miszerint Nagy-Lucska 
beregvármegyei község volt úrbéresei erdejében megjelölt 84 kát. hold területen 
található és megszámozott, valamint felülbélyegzett

1 2 0 4  darab  tö lg y tö rzs
3952 m3 kizárólag rnűfára alkalmas fatömege ___ — ___ — 103202 K

m

171 darab  k ö r  is  fa tö rzs
műfára alkalmas és 199 m3-re becsült fatömege — — — 2786 K

és végül

5 9  darab  s z il fa tö rzs
75 m3 műfára becsült fatömege — J__ — — — — 900 K
becsár mellett egy tömegben és összesen tövön 106888 kor. kikiáltási becsár mellett

1902. évi íeczember hó 16-án délelőtt 11 órakor
Nagy-Lucska község házánál megtartandó zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános 
árverésen a legtöbbet Ígérőnek el fog adatni.

Árverelni szándékozók kötelesek a kikiáltási ár 10°/o-át készpénzben avagy 
óvadékképes értékpapírokban előzetesen letenni; ily módon 10% bánatpénzzel fel
szerelt és megfelelőleg kiállított zárt ajánlatok a szóbeli árverés megkezdése előtt 
szintén elfogadtatnak, ellenben utó- avagy távirati ajánlatok nem fognak figyelembe 
vétetni.

Árverési és szerződési feltételek az úrbéres elnöknél, a munkácsi m. kir. járási 
erdőgondnokságnál és alólirott erdőhivatalnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Beregszász, 1902. évi november hó ó-án.

ítf®*

ü t *
Ü t *

Ü t»

kir. állami erdőhivatal.
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MACTYa I T I Ü I D  É S Z
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

SZERKESZTI

IMECSFALVI I M E C S  B É L A  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 1-én és 15-én.

KIADJA

S Z É K E L Y  É S  I L L É S  U N G V Á R T T ,

K A Z IN CZ Y- UT CZ A  1. SZ.,
hova a hirdetések, az előfizetési és hirdetési 

dijak küldendők.

A bükkfa értékesítése a zsarnócai 
magyar kir. erdőhivatal kerületében.

ír ta  : Díváid Béla.

Bedő A. „A magyar állam erdőségeinek gaz
dasági és kereskedelmi leírása“ című mű III. 
kötete „Kincstári erdők“ részének V. táblázatá
ban kimutatja, hogy a zsarnócai m. kir. erdő
hivatal 62723 k. h. erdőterületének: 12436 k. h. 
tölgy, 29474 k. h. bükk és egyéb lombfa és 
20813 k. h. fenyőfélékből áll.

Vagyis, hogy a bükk az egész területnek 
454%  foglalja el.

Ezen területen évente mintegy 58—60 ezer 
köbméter bükkfa kerül értékesítés alá, melyből 
85—90°/o tűzifa és csak 10— 15% műfa.

A tűzifa első minősége részben a budapesti 
kincstári faraktárnak, az államvasutaknak és 
részben a kincstári bányaművek tiszti személy
zete illetmény-fájául lesz elszállítva.

A tűzifa másodminősége részben a kincstári, 
részben a magánbányászat, a selmeci ezüstkohó 
és molnói üveggyárnak lesz eladva. A kincstári 
művek a fát a földmívelési miniszter által évről- 
évre jóváhagyott árjegyzék ártételei szerint, a 
magánvállalatok öt-öt évre kötött szerződések 
alapján fizetik meg a fát.

A tűzifa harmadminősége a szén és gyérítési 
fa saját kezelésben fel lesz szenítve és egyrészről 
a zólyom-brézói kincstári vasgyárral 3—3 évi 
időtartamra kötött szerződés értelmében a garam- 
berzencei állomásra, másrészről a Selmecbányái 
ezüstkohónak a fenálló árszabály szerinti árban 
átengedve.

Ily módon
az I. oszt. tűzifánál köbméterenként 4 K 01 f

1 „ 34

a III oszt. tűzifánál köbméterenként — K 74 f 
minimális tőár éretik el. Kedvezőbb fekvésű 
helyekről a tőár jóval nagyobbodik.

Ha ehhez hozzáteszem azt, hogy ezen ked
vező árak mellett az összes évi termés elkel, el 
nem mulaszthatom annak okát abban megma
gyarázni, hogy az állami birtokon nagy sűly 
fektettetik ügy a fő, mint a mellék erdei utak 
jó karban tartására, amiken minimális fuvar
bérek, a rendelkezésre álló fuvarerő lehető meg- 
kímélése, rövid és bármely időben, részben a 
Garamberzence—lévai helyi érdekű vasúthoz és 
innen a fővonalakhoz, részben a Selmecbányái 
kincstári bánya telepeihez és egyéb fafogyasztó 
helyekhez eljuthatni.

Hogy az elmondott körülményeknél fogva 
mennyire megvan az alkalom adva a műfa érté
kesítésére, azt tovább megmagyaráznom nem 
szükséges.

A bükk műfa az üzemterv szerint vágás alá 
kerülő osztagokban 5—5 éves időközökben tövön 
az erdőben, nyilvános árverésen lesz eladva.

A bükk műfát rendesen a besztercebányai 
cs. és kir. szabadalmazott fabűtorgyár szokta 
megvenni.

Az 1901 — 1905. év végéig terjedő öt évi időre 
a következő feltételek mellett vásárolta meg a 
fát, még pedig:

„Vállalkozó tartozik az erdőgondnokság által 
kijelölt bükkfát 2 5 m legkisebb hossztól kezdve 
deciméterekben megállapított hosszban, 25 cm. 
felső átmérőn rönkökben kitermelni és azt az 
erdőben véghezvitt köbözés után vagy pedig a 
vállalkozó által a rakhelyekre vagy a gyertyánfa, 
dallosi vizifűrészhez történt kiszállítás és itt történt 
köbözés után minden ellenvetés nélkül átvenni.

Ha a vállalkozó oly műfadarabokat átvenni
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372 MAGYAR ERDÉSZ 23. szám.

szándékozik, melyeknek bele korhadt vagy kor
hadásnak indult, de a többi része ép és gyárt
mányokra alkalmas, a törzs homloklapján lát
ható bálkorhadás átmérője és hossza adta köb
tartalom az egész törzs köbtartalmából levonatik.

Ha pedig valamely ledöntött törzsnek csak 
egy része nem lenne alkatmas műfának, akkor 
a nem alkalmas rész egy vagy többszörös méter 
hosszban levágatik és az erdőben hagyatik.

A vállalkozónak csakis a kijelölt törzseket 
szabad ledönteni.

A döntésnél a tuskónak a hegy felőli oldalon 
nézve nem szabad magasabbnak lenni, mint a 
törzs váglapjának átmérője, mert ellenkezőleg 
minden magasabbra hagyott tuskórész vagy bélyeg 
nélkül ledöntött törzs köbtartalmának kétszerese 
szorozva az egységárral, képezi a büntetést.

Ha vállalkozó az illető használati év szeptember 
hó 30-áig a fát le nem döntené, akkor az fel 
lesz becsülve, az egységárral megszorozva és 
az akként kijövő összeg a vállalkozó által ugyan
azon év november hó végéig befizetve és azon
kívül az összes fa a kincstár feltétlen tulajdonába 
megy át.

A köbtartalom meghatározása a kéreggel együtt 
mért valódi középátmérő alapján történik.

A vállalkozó köteles az általa átvett fát a hasz
nálati év december hó végéig a vágásból ki
szállítani. Ha ót ebben természetbeli akadályok 
megzavarnák, a reá következő március haváig 
határidő adatik, oly feltétel mellett, hogy a kijelölt 
és átengedett fa a tűzifa és egyéb kezelést ne 
akadályozza.

Vállalkozó köteles a neki átadott műfáért a 
fának elszállítása, illetve felhasználása előtt tömör 
köbméterenként 4 korona 10 fillérnyi vételárt 
megfizetni. “

A bükk műfának a fent ecsetelt módon való 
eladását sokkal célszerűbbnek tartom, mintha az 
erdőbirtokos bűtorláceket termelve, azokat adná el.

Ezen értékesítés helyessége mellett szól az 
egyszerű erdökezelés, továbbá, hogy a fabűtor- 
léc-termelés iparszerű vállalat, ami pedig nem 
képezi sem az erdőbirtokos, sem kezelőjének 
hivatását.

A bükk műfának gömbölyű állapotban törté
nendő átadása mellett szól az E. L. 1880. év

augusztus havi füzetében Rűt Antal főerdőmester 
„A bükkfa-bútorlécekről“, továbbá Beauregard 
Lajos, Coburg herceg erdőigazgatójának „LHg 
egy szó a bükkfa-lécek gyártásához“ című szak
avatott közleménye.

A bükk műfának rönkökben tövön való eladása 
ellen szólhat ama körülmény, hogy a vállalko
zónak a műfa döntésére az illető kezelési év 
december hó végéig határidőt kell adni; mert 
tudjukjól, hogy bútor-lécekre csakis frissen vágott 
fa alkalmas, ez okból a szerződött fél vagy annak 
megbizottja mindig úgy osztja be magának a 
műfa kihasználását, hogy az ne egyszerre az 
egész területen, hanem az egész évre egyenle
tesen történjék. Igen ám, de a tűzifa-termelés 
rendesen csak a téli hónapokban történik és így 
a vágásterület ama részében, amiben a bükk 
műfa nyáron lesz döntve, fel nem dolgozható, 
az csak a következő kezelési évben történhetik 
és így azután egyes osztagokban két éven át 
kell dolgoznunk.

E bajon talán a bükk műfának egy harmadik 
értékesítési módjával segíthetünk, amidőn t. i. a 
bükk műfát a tűzifával együtt holdanként, terü
letenként adjuk el.

Ezen értékesítési mód azonban a lehető leg
rosszabb, mert az esetben a tűzifát oly alacsonyra 
kell becsülnünk, hogy azt a vevő majdnem ingyen 
kapja, mert máskülönben a vételbe bele nem 
megy.

Az ilyen módon való eladásnál a beszterce
bányai bútorgyárnak holdanként 15— 150 koronáig 
kínáltak erdőt. Ez pedig már oly ár, mely csak 
az erdőbirtokos megkárosítását célozza.

Az itt előadottak után tehát a bükk műfának 
az egyedüli és úgy az erdőbirtokos, mint a vevőre 
az egyedüli legelőnyösebb módja a rönkökben 
tövön való eladás.

A zsarnócai m. kir. erdőhivatal bükk műfáját 
vásárló besztercebányai cs. és kir. szab. bútor
gyár a nyers faanyag kitermelését egy vele szer
ződött vállalkozóra mint meghatalmazottra bízza. 
Ez a bükkfát dönteti és egyfelől gömbölyű álla
potban, másfelől azt a gyertyánfai és dallosi 
kincstári vízi fűrészeken lécekké vágva, vasúton 
Besztercebányára szállítja.

A bükk műfának kikezelése és bútorlécekre
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történendő felmetszésénél a következő költségek
merülnek fel, még pedig:

a fa döntése köbméterekben ___ — K 40 f
a fa fuvara köbméterekben ___ 5 K — f
a fa felmetszése köbméterekben 2 K 80 f
a fa tőára köbméterekben ___ 4 K 10 f
egyéb költségekre ___ ___ 1 K — f

Összesen ___ 13 K 30 f
Miután a fűrész az erdőhelyhez közel fekszik 

a fa fuvara olcsó, a vevő, illetve megbízottja a 
kevésbé jó minőségű műfát is átveszi és ennek 
folyománya, hogy a tiszta árű kihozatal a 35° o-ot 
üti meg.

Ennélfogva egy köbméter bútorlécz a fűrész
nél 38 korona.

Ezzel kapcsolatban nem lesz fölösleges meg
tudni, hogy a bútorléczből egy 10 tonnás vasúti 
kocsiba 11 — 12 m:í megy be, míg ellenben a 
frissen vágott rönkökből 9'1—97 m3.

Egy köbméter bútorlécnek Besztercebányán 
44—50 K-nál drágábbnak nem szabad lennie.

A tiszta árú kihozatalra nagy befolyással bír 
a fa növekvési helye. Ha az köves helyen nőtt 
fel, több a gesztje, sokkal törékenyebb, nehezeb
ben munkálható meg. Ezen okból tehát minden 
hajlított bútor gyártással foglalkozó gyár, mielőtt 
a bükkfát megvásárolná, egy kötést csinál; első 
sorban hozat magának egy vasúti kocsirakomány 
bük műfát, azt feldolgoztatja lécekké és hajlít- 
tatja. Ha a törési °/o kicsi, akkor az üzlet meg 
lesz kötve.

A bükk műfa felfűrészelése után visszamaradó 
hulladék 2—4 koronával értékesíttetik szekeren
ként. A 42 m!m vastag hibás bútorléceket, ha 
30 ?%i-re fűrészelik, akkor egy vékony, 10 vtfm 
vastag léc jő a hulladékba, ezt az itteni lakosok 
részben a szekerek oldalainak, részben a kerí
téstartó fák befonására használják fel.

Ha tehát az itt előadottak után egy össze
hasonlítást teszünk a mű- és tűzifa árai között, 
azt látjuk, hogy

a műfáért. . .  — 4 korona 10 fillért
az I-ső oszt. tűzifáért 4 korona 01 fillért

kapunk. És miután az I-ső osztályú hasábfa a 
vágások 40%-át is eléri, de nagy átlagban a 
30%-ot megüti, azt látjuk, hogy e kerületben

a bükk műfa kisebb jövedelmet hoz, mint a 
tűzifa. Ez okból nem is vesszük rossz néven, 
ha a vállalkozó a kijelölt fa ellen kifogásokat 
emel.

Ezen különös, mondhatni visszás esetnek a 
magyarázatát a szives olvasó ne csak abban ke
resse, hogy vasutunk van, hanem abban is, a 
mint azt fentebb is említém, hogy az ahhoz való 
közelítés, a jó közlekedési eszközök, a jó  erdei 
fő- és mellék utakra e kerületben nagy súly lesz 
fektetve.

Kövessük tehát itt is a jó példát!
c£> c&>:£> c& 5  c&> c&> <#> c&> c&> c&> c&> <#>:£> c&> <#> c&> c£> c&> c£> c&> cg> c£> c&> c&> c&>

R ésiletei felmérésnél lu s in i la lb in  lévő m iíuerünk és 
Márton Sándor egyetem es m űsieréről.

Irta : P n y e r  A r t h u r .

Részletes erdészeti felmérésekhez alkalmazni szoktuk 
az egyszerű „Belházy“-féle bussola műszert, bár mind
egyikünk tudja azt, hogy a delejtűvel való szögleolvasás
sal mérési hiba csúszik be. A delejtűt kiküszöbölni azon
ban nincsen szándékunkban, mert azzal, hogy az irány
zatokat a delejes déllőre viszonyítjuk, soha sincs nagy 
szögzáró hibánk.

A mérőasztalnál a delejtű csak tájékoztatásra szolgál, 
ezáltal tényleg nagyobb pontosságot nyerünk és Márton 
Sándor ugyanazt teszi az ő műszerénél, ámbár azt 
mondja, hogy ott a pontosság az irá n yzá s tó l függ, én 
mégis csak részben adhatok igazat, mert hiszen a pon
tosság első sorban a delejtűtől, illetve annak minél sza- 
batosabb beállításától függ. A delejtű karakterisztikus 
hibáit el nem kerülheti és az azáltal származó hibák a 
helyesen megirányzott irányzatokra vitetnek át. Tudjuk, 
hogy a mérőműszerek közül a theodoliton kívül legpon
tosabb mérési eredményt a mérőasztalok adják, mert 
azoknál inkább kikerülhetők a delejtűadta hibák s előny 
az is, hogy azonnal kész térképet nyerünk és minden
féle néven nevezendő transportörözés elmarad. Mi hát 
az oka annak, hogy a mérőasztalt ritkán használjuk ? 
Súlya, nehézsége nem, mert hiszen ma már kis, könnyed 
szerkezetű asztalokat készítenek, melyeket egy munkás 
képes utánunk hordozni s hogy ilyenekkel ma már sok 
helyen mérnek, az tény. Mároasztallal végzett erdei mé
rést szépen ir le Szénássy, Cóburg hercegi erdőmérnök 
a „Magyar Erdész“ első évfolyamának 2 2 —23. számú 
füzetében.

Hogy azonban a mérőasztal erdészeti méréseknél na
gyobb elterjedésnek nem örvend, oka leginkább a fölvé
tel módjában rejlik.

A mérőasztallal való mérés eredményei — miután a 
papiros a légköri behatások alatt szenved — nem bírnak 
mindig a kívánt pontossággal. A papiros anyaga egész
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terjedelmében nem lévén egyenletes, azért pld. a légkör} 
nedvesség hatása alatt történő változások a papirost sem 
torzítják el egyenletesen. Szóval csakis tiszta száraz idő
ben mérhetünk megfelelő pontossággal mérőasztallal s ez 
a voltaképeni oka annak, hogy ez a másképen oly pon
tos műszer lassanként egészen kimegy a használatból.

Ha Márton Sándornak a „Magyar Erdész“-ben közölt cik 
két elolvasom, melyben leírja az okokat, hogy egy pon. 
tosabb műszer kellene az eddigieknél, lehetetlen a mérő
asztalra nem gondolnom, melyben Márton Sándor kíván
ságait legtökéletesebben megvalósítva látom ; viszont ha 
az ő általa feltalált műszerét nézem, lehetetlen ismét a 
papirkorongban egy kis mérőasztalt fel nem fedeznem» 
azzal a különbséggel, hogy itt kész térképet nem nyerünk’ 
hanem leszűrt irányzatokat, hol a transportörözés még 
hátra marad.

Onkénytelenül is arra gondolunk, hogy a papirkorong 
miatt Márton Sándor műszere nem-e ugyanazon elbírálás 
alá esik, mint a mérőasztal ?

Nincsen szándékomban a műszer használhatóságából 
egy makulányit sem levonni, ellenkezőleg csupán csak 
kísérletezésre akarok alkalmat adni és nagyon örvende
nék, ha több szaktárs arra vállalkoznék. A kísérletezés 
annál könnyebben történhetik meg, mert hiszen alapjá
ban véve csak a korong megvizsgálásáról volna szó és 
a szerző azt hiszem szívesen fog egynéhányat rendel
kezésünkre bocsátani. Ha a kísérletezés eredményében 
azt fogja mutatni, hogy a korong a pontosság és egyéb 
igényeknek megfelel, akkor Márton Sándor műszere két
ségkívül tökéletes műszer és megérdemli azt, hogy mi
nél hamarább kezdjük a gyakorlatban alkalmazni.

Szerény nézetem szerint meg kellene vizsgálni, hogy 
vájjon a papirkorongot nedves, esős időben lehet-e hasz
nálni, a deformátió oly kicsiny-e, hogy ez a pontosságot 
nem befolyásolja?

A térképelés alkalmával kisebb a hiba, mint egy pon
tos szögtransportörrel ? Tekintettel arra, hogy a korong 
rajzpapirosra való (E D irányokra) ráfektetése rövid irány
zatok eltolása és a vastag papíron való átszúrás által 
kétségkívül hibának kell becsúsznia : ugyanis a térképe
léshez, hogy a hiba egész kicsi legyen, vékony papirosra 
volna szükségünk, de hát tudjuk, hogy a korongnak más 
okokból egyúttal megfelelő vastagnak is kell lennie.

Ha kiderül az, hogy a papiros a légköri hatásoknak 
feltétlenül ellenáll, az a kérdés merül fel, nem volna-e 
jobb, ha a korongra pontos körbeosztást nyomtatnánk, 
hogy az irányzatokat szögszámértékben is kifejezhessük, 
tekintettel arra, hogy a korongon a vizurák hossza csak 
olyan lehet, mint a két tű közti távolság?

Márton Sándor t. i. azt mondja, hogy műszere theo- 
dolit-mérésekre is alkalmas. Elméletben igen, de a gya
korlatban azt hiszem ily rövid irányzatokkal metszéseket, 
háromszögelést stb. nem végezhetünk, ahol hosszú irány
vonalakra feltétlenül szükség van.

Végül arra akarok rámutatni, hogy a vizsgálat ered

ményét ne a bussola- (Belházy) műszer adataival állítsuk 
szembe, hanem a Neuhöfer-félével, mint a mely nézetem 
szerint legpraktikusabb. Úgy az ár olcsósága e mellett 
szól, valamint az is előnyére szolgál, hogy olyan méré
sekre is használható, melyet különben csak theodolittal 
lehetne végezni.

A Neuhöfer-féle műszer, mely 240 koronába kerül, 
nemcsak olyan felméréseknél használható, mint az egy
szerű Belházy-féle bussola (bár ennél valamivel ponto
sabb eredményt ad, mert külpontossági hiba nincsen), 
hanem a delejtű szolgálhat itt is tisztán csak tájékozta
tásra s azonkívül nyerhetünk épp oly pontos szögadatot 
is, mint a theodolittal.

így ugyanazon megbecsülhetetlen jó tulajdonságokkal 
bir, mint a bussola, hogy t. i. hogy nedves, sőt esős 
időben is dolgozhatunk. A felmérési adatokat egyetlen 
kis felmérési könyvecskébe jegyezhetjük, minek folytán 
aztán egész nyáron, esetleg több éven keresztül folytat
hatjuk a felvételeket és csak azok elvégzésével fogunk 
hozzá a felhordáshoz, rendesen télen, midőn a felmérés 
úgy is kell, hogy szüneteljen.

Minden felvételnek számértéke lévén, az a felmérési 
könyvből évek múltán is ugyanazon pontossággal tér
képre tehető.

Hogy tehát Márton Sándor műszerét kellőképen mél
tassuk, a fenti műszerrel kellene összehasonlítanunk. 
Szükséges volna persze Márton távolságmérésre beren
dezett távcsövét is vizsgálat tárgyává tenni, bár szerző 
azt írja, hogy ezen távcső a bussola műszerre is alkal
mazható.

Abban reménykedem, hogy az érdekes kísérleti ügy
gyei mennél többen fognak foglalkozni és határozottan 
örvendenék, ha a vélemény Márton Sándor műszere ja 
vára döntene, mint a mely az eddigi összes műszerek
nél jobb, tökéletesebb; mert akkor ismét egy alkalmunk 
volna bebizonyíthatni azt, hogy nem szükséges mindig a 
némethez fordulnunk.
** ************** f  > ¥* ***** ** *****

Védekezés a faárverések hiénái ellen.
Köztudomású dolog, hogy az állam és a közvagyon 

tulajdonát képező fa és egyéb anyagok vagy nyilvános 
árverésen vagy a földmivelésügyi m. k. ministerium által 
jóváhagyott árjegyzékek szerint lesznek értékesítve.

Árverés utján lesznek olyan anyagok eladva, a me
lyek vagy több év használatát képezik, vagy nagyobb 
összegeket képviselnek és nem arra valók, hogy kisebb 
házi szükségletet fedezzenek, hanem kereskedelmi vagy 
ipari célokra szolgálnak.

Árjegyzék utján ellenben oly anyagok adatnak el, 
melyek a vidék rendes házi szükségleteinek kielégítésére 
szolgálnak: igy például a tűzifa, saját építkezésekre
szolgáló fa, kő, homok, anyag és egyéb hasonló 
anyagok.

Az értékesítésnek első módja a legreálisabb, mert bár-
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minő legyen az alap-kikiáltási ár, a kifejlődött verseny 
következtében az eladó a valódi értéket kapja meg.

Megadnák az eladandó tárgy árát, ha nem jelennének 
meg minden árverésnél az árverés úgynevezett hiénái, 
a kik az árverés alá bocsájtott fa és egyéb anyagok ér
tékét az eladó kárára leszorítják.

Kik ezek a hiénák ?
Mindenki, a ki egy vidéken hosszabb ideig szolgál, 

ösmeri ezeket a typikus alakokat. — Rendesen csen
des jó képű emberek, a kik minden árverés előtt meg
jelennek és az eladandó tárgy hol léte, nagysága és 
minőségéről tudakozódnak; puhatolódznak, hogy nem-e 
jelentkezett már valaki az eladandó objektum megtekin
tésére, mert ők is komoly vevők ! Meg is nézik az ár- 
verelendő tárgyat, de nem a komoly vétel érdekéből, 
hanem, hogy a kiszemelendő áldozat vagy áldozatokkal 
szemben helyi és szakösmeretet mutassanak. — Ezután 
az árverés napján ennek megkezdése előtt 1—2 órával 
bevonul — vagy bevonulnak az áldozatok kiszemelése 
és megösmerkedés céljából a tárgyalási helyiségbe. - 
Itt a komoly vevő is rendesen puhatolódzik, hog) kik 
fognak versenyezni és mit fognak ajánlani.

Ezt a pillanatot lesi a hiéna, a ki úgy, mint a pók 
hálóját egy sarokban szövi, maga a sarokba vonul és a 
mint az áldozat légy a láthatatlan háló lelett elröpül 
egy gyors mozdulattal a rejtekből előkerül és finom, de 
elszakithatlan fonállal körülfonja, fonja, szorítja, a mig 
meg nem fojtja.

Ilyen az árverési hiéna is, meghúzza magát, mint egy 
komoly vevő, kezében vagy kabátja zsebében, feltűnő 
módon írásbeli ajánlatot szorongat.

Ha akad áldozat módot talál, hogy tárgyalásba eresz
kedjék véle, vagy ha van több mindannyival és ha 
megkapta a sápot elhallgat, csöndes lesz, de ha nem, 
akkor ő is benyújt ajánlatot. — Az ajánlatból kettőt tart 
készenlétben, egy kissebbet és egy nagyobbat.

Miután ő venni nem akar, de jeleznie kell a vételt, 
beadja a kisebbet a mi rendesen a kiktáltási áron alóli 
árt tartalmazza magában, számítván arra, hogy azt 
amúgy sem fogadják el, vagy ha el is fogadják jó üz
letet csinál.

Ha rontani akar, akkor beadja a nagyobb ajánlatot, 
de ebbe ő szab meg az eladónak oly feltételeket, me
lyeket elfogadni nem lehet és úgy rendesen egy máso
dik árverést tűznek ki és ő csak ezt lesi, hogy a többi 
versenyző előtt nélkülözhetlennek tűnjék fel és a fent 
elmondott sápolást újból kezdhesse.

Ez a kinövése a nyilvános árverésnek, a közvagyon 
egyedüli és legreálisabb értékesítésének.

Tudok esetet, hogy az árverésnél a komoly vevő 
gyáros, mert a versenytárgyaláson csak másod magával 
a hiénával volt jelen, a kikiáltási áron felül 20,000 K 
akart adni, de ezzel 2000 koronában megegyezett.

Ez utóbbi lemondott és a gyáros a látszat kedvéért 
a kikiáltási áron felül egy elenyésző csekély dolgot adott,

dacára annak, hogy neki megért a vásárlandó fa az 
alapáron felül 20,000 koronával többet. — A vevő, 
szerződött fél nyert 18.000 koronát, a hiéna egy egy
szeri megjelenéséért 2000 koronát. — A pénzszerzés
nek ez igy könnyű, de nem tisztességes módja.

Ennélfogva nyilvánvaló az eladó erdőbirtokos kára, a 
mi ellen védekezni kell, mert a hiénákat az a ki vélök 
paktál ugyan el nem árulja.

A védekezés egyedüli módja, hogy az ajánlatok 
csak írásban tehetők meg.

Az ajánlatok felbontásának ideje az árverési feltéte
lekbe bejegyzendő, anélkül, hogy az árverés napján a 
vevőknek megjelenniök kellene. — A bizottságilag fel
bontott ajánlatok eredményéről versenyzők posta utján 
irásbelileg lesznek értesítendők.

Ezzel el lenne érve az, hogy a komoly vevőkkel az 
árverés hiénái nem érintkezhetnek és igy nem is sápol
hatnak, mig ellenben az erdőbirtokos megkapná az el
adandó fa és egyéb termékek valódi értékét. Aeer.

& ff &

Az állami erdőtisztek fizetésrendezése.
A „Magyar Erdész" f. é. 20-ik számában egy cikket 

közöl fenti címen, mely engem is felszólalásra késztet, 
mert tagadhatatlan tiszta igazságokat mond el.

Azt akarom még ahhoz hozzá fűzni, hogy az erdészet 
züllésének előjelei már is jelentkeznek s ez csak foko
zódni fog, ha a műszaki kamarák életbeléptetésével, az 
a kevés is átpártol a mérnöki pályához, mely most az 
erdészeti akadémiáról kikerül.

A züllésnek előjelét abban látom, hogy mig az előtt az 
érett ifjúság szine-java került ki a kincstári szolgálatba, 
hisz az én időmben 40 végzett között csak a 12 leg
jobb bizonyítványnyal bírót nevezték ki oda, addig ma 
nap minden arra mutat, hogy a selejtesebb elem kezd 
ide vetődni hozzánk.

Az idén pl. csak heten végezték el teljes vizsgával az 
érd. akadémiát. Ez a szám rendkívüli apadást mutat, 
ha meggondoljuk, hogy mint első évesek 52-en voltak, 
tehát roppant sok „balek“ dűlt ki, mig végre heten 
célhoz jutottak.

De úgy látszik a tanárok még itt is kénytelenek vol
tak elnézést gyakorolni, mert a most megtartott erdészeti 
államvizsgák is szomorú tanúságát szolgáltatták annak, 
hogy a szakértelem nagyon alábbszállott, a minek tán 
abban is kereshető egyik indító oka, hogy erdészeink 
látva sorsuk mostohaságát, visszatartják fiaikat e pá
lyától, mert hiába e szakmakörbe csak az élheti bele 
magát igazán, a ki már gyermekkorától fogva apja ré
vén, betekintést nyerhet sok, e szakba vágó gyakorlati 
dolog mélyébe.

Az államvizsgázottak száma, ha jól tudom, 14 volt az 
idén s ebből megbukott 5. Ez már magában véve is 
megdöbbentő. De még lesujtóbb az a tapasztalat, hogy a
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vizsgázók egy része a legegyszerűbb kérdéseknél is 
megakadt. S ha ehhez hozzáképzeljük, hogy ily képzett- 
ségü egyénekből is csak 3—4 jut évenként az állam- 
kincstárnak (az idén 3 lett kinevezve), holott legalább 
s 48 emberre volna szükség, — szomorú jövő vár a 
magyar erdészetre, mely ily auspiciumok mellett, erő hiá
nyában, a csendes kimúlásnak néz elébe.

Egy másik m. kir. erdötiszt.

KÜLFÖLDI FAKERESKEDELE/A.
A németországi fakereskedelem. Berlini főkon

zulátusunk októberi jelentése szerint a németországi fa
kereskedők tevékenysége ezen hónapban főleg az állami 
erdőkben való bevásárlásokra szorítkozott. A f. év októ
ber 24-én Magdeburgban megtartott árlejtésen mintegy
700,000 köbméter került eladásra élénk kereslet mellett. 
Az elért árak felülmúlták a várakozásokat. Bányafa 
köbméterenként 8 ‘20-tól 9-96 márkán, vastagabb árú 
10-től 13'60 márka, egész vastag pedig 15 11-től 2040  
márkán kelt el. Az irányzat szilárd volt, a kereslet pedig 
jobb minőségű árú után élénk volt. Nagyobb kötések 
Stettin és Danzig, valamint a berni piac részére történ
tek; az ár vaggonba állítva Berlinbe, 50—51 márka 
volt. A 7a//?/a-üzletben, leszámítva nehány kisebb kötést, 
nagyobb üzletek vevők hiányában nem jöttek létre. Ellen
tétben a nagykereskedelem szilárd irányzatával a berlini 
piac csakis deszka és padlódeszka, valamint 26 mm.-es 
szálfa szállítására szorítkozott. Kevésbé keresettek 20—26 
mm.-es szálfák, csúcsdeszkák minden vastagságban. 
Egészséges, jó minőségű széldeszka vevőre talált. Galy- 
fára kevés vevő volt.

Vaggonok az orosz deszkaszállításhoz. Az orosz 
vasúti minisztérium fontos újítás behozatalát határozta el. 
Nowosielitzai konzulátusunk jelentése szerint Breitsprecher 
módszere szerint épült vaggonok fognak beszereztetni, 
tekintettel a nowosielitzai nagymérvű deszkakivitelre. Ezen 
módszer lehetővé teszi, hogy a kerekek, illetve a tengely
ágyak állítása által a vaggonok az oroszországi szélesebb 
nyomtávolságról az európai nyomtávolságra is átmehes
senek. Az átrakással járó költségek megtakarítása az 
oroszországi fakivitelnek nagy hasznára lesz.

Rumán fakereskedelem. A Valtea kerületben levő 
„Lotru“ faipari részvénytársaság, amelynél magyar tőke 
is érdekelve van, crajovai konzulátusunk jelentése szerint 
valószinűleg megnagyobbíttatik. Október hónapban 100 
vaggor.nál több hasábfa és deszka vitetett ki Franciaor
szágba, főleg Marseillebe.

Olasz faüzlet. Genuából Írják, hogy októberben ott 
styriai fürészárúra, tölgyfadeszkára jó kereslet volt. Fenyő
deszkákra is sok rendelés érkezett úgy a génuai gyárak
tól, mint a vidékről. A „távolé di Fiume“ jó árakon 
keltek. A svéd deszkákra (távolé di Svezia) nagy kereslet 
volt a gyárak részéről igen szilárd árak mellett. Jegyzé

sek : II. min. 3X9 deszka 380—385 lira, III. min. 3X9 
deszka 340—345 líra „tombant“ 270—2^5 líra angol 
standardonkint hajóról átvéve.

Buenos-Airesból Írják, hogy Argentínában a faparketták, 
melyeket ott eddig nem igen használtak, kelendőkké vál
tak. Eddig az hitték, hogy a parketták nem bírják el az 
ottani nedves égaljat. De ez a felfogás alaptalannak bi
zonyult és az ottani importczégek érdeklődni kezdenek 
parketták iránt.
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TÁRCA.
Végzetes hiba.

— A „Magyar Erdész“ eredeti tárcája. —

A hosszú téli est unalmát űzve, csendes pipaszóval 
üldögéltünk a kandalló előtt én és az öreg esperes. Vé
gig jártuk már a politikát, gazdaságot; vadásztunk is 
egy sort, de végre némi szünet után ismét visszatértünk 
legkedvesebb tárgyunkhoz. Ugyan mondja csak öcsém 
uram — szólt az esperes, — hogy is készítik ezeket az 
újabbfajta puskacsöveket? Az árjegyzékekből annyiféle 
nevüket olvasom, hogy már nem birok rajtuk sehogyan- 
sem eligazodni. Bajos is — mondám én. — mert nem
csak hogy sokfajta cső van mostanában, de még hozzá 
némelyiket többféle néven is illetik. Általában azonban 
csak úgy szoktuk mondani, hogy vannak vas-, acél- és 
damaszkcsövek; a vascsöveket lemezekből forrasztják, az 
acélat fúrják, a damaszkcsöveket meg vas- és acélkeve
rékből készült szalagokból fonják. Ezek a legfinomabb 
puskacsövek, ámbár mostanában az acélat is kezdik 
használni, még serétes puskákhoz is, pedig ezelőtt csak 
golyósat készítettek belőle.

Hát a vascső a leghitványabb, — szól közbe az öreg 
— persze abból valók a régi elültöltők, pedig azok kö
zött volt ám jó puska is. Igen, — mondám — nemrég 
éppen csodálnom kellett egy ilyen régi flintát, mely lefő
zött volna sok drága damaszkot! Az erdőre menet a 
vasúti pályaőr suhanc fiánál láttam egy disznólábnak 
nevezhető puskafélét, melylyel 84 lépésről 5 szem nullás 
serétet lőtt bele a jelzőtárcsába. (Amiért az apja leszedte 
a tiz körméről.) Az egész puska agyastól nem volt egy 
méter hosszú és úgy nézett ki, mintha a föld alól ásták 
volna elő. Az igaz, — hagyta helyben az öreg — hogy 

1 voltak a régi puskák között is különös jók, de az a há
tultöltő mégis csak többet ér, még ha nem is hord olyan 
jól. Hej, sok mindenféle baj esett azzal a kapszlival, ha 
csütörtököt mondott, meg bedugult, meg a manó tudja, 
mi nem történt vele. Én magam is tudok eseteket. Egy- 

I  szer a Tóni bátyám, a ki erdész volt Erdélyben, kará
csonyi ajándékba vett a fiának egy szép lankasztert és 
ki is mentek a kopókkal, hogy megpróbálják. Az apa 
csupa elővigyázatból a fia mellett maradt. A kopók csak
hamar megszólaltak s a sziklás oldalon csörtetés hallat
szott. Kisvártatva előbukkant egy hatalmas medve és
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egyenesen feléjük tartott. A bátyám már megszokta azt 
a jelenetet és a legnagyobb lelkinyugalommal fia elébe 
lépett s az egekig magasztalt régi elültöltőjével célba 
vette a már alig 15— 20 lépésnyiről czammogó mackót.

Csett — esett . . . Azonban nem vesztette el lélek
jelenlétét: egy gyors mozdulattal kikapván kezéből az uj 
lakasztert, a két lábon közelgő szörnyeteget egy lövéssel 
leterítette. A fia mesélte el, hogy mikor a medve hanyat- 
vágódott, még egy darabig mozdulatlanul állva nézett rá. 
majd nyugodtan hátrafordulva, olyanforma megjegyzéssel 
cserélte vissza a puskáját, hogy „mégis csak ér valamit 
ez a ti puskátok is.“

De ez még csak hagyján, mert baj nélkül végződött 
a csalódás — folytatá az öreg űr — azonban tudok egy 
szomorú esetet is, a hol a „csütörtök" végzetessé vált. 
Itt történt a szomszéd megyében, a hatvanas évek dereka 
táján. Falicita után jóízűen vacsorázott az öreg erdész, 
meg valami ellenőrféle hivatalnok, a ki ebből az alka
lomból jött hozzá nehány napra. Jó barátok voltak kü
lönben és bizalmasan beszélgettek mindenféléről. Többek 
között az ellenőr azt újságolta, hogy ismét hire jár a 
Patkó betyárnak s jó lesz vigyázni, mert ez a furfangos 
ember mindenhova váratlanul érkezik. Erre az öreg 
erdész egy nagy szippantás után félre téve hosszűszárű 
pipáját, nagy büszkén leveszi a kétcsövű elültöltőt, majd 
meggyőződvén, hogy a kapszli is rajta van, nyugodtan 
visszaakasztja azt, megjegyezvén, hogy „csak had jöjjön, 
ha fickóra éhezett az a cudar betyár, majd megemlegeti 
a látogatást!“ Alig hogy kimondá az erdész e szavakat, 
kutyaugatás hallik az udvarról mindig erősebben, majd 
egy puskadörej és vége az ugatásnak. Rémülten néz 
egymásra a két jó barát, miközben az erdész szó nélkül 
felugrik helyéről, lekapja fegyverét és felhúzott kakasok
kal célba véve a folyosó ajtaját, mereven áll a szoba 
küszöbe előtt. Recseg, ropog az erős ajtó, végre besza
kad s fegyveres marconák lépnek be rajta. E pillanatban 
hallik az erdész fegyveréből :

Csett . . . csett . . . ; s nyomban rá válaszképen egy 
iszonyú dördűlés és az öreg végig terült a tégla folyosó 
hideg kövezetén, mellé bizalmas barátja, a végzetes fegy
ver. Persze a betyárok aztán előszedték az ellenőrt s 
vele a licitációról hozott pénzt is és úgy elmentek, hogy 
csak reggel mesélt róluk a falu félénk áhítattal. jj
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IRODALMI SZEMLE.
— Növényföldrajzi vázlatok Bosznia és  H e rc e 

govinából. Dr. lovag Beck Günther tanár nagy művé
ből a „Centralblatt f. d. ges. Forstwesen“ nyomán közöl
jük az illyr országoknak bennünket is érdeklő fatenyé
szetét.

I. Az adriai tengerpart országainak tenyészete.
Az adriai tengerpart növénytenyészetének jellegét az 

örökzöld fák adják meg, melyek sarjerdőszerüen egye

sülve e vidéknek szembeötlő növényalakzatot* kölcsö
nöznek.

A tengerpart tenyészete elfoglalja az istriai száraz föl
dön Fianonatól Voloscán át Fiúméig egész Novin túl 
terjedő keskeny övét és a következő tagokra oszlik.

a) Az örökzöld bokor alakzat. Képviselői a 8 m. ma
gasságot is elérő Arbutus Unedo, a Myrtus italica és az 
örökzöld Viburnum Tinus: ritkábban lép fel a babér. 
További fontosabb alkotó részei a Phillyrea latifolia, az 
elvadult olajfa, a Pistacia Lentiscus és Terebinthus, 
az örökzöld tölgy Qu. coccifera és Qu Ilex, e két 
utóbbi is bokor alakban. Díszét képezik a Cistus, 
Rosa sempervirens, Rosmarinus officinalis, Coronilla 
emeroides, Liqustrum vulgare és Spartium junceum. 
Az oleander bokor pedig Dalmácia déli részein majdnem 
külön alakzatot képez. Dalmácia 13,050 km2 területéből 
11,453 km2 terméketlen, a mi nagyrészt az emberi pusz
títás megdöbbentő eredménye. Az erdőben szűkölködő 
vidéken ugyanis mintegy ember magasságot elérő bok
rok mihelyt némi rőzsefát szolgáltatnak, a fejszének es
nek áldozatúl, a vágás forduló rendszerint 14 év oda
dobva a vágásokat a legeltetésnek s igy elérik azt, 
hogy a Quarnerótól egész Albániáig majdnem minden 
kopár, nyomasztólag sivár.

/?) A parti fenyő Pinus halepensis alakzata. Közép és 
dél Dalmáciában egykor kiterjedt állományokat alkotha
tott, de a gyakori erdőégések e szép fanemet is nagy
részt kipusztitották. A Pinus haelpensis a tenger szine 
fölé 200 m.-nél magasabbra nem emelkedik. Beck ugyan 
Sabioncello félszigeten Orebic és Trappano között 240 
méternyire is észlelte Pinus laricióval elegyesen. A leg
szárazabb és legrosszabb meszes talajon is tenyészik, 
megfelelő éghajlat és nedves tengeri levegő mellett. 
Déli Dalmácia és a közel fekvő szigetek kopárainak be- 
erdősítésénél egyik legfontosabb fanem.

r) A sötét fenyő Pinus Laració alakzata. Ahol a 
dalmáciai hegység éghajta a Pinus halepensisnek már 
nem kedvez, a sötét fenyő állományai lépnek föl. Külö
nösen szép ez alakzat a Sabincello félsziget hegyormán, 
a Bracca sziget magas hegygerincein és a Biakovo 
hegyoldalain. A Monte Viperán (961 m.) mintegy 700 
métertől kezdődőleg 909 méter magasságig a sziklás 
mészkő területeken található Juniperus oxycedrus alj
fával. Előfordulása már 240 méternyire tengerszint kez
dődik.

d) A babérerdőről, mely erdészetileg nem fontos, csu
pán azt említjük meg, hogy az abbaziai partokon éri el 
északi határát; fölötte nagy árnytűrő képességét sem

* Minden tenyészeti övben találhatók növények bizonyos csopor
tokban egyesülve, melyek fokozataikban és tagozataikban nem eset
legesek, hanem a látszólagos rendszertelenség dacára törvények sze
rint rendezvék. Ezen csoportokat, melyek valamely vidéknek tájkép
jellegét megadják, növényalakzatnak (Pflan^enformation) nevezzük.
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lehet gyakorlatilag alkalmazni, mert a tenger színe fölé 
nem bir magasra emelkedni.

e) A tölgyerdő a tengerparttól a magas hegységek 
lábáig a dombos előhegységet foglalja el. A Narenta sík
ságon Mostáron keresztül a Jablanica szorosig terjed. A 
dalmáciai szigeteken tölgyerdők sohasem fordultak elő, 
hanem a Quarnero szigetein : Cherzon, Veglian és 
Arben en. Kiterjedtebb állományok csak a száraz föld 
belsejében találhatók és pedig a Quercus sessiliflora és 
pubescens mellett Qu. Ilex, Celtis australis, Fraxinus 
ornus, Cupressus és ritkábban Quercus hungarica, sehol 
sem hiányzik a Juniperus oxycedrus, Paliurus aculeatus 
és Carpinus duinensis. Észak-Dalmáciában e tölgyerdő 
200 méterig, délen azonban 800 méterig emelkedik. Elő
fordulnak még ez alakzatban Ragusa mellett az ismert 
canosai ős planatok (Platanus orientalis). A mandula
fenyő (Pinus Pinea) az adriai tengerparton aránylag rit
kán lesz telepítve, hanem inkább a Pinus brutia és 
Pinus Pinaster.

II. A síkság és előhegység fatenyészete.
Az előbb érinte t tölgyalakzathoz más tölgyállományok 

csatlakoznak, melyek a liburniai karsttól Albániáig ter
jednek. Ezen erdőalak Hercegovinában a Quercus Hun
garica és a Cytisus ramentaceus föllépésével egészen 
megváltozik. A Prebinjeben és Albániában ismét egy más 
tölgyalakzattal találkozunk, melynek uralkodó faneme az 
örökzöld macedóniai tölgy (Qu. macedonica). Területileg 
legfontosabb azon tölgy regió, mely a magyar síkságtól a 
horvát, boszniai és szerbiai hegyvidékig terjed és a Száva- 
Duna lapályai felé az előhegyeket 60— 100 km. széles 
övben ellepve Ogulintól Romániáig húzódik. A Száva 
nedves lapályain a tölgyerdőket Qu. pedunculata (szlavó
niai tölgyerdő) alkotja, míg a szárazabb előhegységben 
elvész a kocsányos tölgy és a boszniai tölgyerdőnek a 
kocsánytalan tölgy- és csernek (Qu. sessiliflora és cerris) 
engedi át a területeket. Magasabb fekvésben belevegyül 
a bükk, a horvát előhegyeken a szelíd gesztenye, a Drina 
völgyben és Szerbiában a magyar tölgy (Qu. hungarica). 
Mindkét tölgyrégióban érdekesen lép előtérbe a sötét fenyő 
(Pinus Laricio). Egyes alakzatai: a) A karsterdő. Keleti 
határa a Károlyváros-Konjica vonaláig terjed. Elfoglalja a 
liburniai karstnak a tenger felé eső hegyoldalait, a Cherso 
és Veglia szigeteket. Fanemei: a Quercus pubescens, 
sessiliflora és lerris, melyekhez Fraxinus Ornus, Ostrya 
carpinifolia, Acer campestre, monspessulanum és Carpinus 
duicensis társúlnak. Az előjövetel felső határai a fiumei 
karston (tenger felől) 700 m, a hercegovinál hegyeken 
1293 m. A felső határ a földrajzi szélesség apadásával 
emelkedik. A magyar tölgynek (Qu. hungarica) föllépésével 
más képet nyer a karsterdő, ennek főelterjedési tere 
Szerbia, Szlavónia, közép Magyarország és Erdély, egész 
Oláhország és Bulgáriáig; Boszniába a Drina és Lim- 
völgyön át jut.

b) A macedóniai tölgy (Qu. macedonica) alakzata.
c) A Quercus brutia alakzata.

d) A szlavóniai tölgyerdő vagy a kocsányos tölgy (Qu. 
pedunculata) alakzata. A Száva és mellékfolyóinak a 
Kulpa, Vrbas, Ukrina, Bosna, Drina és Morava völgyeit 

..foglalja cl. Már a török uralom alatt nagyrészt kihasz
náltatott.

e) A boszniai tölgyerdő vagy a kocsánytalan tölgy és 
cser (Qu. sessiliflora és cerris) alakzata Ogulin és Bihacsnál 
kezdődik a Száva mentén futva délre Zepcse és Szebrnicaig 
terjed. A magasabb hegységek felé mindinkább elvész, 
míg a bükk és jegenyefenyő övébe olvad. Szórványosan 
tűlevelűek is találhatók benne, a lombfák közül az ezüst- 
hárs, bükk, dió, cseresznye, szelíd gesztenye.

f )  A sötét fenyő (Pinus Laricio) alakzata.
g )  A nyir alakzata. Csak ritkán jellegzetesen.
h) A parti fák alakzata. Éger és fűz.
i) A fehér és feketenyár (Populus alba és nigra) alakzata.
Jellegzetes még Boszniában a bokor-alakzat. Hogy

milyen óriási területet foglal ez el, ide iktatjuk K. Pet- 
raschek adatait:

a szálerdő
Boszniában 932,995 ha.

=  40%
Hercegovinában 62,353 ha.

=  16%
Összesen: 995,343 ha.

=  37%

a sarjerdő
256,245 ha. 

11%
18,740 ha.

5%
274,985 ha. 

10%

a bokros legelő
1.121,598 ha. 

49%
316,664 ha. 
=  79% 

1.438,262 ha.
53%

III. A magas hegység erdőalakzatai.
Az adriai tenger felé eső hegyoldalak kopárok s csak 

a keleti és északkeleti oldalak beerdősültek. Ennek ma
gyarázata abban rejlik, hogy a lúc- és jegenyefenyő te
nyészetéhez üde, aránylag erőteljes talajt és relativ nagy 
légnedvességet kíván, ami itt hiányzik; amellett, hogy 
rendkívül nagy hővel is meg kellene küzdeniök. Csupán 
az igénytelen sötét fenyő (Pinus Laricio) tengődhetik itt; 
még a bükk is az északi részekbe szorul a főtenyészeti 
idő alatt uralkodó hő miatt. Beck a Sirocco szelet is 
akadálynak tekinti, ami azonban még teljesen eldöntve 
nincs.

Megszállott tartományaink magas hegységeiben a fenyő 
nem alkot zárt övét az elegyes erdő fölött, mint az Alpokon, 
hanem hol zárt fenyőállományok, hol zárt lomberdő, hol 
elegyes erdő hatol föl a fatenyészet felső határáig, bár 
rendszerint a tűlevelűek a magasabb régiókban gyakrab
ban fordáinak elő, mint a bükk és a bükkerdő alsó határa 
a fenyőerdőnél alacsonyabban van.

Egyes tagozatai:
a) A bükk alakzata. Alsó határát Beck a Dreznica- 

völgyben a Narenta-szoros közelében találta 150 méter 
magasságban a tenger színe fölött, Carpinus duinensis és 
Paliurus aculeatussal elegyesen. A bükk erdők az istriai 
és a liburniai karsttól Horvátországon, egész Bosznián, 
Hercegovinán és Montenegrón át Albániáig és Szerbiáig 
terjednek. Felső határai Fiume mellett 1 106 m., eltörpülve 
1423 m., a bosznia-hercegovinai hegységekben 1750 m. 
A bükk-öv szélessége dél felé tetemesen apad, ugyanis
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a liburniai hegységben 1016 m., mig a dél-szerbiai hegy
ségekben már csak 560 m. Szórványosan előfordul — a 
gyertyán majdnem teljesen visszalépve — az Acer obtu- 
satum, Tilia tomentosa, Fraxinus Ornus, Ostrya carpini- 
folia. A bükkel elegyesen a lúc-, jegenyefenyő- és tölgy
félék lépnek föl.

/?) A lúc- és jegenyefenyő alakzata. Déli határvonala 
a dalmáciai tengerpart mentén északnyugatról délkeletre 
vonul és Észak-Albaniában északkeletre fordul. Elterjedé
sének alsó határa a boszniai hegyeken 800— 1100 m. 
Felső határa a montenegrói és szomszédos boszniai he
gyeken található 1800— 2060 m. magasságban. A fenyő-öv 
szélessége a fiumei karston 700 m., Boszniában 573 m.> 
Hercegovinában 500 m., tehát dél felé apad. Ritka jelenség 
az illyriai erdőben a vörösfenyő, Beck mesterséges tele
pítésnek véli.

c) Az előalpok elegyes erdejének alakzata 1400 m-től 
1700 m-ig.

d) A Pinus leucodermis alakzata. Állomány alkotólag 
egymástól elkülönített részletekben fordúl elő a 42'‘5’— 
44°6’ északi szélesség között. Előfordulása és tenyészete 
a cirbolya-fenyőre emlékeztet, azonban csak a trias- és 
krétamészből alkotott hegységeken tenyészik vidoran. A 
hercegovinai hegyeken 300—400 m. széles övét alkot. 
Alsó határa 1000 m-nél, felső határa 1800 m.-nél észlel
tetek, hol még megtartja faalakját s gyakran henyefenyővel 
elegyül. Hozzátársul még a bükk, a tűlevelűek ritkán. A 
Rakovlac és Konijca mellett az Erna-goran, továbbá a 
Ban-on jegenyefenyővel elegyesen található a Pinus len- 
codermis.

é) Az omorika-fenyő (Pinus Omorica) alakzata 44" 1’— 
43°27’ északi szélesség és 17u35’ — 19°50’ keleti hossz 
Gr. alatt 800— 1600 m. magasságban. Elegyesen fordul 
elő a Pinus Laricio és silvestrissel, a Picea excelsa, 
Fagus silvatica és Acer Psendoplatanussal. A 33— 42 m. 
magasságot elérő szép fanem kiveszőben van s mester
séges telepítése kívánatos volna. Végül

/ )  A Pinus Peuce alakzata Növényföldrajzi tekintetben 
épp oly fontos, mint az omorika-fenyő, de csupán a 
montenegro-albaniai határon a Lim folyó forrásainál talál
ható eltörpült alakban 700—800 méter magasságban a 
tenger szine fölött. yj

— A rétek és legelők trágyázásáról.  Ha a
rétek és legelők állandóan jókarban tartatnak, gondoz
tatnak, akkor van elég takarmány a gazdaságban, 
akkor lehet több marhát tartani, miáltal szaporodik a 
trágya, melylyel a földeket javítani lehet. Ha azonban a 
réteket sohase javítjuk, termőképességük idővel teljesen 
kimerül, a zamatos táperős fűfélék kivesznek s helyüket 
dudva, moha, tövis s roszféle fűfajok foglalják el, de az 
ilyen elhanyagolt réteken a takarmánymennyiség is jóval 
kisebb, a tulajdonos kevés trágyát képes készíteni; pedig 
a mely gazdaságban takarmány- és trágyaszükség van, 
ott nincs meg az alap egy jól jövedelmező belterjes gaz- j

dálkodáshoz. A mezőgazdaságnak egyik legegyszerűbb 
ága a rétművelés, de talán épen ez okozza azt, hogy a 
legtöbb gazda nem törődik vele s még azt a keveset 
sem adja meg a rétnek, a mire feltétlen szüksége van, 
hogy jövedelmezősége ne csökkenjen.

A modern gazdaság művelői rég rájöttek annak tuda
tára, hogy a rétek, legelők, időnként épen úgy megkí
vánják a trágyázást, mint szántóföldek s azért rendsze
resen űzött gazdaságokban a rétek termőképességét trá
gyázással emelik. Ha a rétek nem szárazok vagy ha 
pláne öntözésre vannak berendezve, akkor mészszegény 
talajban a kainit és tomassalakkal való trágyázás nagyon 
kifizeti a ráfordított költséget és fáradságot.

Lápos, tőzeges természetű rétek talajában nagy a 
légenytartalom, de az csak akkor válik hasznára a rét 
növényzetének, ha a szerves anyagok, melyben a légeny 
megkötve fordul elő, a másznék behatása folytán felbom
lanak. Ezért szükséges a réteket szorgalmasan megboro- 
nálni. A foszforsavas mészszel való trágyázás által a 
rétek növényzete előnyösen megváltozik, különösen fon
tos az, hogy fellépnek a herefélék, az abrakborsó stb. 
(a viceák különféle nemei), melyek a levegőből a légenyt 
felveszik s azt a talajba vezetik, úgy, hogy a légenyt 
tartalmazó ganéjtrágyázást csak olyan réteknél alkalmaz
zuk, a hol a televényréteg nagyon sekély, mint például 
a homokon is, a hol foszforsavas mésszel nem trágyáz
tak még s a hol előbb említett légenygyüjtő növények 
nincsenek. Ilyen réteket legcélszerűbb chilisalétrommal 
trágyázni, még pedig ápril elején olyanformán, hogy 
abból egy métermázsát szórunk szét.

Olyan réteket, melyek még javítva nem voltak, először 
thomassalakkal trágyázzuk, mert annak foszfortartalma 
nem szűrődik túlságos mélyen a talaj fenekére, mig a 
már javított réteket évenkint 203 kiló thomassalak és 200 
kiló kainit keverékével hintsük be, lehetőleg november 
havában s ha légenyre is volna szükség, használjunk 
ezenfelül 100 kiló chilisalétromot is.

A kainitot és a thomassalakot célczerű időmegtakarítás 
szempontjából keverten a rétre hinteni, de 24 óránál 
tovább a keveréket ne tartsuk, mert kemény csomók 
képződnek s az egyenletes trágyázás lehetetlenné válik. 
Hogy az elszórt műtrágya erejéből ne veszítsen, a rétet 
lehetőleg azonnal be kell boronáltatni.

A kainit és tomassalakkal való trágyázás nemcsak 
emeli a takarmánymennyiséget, hanem hatása abban is 
nyilvánul, hogy a kemény sásféle fűvek kivesznek s 
helyet engednek a zamatos, édes s táperőben gazdagabb 
here és más kitűnő takarmányt adó növényeknek. Kísér
letekkel be lett igazolva, hogy az ilyen módon trágyázott 
rétekről nyert takarmánynak tápereje jóval nagyobb, mint 
a trágyázatlan réteké s azt az állatok nagyobb étvágy- 
gyal fogyasztják. Hogy a kainit és thomassalak mennyire 
fokozzák a rétek termőképességét, felemlíti a „Deutsche 
Landwirt“ Gut Ferenc Prága mellett megejtett kísérletei
nek eredményét, melyből kitűnik, hogy a műtrágyával

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



380 MAGYAR ERDÉSZ 23. szám.

javított rétnek hectárja 750 kilóval több szénát és 100 
kilóval több sarját adott, mint ugyanazon rét ugyanak- 
kora trágyázatlan területe. ,me(s m a
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VADÁSZAT.
A császármadár.

(Folytatás és vége)

Igen célszerű, ha két vadász a csalogatást együtt gya
korolja, csakhogy ez esetben az ismert rossz szokások : 
a lőirigység, türelmetlenség, ügyetlenkedés, az érdeklődés 
hiánya és a „jobban tudom“-ság teljesen háttérbe kell, 
hogy szoruljanak. Az ilyen vadászpárnak egy kézre kell dol
goznia s nem külön-külön; egymást ki kell egészíteniük. 
Amit az egyik nem lát, meglátja a másik, s mit ez nem 
hall, észreveszi amaz. Míg hátatvetve egymásnak vagy 
közel ülve egymáshoz, az egyik — mindenesetre az 
ügyesebb — a csalogatósipot fújja, addig a másik az 
eredményre figyel. Az egyes vadászszal hányszor esik 
meg, hogy hívására a kakas hátulról gyalogszerrel, 
észrevétlenül közeledik s ugyanúgy el is tűnik, mi nem 
történhetik meg, ha ketten vannak együtt. Gyakran 
vadásztam így másodmagammal s ilyenkor előre meg
egyeztünk, hogy mindig az lőjjön, ki előtt a vad meg
jelent; miután igen gyakran megtörtént, hogy a kakas 
oldalról jött vagy úgy szállott fel a fára, hogy mind
ketten láthattuk és lőhettük, abban állapodtunk meg, 
hogy az, ki aznap vagy előzőleg, utoljára lőtt császár- 
madárra, a lövésről lemondott. Ha két vadásztárs egyet- 
értőleg jár el, akkor nemcsak hogy segítségére lehetnek 
egymásnak hanem a menet és jövet alkalmával, a szü
net alatt is megvan a kö'csönös szórakozásuk.

Ha a császármadár-vadász érti a mesterségét, azaz jó 
sípja van s ezt tudja is kezelni, akkor a kakast néha oly 
közel csalhatja, hogy nem is lőhet, hacsak a vadat fa- 
sirozottá nem akarja lőni. Nem egy esetben szállott már 
a császármadár a vadász lábához, s ő t— relata refero — 
még a puska csövére is. Én is nem egyszer hívtam már
3—4 lépésnyire magamhoz a féltékeny, tarka madarat, 
de még egy sem „galyazott“ fel rám, mint ez egy ha
vasi oláh paraszttal állítólag megtörtént. Az illető oly 
jól értette a hívás mesterségét, hogy egyetlen császár- 
madár sem volt képes csalogatásának, különösen tavasz- 
szal, ellentállni s igy megesett vele, hegy midőn egy 
szép tavaszi napon sípolni kezdett, egy császármadár a 
széles karimájú kalapjára rászállott. A ravasz oláh meg
akarta fogni a kalapjára ülő madarat, de amint oda akart 
kapni, hogy elcsípje, a kakas elrepült . .

A császármadár a helyes hívásra többnyire oly közel 
jön, — mi különben a helyi viszonyoktól is függ — hogy 
a lövésre a tűzben marad. A rendes lőtávolság 20—30 
lépés, azonban jó puskával távolabbra is le lehet lőni, 
kivált ha a vad kedvezően, valamely fatörzsön, ágon,

vagy a földön is szabadon áll ; 40—50 lépésen túl lőni 
nem ajánlatos s ilyen távolságról is erősebb göbecs hasz
nálatos, hanem a kapkodó pufogtatás egyenesen ki van 
zárva.

A csalsíppal való hívásnak a legjobb ideje tavasszal 
volna, de mivel ezen időben nálunk törvényes tilalmi 
idő van, mi a császármadár szaporodása érdekében helyes 
is ősszel, aug. 15-től gyakorolhatjuk. Augusztusban jobbára 
csak az öreg magános és vedlésen már átesett kakasok 
jönnek lövésre. A vedlés, illetve ennek előrehaladottsága 
annyiban van befolyással, hogy a vedlésen már átesett 
kakasok mindig nagy hévvel és tüzesen felelve jönnek a 
hívásra, mig ellenben azok, melyeknek meze még hiá
nyos és fekete nyakkendő nélkül követik a hivóhangot, 
rendesen kelletlenül, minden nesz nélkül, folyton figyelve 
közelednek. Miután augusztusban a tojó még a csibéivel 
van, a hívás alkalmával ilyen ritkán kerül lövésre s ha 
igen, akkor erről biztosan állíthatni, hogy meddő. A tu- 
lajdonképeni vadászat azonban szeptember közepén kez
dődik ; ekkor a csapatok már szétválnak és a hívásra a 
fiatalok is jönnek. Ettől kezdve a vadászat egészen a 
télig tart, mert erre nemcsak a meleg hónapok használ
hatók, hanem október és november is. Mihelyt a hó le
esik és a fagyok beállnak, a csalogató-vadászatnak vége. 
Ha késő ősszel, időelőtt hó esik, a kakasok elhallgatnak 
ugyan, de mihelyt az idő enyhébbre változik, ismét meg 
kezdik hívásukat, sőt még, itt-ett, télen is volt eset arra, 
hogy a kakas a hívásnak engedett. Mindazonáltal később 
is lehet csalsíppal többé-kevésbbé eredményesen vadászni; 
én az augusztus 16-tól szeptember közepéig terjedő időt 
tartom a legalkalmasabbnak.

Habár csalsíppal egész nap lehet eredménynyel va
dászni, a legjobb idő mégis reggel, napfelkeltétől d. e. 
10 óráig és délután 2—4 óráig; legalább azt tapasztal
tam, hogy ebben az időben a kakasok legjobban rea
gálnak a hívásra. Estefelé szól ugyan a császármadár, 
néha még késő alkonyaikor is, de az éjjeli tanyául ki
választott fát nem hagyja el.

Az időjárást illetőleg, legjobb napok azok, midőn több 
napi esőzés, tartós szeles idő után egyszerre kiderül s 
teljes szélcsend van. Ilyenkor a kakas már az első 
hívásra oly tüzesen rohan és oly hévvel felel, mintha a 
szép idővel új életkedv költözött volna tarka keb
lébe s az elvesztett időt akarná pótolni. Habár a vihar 
és zivatar, különösen a hideg szelek nem előnyösek a 
vadászat ezen módjának gyakorlására, azért akárhány
szor megtörtént, hogy egyik-másik kakas a legnagyobb 
zivatar közben, szakadó esőben is jött a hívásra. Ilyen
kor azonban nem annyira az idő az oka, hogy a kakas 
a hívásra nem reagál, hanem a szél és az eső zúgása a 
hivó hangot úgy elmossák, hogy a vad nem hallja; 
ugyanez történik a vadászszal is, ha a kakas esetleg a 
hívásra mégis felel. A szaladó császármadár által oko
zott zörej is elvész a szél és eső zajában s igy akár
hányszor a vad közeledését a legéberebb figyelem mel
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lett sem vehetjük észre. Nagy eső után, midőn az erdő 
talaja tele van nedvességgel s a bokrok levelein az eső
cseppek mint gyémántok csillognak, a császármadár 
soha sem jön gyalog a hívásra, hanem repülve. Ha késő 
őszszel hó esik, de azért a hőmérsék nem hül le feltű
nően, mint ez Erdélyben a tulajdonképeni tél beállta 
előtt gyakran megesik, a hó elolvadása után a császár- 
madarak épen ügy felelnek a h.vásra, mint előbb, mi
előtt a fehér lepel borította a földet.

A legnagyobb sajnálattal vagyunk kénytelenek konsta
tálni, hogy a császármadár napról-napra fogy s hogy 
egyes vidékeken, hol még egy pár évtized előtt aránylag 
szép állomány volt, ma alig akad egy-két példány hír
mondóul.

A császármadár ezen megfogyatkozásának okai rész
ben olyanok, melyeket nem áll hatalmunkban megszün
tetni ; ilyenek a folyton terjedő földmivelés, az őserdők
nek, melyekbe ezelőtt 30— 40 évvel alig tette be ember 
a lábát, rendszeres erdészeti kezelése stb. De nemcsak 
ilyeken észlelhető az állomány apadása, hanem az is 
ismeretes, hogy egyes területeken, hol a császármadár 
létfeltételei megvannak és elegendő tenyészanyag is van, 
nagyon rosszul tenyészik. így p. o. a Sopron város tulaj
donát képező ágfalvi és lépesfalvi erdőterületeken Kellner 
György városi erdőmester, ki ezen területek vadászati 
bérlője, a leggondosabb óvás és kímélés mellett sem 
képes a 10 év előtti állományt észrevehetőleg emelni.

A császármadár gyenge szaporulata — mondja Valen- 
tinitsch — valóban talányszerű. Tény, hogy a császár- 
madár nagyon elrejti fészkét, a tojások száma nem 
mondható csekélynek, a fiatal csibék egy pár napos 
korukban képesek felgalyazni, tehát a földön ólálkodó 
ellenségeik elől menekülni, az éjét a fán töltik, szigorú 
télen sem igen szenvednek hiányt táplálékban, a vadá
szok részéről annyi üldözésnek sincsenek kitéve, mint 
más vad, még sem képes elszaporodni. Pusztulásukat 
tehát csakis a nagymennyiségű kártékony ragadozó okoz
hatja, melynek irtása képezi az óvás első paragrafusát. 
A legnagyobb kárt főleg az apró kártékonyak okozzák ; 
ilyenek a verebész-karvaly, nyuszt, nyest, menyét, a 
tojás- és csiberabló mátyások, szarkák, mókusok és a 
vipera. Ahol némi szaporulat észlelhető, azt csakis a kár
tékony pusztításának lehet köszönni.

A ragadozókkal egy sorba helyezendők a tőrözők, kik 
egyes vidékeken, p. o. az erdélyi Kárpátokban, de felső 
Magyarországon is, oly töméntelen számban fogdossák 
össze télen a császármadarakat, hogy ezen nemes vad 
rohamos fogyásáért első sorban ezeket okozhatjuk és azo
kat a közegeket, kik mint a törvény őrei hivatva volná
nak a tőrözők garázdálkodásának legalább némileg gátat 
vetni.

Tekintettel arra a körülményre, hogy a tojók száma 
mindig kisebb, mint a kakasoké : a császármadár szapo
rodása szempontjából, a tojók feltétlen kímélése okvetlen 
szükséges.

A császármadár életviszonyai és tenyésztési feltételei 
sokban eltérnek a fácán- és fogolyétól, tehát azoknak 
óvása és gondozása oly módon mint ezeknél, nem lehet
séges. Azonban ott, hol a körülmények megengedik, 
fekete bodza, veres berkenye s más hasonló fák és 
cserjék ültetése által, melyeknek gyümölcseit a császár- 
madár rendkívül kedveli, az erdőben is helylyel-közzel 
csendereseket lehet készíteni. Az élelemről való gondos
kodás igen fontos és Mirbach-Sorqultten gróf szerint fon
tosabb, mint a nyugalom s a különböző zavartatások el
hárítása, mi abból is kitűnik, hogy egyes vadnemek bár
mennyire zavarják is, kedvenc legelőhelyeiket ismét és 
ismét felkeresik.

Apróságok.
Régen volt, még abban az időben, mikor a kopókkal 

való vadászat nem tartozott a sacrilegiumok közé, akkor 
volt egy hajtásunk, melyben a kopók csaholása rendesen 
a hajtás közepén egyszerre csak megszűnik és csak 
akkor kezdődik meg újból víg harangozásuk, ha jóval 
ama helytől, valami friss vadat vertek fel, azt hajtották 
felénk. Ez többször is ismétlődött, s miután kotorékot 
nem tudtunk a hajtásban, bántolt a kíváncsiság, hogy 
mi akasztja meg a kopók víg csaholását éppen a hajtás 
közepén. Egy alkalommal megint ott vadásztunk és én 
elhatároztam, hogy azon hely közelében fogok állást fog
lalni, hol a kopók csaholása megszűnik.

Dictum factum. Bemegyek a hajtás közepébe és egy 
nagy sűrűségben, melynek közepén egy rézsutosan nőtt 
ősrégi tölgyfa volt, állást foglaltam. Alig, hogy a hajtok 
megindultak és a kopókat kiengedték, már hallatszik 
utóbbiak víg csilingelésük s én szivdobogva várom a 
következőket.

Egyszer mellettem a sűrűben halk nesz, figyelek, 
körülnézek, de nem látok semmit. Alig néhány perc
nyire mellettem vannak a vígan csaholó ebek, nem 
messzire tőlem elhallgatnak, nyöszörögve keresik minden
felé a nyomot, széjjel válnak, ismét visszatérnek a régi 
nyomhoz, egy-egy vakkintás, nyöszörgés s megint széjjel 
válnak. Mi az isten csudája e z ! Óvatosan közeledtem 
ahhoz a helyhez, hol a kopók a hajtást elhagyták, ott 
vagyok a rézsut nőtt tölgyfa közelében, de sem gyökerei
ben, sem pedig közelében kotorékot nem találok. A 
kopókat fütyszóval iparkodtam magamhoz édesgetni, 
midőn egy halk, egészen halk nesz arra késztet, hogy 
feltekintsek az előttem levő tölgyfára.

Uramfia! a két legalsó ág között mintegy négy méter
nyire a földtől, ott gubbaszt egy vörösfrakkos, iszonyato
san pislogva s a lehető minimumra összehuzódva. Egy 
gyors lövésem leszállította „Hochstand“-járói a rókát s 
az addig odagyült kopók még estiben fogták el és rázták 
ki belőle azt a kevés szuszt, amit lövésem még benne 
hagyott.

Sokszor megcsalt a hóhér, de azért nem volt utolsó
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látvány őt a fán látni. Azóta aztán nem állott meg a 
hajtás többé. ** *

Az vesse rám az első követ, aki még sohasem dol
gozott régi viccekben. Azt ugyebár, kedves olvasóm, már 
mindnyájan hallották, hogy nyulat akarván lőni, egy 
ártatlan tapsifülest kiköttetett magának a fához, rálő az 
áldozatra, mely a kötél szerencsés ketté lövése által 
visszajut aranyos szabadságának birtokába. Na, kérem, 
ezért ne tessék haragudni, mert amilyen régi és rossz 
ez a dolog, talán az ezzel analog historia kevésbbé lesz 
megbotránkoztató.

A homokon volt, hol fácánokat akartak telepíteni. 
Természetesen minden rendelkezésre álló eszközzel pusz
tították a ragadozókat s különösen a rókaásás és a nagy 
suholylyal vadá
szat csinált ne

künk végtelen 
örömet. Valame
lyik nap megint 
egy csomó róka- 
kölyköt hoznak be 

s elhatározzák, 
hogy az egyiket 
felnevelik. Két hét 
múlva a kis tolvaj 
szépen megnőtt s 
kutyamódra kö

vette gazdáját. —
Orizetlen pillana
tokban ugyan ve
szedelmesen ka- 
czérkodott már az 
apró baromfival, 
de nevét — „Sep- 

pi“-nek keresz- 
telék a kis bitan
got, már jól tudta 
s hívásra szépen 
előbujt odújából.

Egy szép nap délutánján, éppen a Seppit boszantot- 
tuk, jön a hir, hogy az erdőjárók egy friss kotorékot 
kaptak, melyben róka-fiuk vannak. Rögtön kimentünk, 
s hozzáfogattunk az ásatásnak, s dacára a laza homok
nak mégis 11 óra lett, mire lámpavilág mellett kiszed
tük a kotorékból a 8 rókakölyköt. Érdekes volt a munka
közben prédával hazafelé tartó róka-mama keserves 
nyafogása, melylyel „Malepartusát“ kerülgette, de min
den igyekezetünk mellett nem tudtuk lövéshez kapni, 

A kiásott rókakölykökkel, melyek már olyan nagyok 
voltak, mint a közkedveltségnek örvendő Seppink, gyor
san végezve, hazamentünk s egyik barátommal abban 
egyeztünk meg, hogy másnap Seppit kivive a feltárt 
kotorékhoz, azt egy fához kötve s egy kicsit megkinozva 
a mámit talán lövésre tudjuk csalni. Másnap azután ki

is mentünk, délután ügy 5 óra tájban. Barátom akiásott 
kotorékban foglalt állást, én tőle jó messze balra s Seppi 
„trainer“-je tőle jobbra helyezkedett el. Kicsi Seppit 
pedig odakötötték egy fához, éppen szembe az én kedves 
barátommal. Mikor aztán Seppi egyedül és megkötve 
érezte magát, nemsokára hallatta fájdalmas vinnyogását.

Sokáig vártunk, midőn egyszerre csak a második szom
szédom irányában lövés hangzik. Oda sietünk s kisül, 
hogy egy erdőjáró lőtt közelünkben egy kis ragadozó 
madárra, fogalma sem lévén arról, hogy mi itt miben 
mesterkedünk. Hosszabb ideig tárgyalva a dolgot, elha
tároztuk, hogy visszatérünk állásainkra s még egyszer 
megpróbáljuk szerencsénket. Alig foglaltuk el helyeinket, 
én éppen egy zsákmányt kereső kis sündisznó nevettető 
mozdulatait kisértem figyelemmel, eldördül szomszédom

lövése. Hozzásie
tek megtudni a 
történteket. A sze
rencsés vadászt, 
még a feltárt ko
torékban állva ta
láltam s elég nyu
godtan adta elé 
kérdésemre, hogy 
„alig hogy helyet 
foglaltam : egy 
óriási szökéssel 
rókamama vélt 

kölykéhez szökött ; 
én felkaptam pus
kámat és reá lőt
tem. S ezzel hall
gatott.

Oda nézek a fa 
felé, a melyhez 
Seppi ki volt köt

ve, rókamama 
nem volt sehol, 
Seppi meg utolsó 

vonaglásaiban ott feküdt a fa alatt. A madzag, mely a 
fához erősíté kedvencünket, csudálatosképpen ép maradt, 
rókamama pedig, egy tapasztalattal gazdagabban, ki tudja 
hol szaporítja faját . . .

S miután szomszédom ezt a históriát bizonyára nem 
mondta el senkinek, itt elmondom én s ha talán e so- 
sorok szemei elé kerülnek, eszébe fog jutni, hogy meny
nyit kacagtunk azután a szegény Seppi tragoediáján.

A sas és a nyúl.
Ha megengedi Szerkesztő úr, egy érdekes kis vadász

kalandról akarok megemlékezni, melynek október 20-án 
szemtanúja voltam. Amint ugyanis említett napon a déli 
órákban védkerületemhez tartozó Holzhauer nevű fiatalo
son mentem át: észrevettem, hogy egy kis tisztás fölöt*

Fehér nyuszi. A M. Nemz. Múzeumnak ajándékozta Koleszúr János terhes-rékási plé
bános. Sebők Ernő m. kir. erdész Sztancsófalván (Temesmegye) 1902 április 24-én 
golyóval lőtte ki egy orvmadár-fészekből. — Dr. Lendl Adolf intézete a pozsonyi és a 

budapesti vadászati kiállításon mutatta be az érdeklődő közönségnek.
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egy sas szokatlan gyorsasággal kering a magasban. 
Közelebb csúsztam megtudni a sas szándékát, hát látom, 
hogy egy agyonrémült tapsifüles körben futkos. Nyilván
való, hogy erre az őt követő sas árnyéka kényszerítette. 
Midőn a nyúl a körben való szaladástól szinte elájult, a 
sas villámgyorsan rácsapott s szemeit kezdte csőrével 
vagdalni, de lövésemtől találva, kénytelen volt felhagyni 
vele, mire a szegény nyuszi a sűrű csalit között eltűnt. 
A rabló egy szép szirti sas volt.

Merreider István.
 ̂ ^ » mr mr w*'

Ottó főherceg vadászata i  a Délvidéken. Ottó 
főherceg torontáli vadász kirándulásáról a Szegedi Napló 
nov. 18-án ezeket írja :

Az els3 nap a torontálalmási nádasokban vadászott 
Ottó főherceg a kíséretével, akik közt ott voltak : Zsiross 
Imre, Cyertyánffy Jenő és Chorinszky megyebeli urak. 
Az első nap 17 róka került terítékre.

Másnap a crepajai nádasokba rándultak ki. Eleinte 
nem kedvezett e vaddús területen a szerencse. Tizennégy 
róka vitte el szárazon az irháját, de később annál na
gyobb szerencsével lövöldöztek össze 2ő darab rókát, 
Ebből a főherceg maga 18 darabot ejtett el. Ezen a 
vadászaton Lowieser Imre főszolgabíró fogadta a főher
ceget, aki meghívta őt is dejeunerre. Rechnitzer fényké
pész a vadászatról igen sikerült fölvételeket készített. 
Pancsován a Hungária éttermében fényes ebédet adott 
a főherceg, mely esti 10 óráig tartott.

Harmadnap ismét 20 rókát ejtettek el, összesen tehát 
55 róka volt a zsákmány. Ugyanezen területen, az almási 
nádasokban Ferencz Ferdinánd főherceg a múlt hónap
ban 23 rókát lőtt. A főherceg elutazása előtt melegen 
megköszönte a megyei urak fáradozását.
>ppf^ppf>ppf^pfjpppppppppppW>pppf^ppf,^p p ;.

KÜLÖNFÉLÉK.
Kérjük azon t. előfizetőinket, kiknek előfizetésük lejárt, 

hogy azt megújítani szíveskedjenek, - -  Lakásváltoztatás 
esetében pedig arra kérjük, hogy előbbi címüket velünk 
közölni szíveskedjenek, nehogy a lap szétküldése fönn- 
akadást szenvedjen.

* Kinevezések. A töldmívelésügyi miniszter a ma
gyarországi kincstári erdőket kezelő erdőtisztek létszámába 
Janoviczky Béla erdőgyakornokot a soóvári erdőhivatal, 
Schmuck Hugó erdőgyakornokot az ungvári főerdőhivatal, 
Szalóky Sándor erdőgyakornokot pedig a bustyaházai 
erdőhivatal kerületébe erdészjelöltekké nevezte ki.

* Az Országos Erdészeti Egyesület  folyó évi 
december hó 6-án alkotmány-utcai palotájában választ
mányi. ülést tart.

* Meghívó. Az Országos Erdészeti Egyesület helyisé
geiben folyó évi december hó 6-án (szombaton) dél
után VsS órakor De Pottere Gérard m. kir. erdész a

bükkfatermés kezeléséről és értékesítéséről felolvasást 
tart. Van szerencsénk a nagyérdemű közönséget erre a 
felolvasásra teljes tisztelettel meghívni. Budapest, 1902. 
november hó. Az elnökség.

* Halálozás. Craus Géza nagysinki m. kir. erdészt, 
lapunk buzgó munkatársát súlyos csapás érte neje, Craus 
szül. Komiért Berta ez évi november hó 23-án reggeli 
4 órakor, életének 23-ik évében történt elhunytával. — 
Temetése m. hó 24-én ment végbe nagy részvét mellett.

* A gyümölcsfák te rm éke t lensége .  A gyümölcs-
termelők nagyobb részénél azon nézet van elterjedve, 
hogy egy igen jó termő év után nem szokott jó termő év 
bekövetkezni, hanem legalább egy évi nyugalom szüksé
ges a fának, hogy kipihenje magát. A növény táplálko
zását véve tekintetbe, e nézet igazoltnak látszik, de a 
tapasztalati adatok azt bizonyítják, hogy rendes körülmé
nyek között a fák, ha egyéb kedvezőtlen viszonyok közbe 
nem jönnek, évről-évre igen nagy termések után is, jó 
terméseket hozhatnak. Egy német gyümölcstermelő ta
pasztalatai szerint az alma 6—8, a körte 10— 12, szilva 
8 — 10 évig szakadatlanul jól termett. A csontár gyümöl
csök legtöbbjénél évenkint jó termést remélhetünk. A 
terméketlenség okát egyes esetekben megállapítani igen 
nehéz. Legtöbben azon véleményben vannak, hogy az 
időszaki terméketlenségnek okozója a nedvességhiány a 
föld alsó rétegeiben, a mihez hozzájárulnak egyébb idő
járási viszonyok is, különösen a hőmérséklet változások. 
A talaj alsóbb rétegeiben uralkodó tartós szárazság a fák 
termőképességére kedvezőtlen befolyást gyakorol, de ha 
az alsó talajrétegekben elegendő nedvesség van, a gyü
mölcsfák évenkint jó termést hozhatnak és a téli nyu
galom elégséges a gyümölcsfáknak, hogy kipihenjék ma
gukat. (A Kert.)

* Farkasok garázdá lkodása .  A korai tél beköszön
tésével napirendre kerülnek a farkaskalandok is. Ilyen 
farkashistóriáról kaptunk hirt Mosnica (Temesmegye) köz
ségből. A múlt éjjel ugyanis két óriási ordas Mosnicán be
állított Popovics Dusán gazda udvarára, hol jöttükre a 
kutyák erősen ugattak, mire a farkasok irtózatos üvöltés
sel feleltek s az egyik ebet szétmarcangolták. Az ugatásra 
figyelmessé lett a gazda, aki az ablakból kétszer rálőtt 
az ordasokra. Az egyik elmenekült, a másik azonban — 
dacára annak, hogy csak egy sörét érte a lábát — ott 
maradt az udvaron. Popovics erre fellármázta a szom
szédságot és az emberek baltákkal és ásókkal neki
támadtak a farkasnak, melyet nagy küzdelem után sike
rült is nekik ártalmatlanná tenniök. Mosnica község 
lakosságát a kellemetlen éjjeli látogatás képzelhető izga
lomba hozta.

A tea- ivás  haszna. A Fülöp-szigeteken most vad 
erővel dühöng a kolera és a rettenetes járvány ezer
számra dönti sírba áldozatait. E szomorú alkalommal az 
orvosok azt a fölfedezést tették, hogy a kolera, mig a 
bennszülött lakosságot valósággal megtizedeli, a hasonló 
viszonyok között élő kinaiakban kárt alig tesz. Termé-

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



384 33. szám.MAGY AR ERD ESZ

szetesen kutatták az okot és a kínaiak szerencséjének 
magyarázatát meg is találták abban, hogy ezek — teát 
isznak. Akadtak, a kik ebből azt következtették, hogy a 
tea a medicina a szörnyű betegség ellen, ez a magya
rázat azonban ebben a formájában nem egészen helyes. 
A kínaiak csakugyan a tea-ivásnak köszönhetik, hogy a 
kolera sokkal kevésbbé pusztítja őket, mint a filippinókat, 
de nem azért mert teát isznak, hanem azért, mert nem 
isznak vizet. Kínában az ivóvíz szinte az egész biro
dalomban olyan gyalázatosán rossz, hogy a kínai ember 
egyáltalában nem igen iszik vizet és megszokta, hogy 
teával oltsa a szomjúságát. Természetesen ehhez is kell 
v íz , de a megfertőzött vízben levő bacillust megöli a 
forralás és igy ártalmatlanná lesz. Megkapja azért a ko
lerát természetesen a kinai ember is, mert a bacillus 
nemcsak a vízben van : de az bizonyos, hogy lemond
ván a vizivásról. a rettenetes járvány leghatalmasabb ter
jesztője ellen védekezik.

* Fehér róka. A közmondásossá vált fehér hollónál 
nem ritkább a fehér róka sem. Vadászember az egész 
idényről is képes lemondani egy ilyen állatért. Nem kis 
irigységgel gondolhatnak tehát a szombathelyi nimródok 
Klosecz Péter gazdára, aki a napokban egy hófehér 
rókát ejtett zsákmányul. Klosecz Péter lenyúzta a rókát 
és a bőrét eladta egy szombathelyi kereskedőnek.

* A tőzeg mint kőszénpótló. A mint Olaszország
ból Írják sikeres kísérletek folynak arra, hogy a tőzeget 
egy uj eljárás által a kőszén pótlására alkalmassá tegyék. 
A feltaláló egy Velna nevű francia vegyész; kísérletei
hez a tőzeget a Va.esc tó közelében levő Brabbia mo
csárból hozatta. A*, eljárás állítólag olcsó és egyszerű. A 
tüzelési próbáknál, amelyek szakférfiak és gyárosok je
lenlétében folytak le, kitűnt, hogy az uj eljárás által 
kezelt tőzeg hőfejlesztő képessége 50%-ot nyert és hogy 
a közepes minőségű szén hőfejlesztő képességével egyenlő. 
Milanóban a Longoni-féle gyárban 26 kilogramm tőzeg 
egy órán át 4% légköri nyomást eredményezett; kez
detben 3%-ot egy 15 HP. gőzkazánnál. A további kísér
letezések folynak és pedig a kőszénnel való hőfejlesz
téssel egybevetően.
•&» «A» .4 ‘Jz  ± ‘Jz  ‘X  x  X ± -Jz  ‘k  ±  T S -JP z  ±  ±  ‘Jz  ± -jz'Jz ± X  ±

Szerkesztői üzenetek.
M. K. úrnak H . . . án. A hiba a vadásztörvényben van. Éghaj

lati viszonyaink a Magas Tátra vidékén nem olyanok, mint Zalában 
s igy ne csodálkozzék azon, ha valaki a törvény védelme alatt 
augusztus elején fürjnagyságú foglyot lő vagy pocakos nyulat ejt el 
augusztus 18-án. Az uj törvény, mely ugyan Isten tudja mikor szü
letik meg, bizonyosan legalább két külön vadászati zónába fogja 
osztani hazánk területét.

B. D. úrnak. Az első jó, azt közöljük, a második nem üti meg 
a mértéket. A rajzot várjuk.

S. Ö. úrnak Sz. M. Az ezüstlevelű hárs Borsodban vadon nem 
található, szép levele és szagos virága miatt, mivel gyorsan nő. 
parkokba szívesen ültetik.

Felkérjük a kincstári és állami erdőhivatalo
kat, járási erdőgondnokságokat, magán uradal
makat, hogy

faeladási, pályázati és egyéb hirdetéseiket
lapunknak is beküldeni szíveskedjenek, hogy 
ezzel is támogassák a „Magyar Erdészt.“

jikácmaqot
bármily mennyiségben

hüvelyesen vsgy tisztítva vásárol a

JKagyar f  enyőmagpergető gyár
faragó géla  = = = = =  Z a la eg erszeg

= z  a hová ajánlatok küldendők. =

j/Jz újév közeledtével ajánlunk díszes 
kivitelű

j í é v j e g y e k e f ,

karácsonyi és újévi üdvözlő-kártyákat dús 
választékban.

(tisztelettel: S z é k e l y  é s  J l l é s
, y t . . j tUngvár i ,  c*

É l ő

1

foglyokat, fáczánokat, nyula- 
kat és egyéb vadat bármilyen 
mennyiségben veszek. Külö- 

—  nősen magas árakat fizetek 
élő nyulakért, melyek fogásához háló
kat és személyzetet küldök. Hasonló
képpen átengedek vadat szerény fel- 
tételek mellett. Horácsek Ferencz 
vadkiviteli üzlete Merzdorf b. Star
kenbach (Csehország). 98.i.,.2
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v 5?»-“- F ae ladás i h ird e tm é n y .
Az 1902. évi szeptember hóban 77,850. sz. alatt közzétett tájákoztó hírdetménynyel 

kapcsolatban közhirré teszem, hogy a liptóujvári magy. kir. főerdőhivatal kerületéhez tartozó 
alább megnevezett magy. kir. erdőgondnokságokban 1903 évtől kezdődőleg bezárólag 1907. 
évig, tehát egymásután következő öt éven át termelhető fenyő- és esetleg szil-, juhar- és kőris
épületi és műszerfának, valamint lágy és kemény tűzifának tövön az erdőben, katasteri holdan- 
kénti egységárak mellett való értékesítése iránt a liptóujvári m. kir. főerdőhivatal erdőrendezőségi 
irodájában versenytárgyalás fog az alább megjelölt két egymásután következő napon délelőtti 10 
órakor tartatni, s. p :

I. 1902. évi deczember hó 18-án.
Szóbeli versenytárgyalás a következő csoportok fahozamára :
1. Ili. csoport. A vichodnai m. kir. erdőgondnokságban a fent megjelölt 5 év alatt ki

használandó 113.9 kát. holdon termelhető mintegy 25000 m:i fenyő épületi- és műszerfára és 
mintegy 3200 m3 lágy tűzifára.

Kikiáltási ár kát. holdanként 1650 korona.
Bánatpénz 6000 korona.
2. IV. csoport. A likaukai magy. kir. erdőgondnokságban a fent megjelölt 5 év alatt 

kihasználandó 185.8 kát. holdon nyerhető mintegy 17800 mJ fenyő épületi- és műszerfára és 
mintegy 4050 m3 lágy és 190 m3 kemény tűzifára.

Kikiáltási ár kát. holdanként 800 korona.
Bánatpénz 4000 korona.
3. V. csoport. Az oszada-revuczai m. kir. erdőgondnokságnak oszadai „A“ üzemosz

tály I., II. és III. vágássorozataiban a fennebbi 5 év alatt kihasználandó 114.5 kát. holdon termel
hető mintegy 20000 m3 fenyő épületi- és műszerfára és mintegy 1500 m3 lágy és 600 m3 
kemény tűzifára.

Kikiáltási ár kát. holdanként 1125 korona.
Bánatpénz 3500 korona.
4. VI. csoport. Az oszadai vizifürész használatával az oszada-revuczai erdőgondnokság 

oszadai „A“ üzemosztályának IV. és V. vágássorozatában és revuczai „A“ üzemosztályában a 
fennebbi 5 év alatt kihasználandó 413.5 kát. holdon termelhető mintegy 37800 m3 fenyő épületi- 
és műszerfára és mintegy 3050 m3 lágy- és 17900 m3 kemény tűzifára.

Kikiáltási ár kát. holdanként 620 korona.
Bánatpénz 6000 korona.

II. 1902. évi deczember hó 19-én.
írásbeli versenytárgyalás a következő csoportok fahozamára.
5. I. csoport. A liptóujvári gőz- és vizifürész használatával a szvarini, feketevági és 

teplicskai magy. kir. erdőgondnokságokban a fennebbi 5 év alatt kihasználandó 960.7 kát. holdon 
termelhető mintegy 191800 m3 fenyő épületi- és műszerfára, továbbá mintegy 34800 m3 lágy 
és mintegy 5200 m3 kemény tűzifára.

Kikiáltási ár kát. holdanként 1660 korona.
Bánatpénz 4000 korona.
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6. II. csoport. A maluzsinai magy. kir. erdőgondnokságban a dennebbi 5 év alatt ki
használandó 266.1 kát. holdon termelhető mintegy 63200 m3 fenyő épületi- és műszerfára és 
mintegy 6500 m3 lágy tűzifára.

Kikiáltási ár kát. holdanként 2050 korona.
Bánatpénz 14000 korona.
7. VII. csoport. A vásárló költségén Fenyőházán építendő, villamos hajtóerőre beren

dezendő uj fűrész használatával a fenyőházi m. kir. erdőgondnokságban a fennebbi 5 év alatt kihasz
nálandó 751 5 kát. holdon termelhető mintegy 69600 m3 fenyő épületi- és műszerfára, valamint 
mintegy 11200 m3 lágy és mintegy 45200 m3 kemény tűzifára.

Kikiáltási ár kát. holdanként 850 korona.
Bánatpénz 15000 korona.

Az eladásra kerülő összes vágások a helyszínén ki vannak tűzve és az érdeklődők 
által bármikor megtekinthetők és becsülhetők is.

Bővebb felvilágosítással a lipótujvári magy. kir. főerdőhivatal szolgál.
Az általános árverési és szerződési feltételek úgy a magy. kir. földmivelésügyi ministe

rium erdészeti főosztályában (Budapest, V., Zoltán-utcza 16), valamint a liptóujvári magy. kir. 
főerdőhivatalban megtekinthetők és legkésőbb 1902. év i deczember hó 1-ső napjától 
kezdve átvehetők.

Budapesten, 1902. évi november hóban.

97 Magy. kir. földmivelésügyi Minister.
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A zétényi volt úrbéres birtokosság a 26968/1 /3. b) 1902. számú magas ministeri 
rendeletben nyert engedély folytán

folyó évi d ecem b er hó 16-án délelőtt 10 ó rak o r
Zétényben, a biró házánál megtartandó zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött szóbeli 
árverés útján eladja 56 98 kát. hold területen álló 5788-581 m3-t tevő

tölgy fatömegét
amelyből 4848 987 m3 haszonfára, 1939 594 m3 pedig tűzifára alkalmas.

Becsértéke 67785 korona 81 fillér; a leteendő bánatpénz ezen összeg 10" o-a. 
A bánatpénzzel felszerelt ajánlatok f. évi december hó 16-ik napjának délelőtti 

10 órájáig nyújtandók be az úrbéres birtokosság elnökéhez annál is inkább, mert 
elkésett ajánlatok figyelembe nem vétetnek. Utóajánlatok nem fogadtatnak el. Becs
áron alóli ajánlatok is beadhatók.

Az árverési és kihasználási feltételek megtekinthetők a sátoraljaújhelyi m. kir. 
járási erdőgondnokságnál és Zétényben az úrbéres birtokosság elnökénél.

Úrbéres elnökség.

&QL.

«•
£
(ÍT

(Jr
(ft

•s

d
f
té-
•5-
•f
&
&
«■
tír

*■

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárit.
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M A G  Y  A  R  í •; R  D E 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.

Megjelenik minden hó 1-ón és 15-én.

KIADJA

SZÉKELY ÉS ILLÉS UNGVÁRTT,
KA Z IN CZY -U TCZ A 1. SZ.,

hova a hirdetések, az előfizetési és hirdetési 
díjak küldendők.

A fokozatos felújító vágásokról.
Míg az alföldi erdész gond- és költség nélkül 

végezi erdőfelújításait, azalatt a hegyvidék erdé
szeinek éppen ezen feladat ad legtöbb gondot és 
fáradságot s e mellett néha még az is megtör
ténik, hogy a vágások felújítása többe kerül, 
mint a mennyi hasznot a hozam hajtott. Nem 
csoda tehát, ha a felvidéki erdész töprengve 
keres, kutat valami olyan kisegítő módot a vá
gások felújításának egyszerűsítésére, mint a minőt 
az alföldiek bírnak pl. a mezőgazdasági köztes 
használatokban. Ilyes valaminek képzelem én a 
fokozatos felújítást, annak ideális alakjában. De 
melyik volna az, e felett kell egy kissé tana
kodnunk.

Nézetem szerint a fokozatos felújító vágásokat 
a következő szempontok szerint kell vizsgálat 
alá venni:

1. Várható-e félfordaszaki időszak alatt sikeres 
felújítás?

2. Van-e értelme annak, hogy a félfordaszak 
alatt 3—4 vágással eszközöljük a kihasználást?

3. Van-e más mód, melylyel a természetes 
felújítás sikeresebben volna keresztülvihető?

A félfordaszak 10 évéből rendszerint 3 év esik 
az előkészítésre, 3 a vetővágásra és 4 év alatt 
végezzük a tarvágást. Ez esetben a vágásterület 
felújítására 6 évünk van. Ha ezen idő alatt aztán 
nem nyerünk jó magtermést, — ami gyakran 
megtörténik — akkor a felújítás dugába dől, 
annál is inkább, mert az időközben elgazosodott 
vágásterületen még a teljes magtermésnek is 
jelentékeny része meddőn marad.

Egy másik módozat szerint történhetik a ki
használás csupán két vágással, előkészítő és 
vetővágás nélkül olyformán, hogy egyszerre ki

vágjuk a vágás fatömegének felerészét; ez eset
ben csak öt év jut a felújításra, de előny az, 
hogy a vágás a zárlat hosszabb fentartása folytán 
nem gazosodhatik el annyira, mint elébb, és több 
kilátás nyílik a szórványos magtermés érvénye
sülésére. Az pedig kétségtelen, hogy a vágásra 
érett állabokban ilyen szórványos magtermés 
minduntalan mutatkozik, sőt merem állítani ta
pasztalatok alapján, hogy az előkészítő és vető
vágásnak tulajdonított holmi „ingerlő" hatás leg
több esetben csak papíron érvényesül, míg a 
valóságban kulminál abban, hogy a talajt átha
tolhatatlan elgazosodásra ingerli. Eme kétvágásos 
kihasználásnak természetes következménye, hogy 
az előserdeny, habár csak szórványos magtermés
ből, de következetesen évről-évre szaporodik 
s vidékünk erdőkulturáinak tanúsága szerint 
általában mindig kedvezőbb sikerrel, mint a há
rom vágással kombinált berendezés mellett.

Hogy mi módon lehetne az eddiq szokásban 
| volt fokozatos felújító vágás feltételezett sikereit 

legbiztosabban elérni, azt én az elébb mondot
takból vezetem le.

Azt állítottam ugyanis tapasztalataim alapján, 
hogy a vágásra érett állabokban minduntalan 
mutatkozik szórványos magtermés, de sőt már 
korábban is, t. i. a termőképességi kortól kezdve. 
Ha most aztán a talaj nem túlságosan gyomos, 
akkor a magtermés után mindjárt több-kevesebb 
alserdény jelenik meg, melyeknek életképessége 
kétségtelenül megvan, csak az szükséges, hogy 
tenyészfeltételeik is meglegyenek s akkor az al
serdény szabályos fejlődés mellett biztosítja a 
vágások felujulását. Tehát a felújítások biztosí
tékát nem a félfordaszak rövid ideje van hivatva 
létrehozni, hanem a messze előző idők, s az a 
rövid 10 esztendő csupán arra való, hogy a már

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



388 MAGYAR ERDÉSZ 24 . szám.

meggyökeresedett alserdényt az önállóság viszon
tagságaihoz megedzze.

Aki azonban ily értelemben fogja fel a foko
zatos felújítás lényegét, az legyen minduntalan 
éber figyelemmel az iránt, hogy ahol az alserdény 
megjelenik, ott az megfelelő gondozásban, illetve 
életfeltételekben részesüljön. Ezt elérhetjük az 
áterdőlések által. Ugyanis rendezzük be az erdőt 
úgy, hogy az a végvágás, vagyis tarolás előtt 
legalább 20 esztendővel olyan áterdőlés alá ke
rüljön, mely által a fatömegnek mintegy 20%-a 
kivétessék. így aztán a már meglévő alserdények 
fokozott fejlődésnek indulnak, az állab maga 
gyarapszik magtermő képességében s végül, ha I 
alserdény nem is volna, a hátralévő 20 év alatt 
bizonyára nyernénk annyi magot, a mennyi 
a vágást felújítaná. — Ilyen áterdőlés után 
alkalmazhatnánk aztán akár hármas vágást, akár 
pedig 5 év után visszatérő kettős vágást, fél fa
tömeggel, de az egész fordaszaki területre be
osztva. Azonkívül előnye ezen eljárásnak az is, 
hogy az állabot éppen drágasági növedékében, 
a vastagodásban segíti elő. Tapasztalati tény 
ugyanis, hogy míg zárt állabban 3 év is szük
séges ahhoz, hogy a faegyedek vastagságban 1 
centiméterrel növekedjenek, addig az áterdőlés 
után ugyanolyan vastagodáshoz egy év is elég
séges. Hogy ez a termékek értékesítésénél mily 
lényeges különbséget idéz elő, annak feltünte
tésére megjegyzem, hogy nálunk pl. az áterdő- 
letlen állabból csak bányatámfákat nyerünk, míg 
áterdőlés után abból már vicinális talpfa lesz, 
emebből meg normál talpfa, majd váltó- és dupla 
váltó talpfa s így tovább. És míg a bányatámfa 
köbméteréért csak 5 koronát kapunk, addig a 
talpiák ára fokozat szerint 6— 17 korona között 
váltakozik.

Ezek alapján könnyen belátható, hogy mig a 
kihasználás és felújítás félfordaszak keretébe 
szorítva sokszor kényszerzubbony az erdőgaz
daság vezetőjére nézve, addig ha ugyanezen 
teendők az egész fordaszakra iratnak elő: biz
tosítva van az észszerű kihasználás, a sikeres 
felújítás és óriási nyereség van a drágasági nö- 
vedékben. Nógrádi.

Pár szó a községi stb. erdőknél alkalmazott erdőtisztek 
napidij és utajasi költségeinek érvényesítéséről.

Több ízben tapasztalva a „M. E.“ azon jóakaratu 
magatartását, mely szerint az erdőtisztek érdekeit, le
gyenek azok magán-, vagy államszolgálatban állók, — 
védeni és előmozdítani igyekszik az által, hogy sajnos ! 
— az eléggé gyakran fel-fel hangzó panaszoknak kész
séggel tért engedett hasábjain : abban a reményben te
hát, hogy az ügy érdekében most sem zárkózik el, 
adom elő az alábbiakban a következőket.

Azt hiszem, hogy e lapok olvasói előtt ösmeretes az, 
hogy az 1898. évi XIX. t.-cz.-nek 1899. évi julius hó 
1-én történt életbeléptetése alkalmából a községi stb. 
erdők kezelésénél alkalmazott állami erdőtisztek u. n. 
lótartási átalánya be lett szüntetve és e helyett a kilo
méterpénz szerinti felszámítás hozatott be.

Ez ellen kifogást tenni nem lehet, mert sokkal igaz
ságosabb eljárásnak tartom azt, ha tényleg az az ut fi
zettetik meg az erdőtisztnek, a melyet tényleg meg is 
tett, mint az az eljárás, midőn az évi 700 K lótartási 
átalány fejében utaznia kellett annyiszor, a mennyiszer 
ezt a szolgálat érdeke megkívánta, tekintet nélkül arra, 
hogy vájjon e 700 K futja-é ez utazási költségeket 
vagy sem.

De nem tartom helyes, igazságosnak és a szolgálat 
érdekével összeegyeztethetőnek azon eljárást, a mely a 
kilométerpénz szerinti felszámítás rendszerének behozatala 
óta az úgynevezett „utazási napló“-k érvényesítésének 
kezelésénél alkalmazásban van.

A mostani rendszer mellett minden erdőtiszt köteles a 
havonkint megtett utazások alkalmából felmerült napi
dijait, valamint fuvar- és egyéb utazási költségeit az uta
zási naplóban összeállítani és e naplót a következő hó
4-éig a felettes m. kir. állami erdőhivatalhoz beterjesz
teni ; az állami erdőhivatal ez utazási naplókat a kilo
méterek hitelesítése végett átteszi az illetékes államépi- 
tészeti hivatalhoz, ez — ennek megtörténte után vissza
küldi az állami erdőhivatalhoz, az állami erdőhivatal 
főnöke láttamozza, illetve igazolja az utazások szüksé
gességét és ezek után felterjeszti érvényesítés végett a 
földmívelésügyi ministerium központi erdószámvevóségé- 
hez és itten érvényesíttetik úgy, hogy a szeptember hó
ban beterjesztett utiszámlában felszámított kiadások most, 
december hó elejével sincsenek még folyósítva.

Tehát várni kell és előlegezni kell a szolgálat érdeké
ben egynegyed évig, vagy ha igen gyorsan intéztetik el, 
hát — két hónapig.

Eset még nem volt rá, hogy 2 hó előtt elintéztetnék 
e gy  ily utazási napló, de viszont fordult elő eset épen 
az uj rendszer benozatala alkalmából, midőn öt hónapig 
kellett saját költségen utazni.

Pedig hát — az a fuvaros pontosan küldi minden hó 
1-én a fuvarkontót, az a vasút vagy gőzhajó, akár pe
dig a bérkocsis sem viszi ingyen a hivatalosan utazó
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erdőtisztet, de még az a vidéki korcsmáros is, kinél az 
ily kirándulásoknál az erdőtiszt tényleg rá van szorulva 
az étkezésre, szintén nem ad ingyen semmit, hanem 
mindenik a maga idejében tartja a tenyerét a pénze 
után.

Nem mondhatja egyiköknek sem az az erdőtiszt, hogy 
„várjon kérem, mert nékem az állam ennyivel tartozik“, 
mert az illető erre egyszerűen azt feleli, hogy „miközöm 
hozzá, az ur kocsizott, — fizessen ! az ur étkezett, — 
fizessen !“

A fentiekre azt mondhatná a viszonyokat nem ösmerő 
idegen, hogy „hiszen ott a fizetés, abból lehet fizetni“.

Igen ám ! csakhogy az a fizetés először is eléggé sovány, 
másodszor pedig száz — meg száz helyre kell belőle fizetni.

Hogy az a fizetés meg van, az ember csak annyiból 
tudja, hogy az adóhivatalból épen haza viszi, meg sem 
melegszik a tárcában, már is ki kell adni.

Házfentartás, gyereknevelés és taníttatás, ruházat, oly 
tényezők, hogy azok a fizetést úgy felemésztik, hogy 
abból a hivatalos utazásokat 2 —3 hónapig előlegezni 
lehetetlenség.

Az utazási naplók e hosszas elintézési procedúrájának 
következménye az, hogy a legönmegtagadóbb erdőtiszt 
is kénytelen adósságba merülni.

Nem akarok egy hivatalt sem a késedelmeskedés vád
jával illetni s inkább hajlandó vagyok e hoszadalmassá- 
got a nagymérvű elfoglaltságnak betudni, de mind a 
mellett akár az egyik, akár a másik körülmény forogjon 
fenn, — kérdem, hogy is miért jövünk mi — amúgy is 
minden tekintetben gyarlóan fizetett állami erdőtisztek 
ahhoz, hogy e rendszer folytán adósságot legyünk kény
telenek csinálni ?

Ha már, — a mi különben egészen másjellegü szolgá
latunknál a minden tekintetben a kincstári erdőtisztekre 
fennálló szabályzatot alkalmazzák, miért nem intézked
nek az utazási naplók érvényesítése tekintetében is oly- 
képen, hogy a benyújtott számlák még azon hónapban 
elintéztessenek úgy, miként amazoknál.

Előre hallom a feleletet, azért, mert a kincstári erdő
hivataloknak meg van a magok számvevősége, mig ellen
ben az állami erdőhivataloknak nincs számvevőségük, 
csak a ministeriumban.

A mennyiben csakugyan igy van, kérdem — nem-é 
lehetne az eljárást gyorsítani vagy egyszerűsíteni, hogy 
az élet igényeivel az összhang e tekintetben is meg
legyen.

Szerény nézetem szerint igen is ! Könnyen lehetne az 
elintézést gyorsítani és pedig a következő módon :

Utasítaná a m. kir. földmívelésügyi minister ur az 
adóhivatalokat, hogy a m. kir. állami erdőhivatalok által 
hozzájok áttett és a megfelelő záradékolással ellátott uta
zási naplókat fizessék ki s azután pedig terjesszék fel 
felülvizsgálás végett a ministerium központi számvevősé
géhez.

Az utazási naplók mint eddig — jövőben is az állami

erdőhivatalhoz terjesztessenek be, az állami erdőhivatal 
főnöke igazolja és megvizsgálja a megtett utak teljes
ségét, egyszersmind — miután a távolságok a kereskede
lemügyi ministerium kiadásában megjelent „uttávol- 
sági térkép“ alapján vétetnek be az utazási naplókba, — 
a kilométerek helyességét is megállapítja.

Az állami erdőhivatal főnöke ugyanis sokkal jobban 
tudja megítélni azt, hogy az egyes erdőbirtokok beuta
zása céljából mely útvonalak választandók az erdőtiszt 
által, mint akár az államépítészeti hivatal, akár pedig a 
minHteri központi számvevőség.

Ezen eljárás mellett nem kellene 3 hónapig várni, 
hanem a benyújtás napjától számított 10— 14 nap alatt 
el lenne intézve.

A mi azt illeti, hogy a ministeri központi számvevő
ség az ily módon kifizetett utazási naplókban utólagosan, 
helytelen felszámítást s ennek folytán túlfizetést állapí
tana meg, mely miatt az adóhivatalokkal talán írásbeli 
érintkezésbe kellene lépnie, ez oly akadályt nem képez
het, mi az elintézés ezen gyorsaságával arányban állana, 
annál is inkáb, miután ez összeg rendesen csak pár 
fillér, legfeljebb pár korona, a mi a terhelvény beküldése 
után az illető tisztviselőtől nyomban bevételezhető lenne.

Ez eljárás mellett megszűnnék a fentebb vázolt abnor
mis állapot, s hogy ez megszűnjék, első sorban a szolgá
lat érdeke, mert hisz azt hiszem, hogy fölösleges bizo
nyítani, hogy más kedvvel dolgozik az a tisztviselő, ki 
anyagilag független helyzetben van, mint az, kit mind 
untalan a váltóóvás vagy pedig a végrehajtás fenyeget.

Pontosság kívántatik a felsőbbség részéről a szolgá
latban, legyen tehát annak az eszköze is megadva a 
felsőbb hatóság részéről.

** *

A bükkfatenyésztés erdőgazdasági 
kezelése.

Az Országos Erdészeti Egyesület budapesti palotájában 
de Pottere Gérard e hó 6-án mintegy 60— 70, többnyire 
erdészekből álló közönség előtt beható tanulmányra valló 
felolvasást tartott. De Pottere a földmívelési miniszter 
megbízásából Németországban s belföldön tett hosszabb 
tanulmány utján szerzett tapasztalatairól számolt be, pár
huzamba helyezvén a bükkfatermelés, szállítás és értéke
sítés hazai és németországi viszonyait. Felolvasása elején 
rámutat a döntött bükkfának gyorsan beálló fülledésére, 
repedésére, szóval hirtelen romlására, mi miatt e fanem
nek az iparban, különösen nálunk, még mindig alárendelt 
szerepe van. Felolvasó reméli, hogy a tudományos ala
pokon végzett kísérletek nemsokára segítenek e bajon s 
akkor az eddig majdnem értéktelen bükköseink is jól 
jövedelmező tőkét fognak képezni. Hogy nálunk a fa
döntés idejének helyes megválasztására, a favágási sza
bályokra s a döntés utáni gyors feldolgozásra kellő figyel
met csak egy-két helyen gyakorolnak, az a szakemberek
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előtt általánosan ismeretes, pedig ezek mind oly tényezők, 
melyek a bükkfának műszaki célokra alkalmas voltát 
lényegesen befolyásolják. Németországban, ahol a bükk- 
műfa igen keresett és jól fizetett árút képez, szabály az, 
hogy a bükköt november, december, legfeljebb január 
végéig múlhatatlanul le kell dönteni. Nyáron csak ott 
döntenek, a hol hó borítja az erdőt. A téli fadöntés csök
kenti a fának fülledését.

Addig, mig nálunk a favágás keresztülvitelére gond alig 
fordíttatik, Németországban az mindenhol szigorúan ellen
őrzött szabályok betartása mellett történik, melyek egyike kö
telességévé teszi a munkásnak jó és éles szerszámnak hasz
nálatát. A döntésnél ott is, mint nálunk, a fűrész és fejsze 
együttes használata van szokásban. Általános és igen fontos 
szabály az is, hogy a tönköket még a döntés napján a 
kívánt hosszúságú darabokra kell felszabdalni. A fülledés 
ellen is lehetőleg azonnal védekeznek. Az e célra eddig 
használt anyagok közül Schwappach szerint legalkalma
sabb a kreutznachi kenőcs. Az ezzel védett tönkök olyan 
állapotba jönnek, mintha viz alatt állnának s így nem 
füllednek meg. Hazánkban a bükköt túlnyomólag csak 
tűzifa gyanánt használják, Németországban pedig feltűnő, 
hogy mint műfa mily nagy szerepet játszik. így például 
Schleswig-Hohlsteinban a bükkfa az összes műfának 
80%-át képezi. A hosszabb és vastagabb műfán lhvül 
Németországban még úgynevezett rakásolt műfát is ké- 
szítenek, mely 1*5—2‘00 mtr. hosszú 25 vastagságig 
terjedő tönkökből áll. Ezt a választékot a német vasúta- 
kon azon az egységi áron szállítják, mint a tűzifát. Hogy 
Németországban a különben oly romlékony bükkből mű
fául oly sokat használhatnak, az onnan magyarázható, 
hogy a fának megközelítésére és gyors feldolgozására 
mindenhol kellő kiterjedésű és jókarban tartott erdei utak 
találhatók. Ott az útépítés fontossága már rég fel lett 
ismerve s ebből kifolyólag az útakra hectáronként rend
szerint 1— 4 márka kiadás van előirányozva. Mivel az 
erdők megfelelő úthálózattal bírnak, könnyű szerrel lehet 
a fát döntés után azonnal az útak mellé vonszolni, mi 
által a megromlás veszélye elkerültetik. Hazánkban e 
tekintetben még nagyon hátra vagyunk. Bükköseink zöme 
oly helyen fekszik, a hol szekérútak egyáltalában alig 
vannak, de a meglevők sincsenek mindig használható 
állapotban. Ma még távol vagyunk attól, hogy egyönte
tűen lehetne az egész országban a kitermelést keresztül 
vinni, a jelenlegi nagy bükktüzifa-termelés ezt nem en
gedheti meg ; a műfa bizony sokszor hetekig, néha hóna
pokig hever kint az erdőn, gyakran hóval borítva s mire 
a rakodókba jut, már meg van támadva. — Egészséges 
bükkműfát nálunk csak ott termelhetnek, a hol a fa 
döntés után 1—2 nap múlva a kívánt hosszban el lesz 
fűrészelve és az erdőből kiszállítva. Mármarosban, Zem
plénben, a hol kiterjedt bükköseink vannak, a bükknek 
legalább 70° o-a tűzifául lesz felhasználva; termelnek ott 
butorléceket is belőle, de hogy mily kedvezőtlen viszo
nyok mellett, kitűnik már abból is, hogy a fuvarosnak

3 napra van szüksége, míg 0 7  m3 műfát a rakodóba 
szállít. Hogy ott belterjes gazdálkodásról szó sem lehet, 
önként értetődik. Kedvezőbbek a viszonyok az Osztrák- 
Magyar Államvasutak stájerlaki birtokán, a hol az erdő 
aránylag elegendő úthálózattal bir s hol a fuvaros na
ponként 2—272 m3 műfát képes 30 kilométernyire szál
lítani. De a stájerlaki erdőn kívül hasonló jó közlekedési 
viszonyokkal más alig bir s igy világos, hogy a mi ke
zelésünk fölötte drága és szövevényes, pedig minél rosz- 
szabbak a szállítási viszonyok, annál alacsonyabb árban 
tudjuk értékesíteni termékeinket. Példaként vegyük fel 
Mármarost, a hol a minden kritikán aluli méregdrága 
szállítás miatt egy m3 bükkműfáért 1901. évben 0 05 
korona árt fizettek, de az országos átlag sem haladta 
meg a 6 koronát. Legmagasabb árt Pécsett értek el, 
hol 1901-ben egy m3 szép bükkműfáért 12 koronát fizet
tek. De ez is hátra áll a német áraktól, mert ott egy 
m3 bükkműfa ára ugyancsak 1901-ben 7—38 márka 
között ingadozott.

Hogy mily jól jövedelmeznek a poroszországi bükkö
sök, kitűnik abból is, hogy a 300 ezer hectárnyi terület 
átlagjövedelme (hectáronként) 1899-ben 22—67 márka 
között váltakozott.

A mi alacsony faárainkra a felsoroltakon kívül bénító- 
lag hat az is, hogy a mi speciális viszonyaink mellett 
ma már ott vagyunk, hogy a fakereskedésből monopo
lium lett s a kis tőkével rendelkező üzletember a ver
senyről le van szorítva. Egynéhány hirtelen meggazda
godott ember uralta a piacot s miután igy szabad, egész
séges verseny a monopolium miatt sem lehetséges, az 
erdőtulajdonos volt a károsult. Ezen segítendő az irány
adó körök régóta munkálkodnak, minek köszönhető az 
1898. évi XIX. t.-c. is, mely eladási eljárásul a nyilvá
nos árverést Írja elő.

Az előadás végén hangoztatja felolvasó azt is, hogy 
térjünk át mi is a házi belterjes kezelésre, de hogy ezt 
tehessük, választassák el az anyag a pénzkezeléstől, s ne 
röstelljünk a külföldtől tanulni, ha az hasznunkra válik. 
Poroszországban okleveles erdőtiszt erdészeti pénztárt 
nem kezel. Tessék ezt nálunk is behozni: adjanak a
kezelő erdésznek nagyobb hatáskört s módot arra, hogy 
a szorosan vett szakbeli belső kezelésnek szentelhesse 
munkásságát s azt minél belterjesebbé tehesse.

A mindvégig érdekes előadást a közönség figyelemmel 
hallgatta, felolvasót nemcsak Bánffy Dezső báró elnök, 
de a szaktársak is meleg ovációkban részesítették.

Imecs.
C § 3  c g D c g D  C & >  C & )  C & >  c £ )  C § 3  C $ >  C $ >  C & >  C § 3  C & >  C & >  C § 3  C § D  C & )  C & >

Néhány szó
az erdőtörvény 37-ik paragrafusáról.

Érdeklődéssel olvasom e lapokat s igy a 21 22.
számban közölt „Erdőtörvényünk egyik hiányáról“ irt 
közlemény sem kerülte el figyelmemet. Amennyiben én
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is erdőőri szakiskolát végzett egyén vagyok, a cikk kö
zelről érdekelt és sietek igen tisztelt szerzőjének köszö
netét nyilvánítani, mert közleménye által, ügyeinket intéző 
körök figyelmét felhívta ránk, szakiskolásokra.

Cikkíró úr abban a nézetben van, hogy a magánta
nulók az erdőőri vizsgáról kizárassanak. Ezt a felfogást 
azt hiszem velem együtt minden más szakiskolás is 
osztja. Azt mondják ugyan a szakiskolások elnyomói,* 
hogy a magántanuló ép úgy kiállja a szakvizsgát, mint 
mi. De kérdem, igazságos-e az, hogy addig, mig a szak
iskolát végzettek, mint tanulók 2 év alatt tanulmányaik
ról tanáraiknak naponként beszámolnak, addig a magán
tanulók egy-két óra alatt keresztül esnek a vizsgán, me- 
yen rendszerint sokkal könnyebb kérdéseket kapnak 
megoldásra, mint mi.

Tapasztalatból beszélek. Elmondok rá egy esetet. 1901. 
október 14-én Zomborban a szakvizsgára többen jelent
keztünk. Az írásbeli kérdések közül a számtani példa 
következően szólt: Egy erdőőr a faraktárba három ra^ás 
fát szállíttatott, az egyikben volt 50, a másikban 90, a 
harmadikban 150 ürméter tűzifa. Ha a fának ürmétere 
40 fillérért lett beszállítva, mennyi fuvardíj jár a fuvaro
soknak, ha 20 korona előleg részükre már kiadatott ? 
A példa könnyű volt s a magántanulók is, egynek ki
vételével, jól megfejtették. A magántanulók a szóbeli vizs
gán is hasonló könnyű kérdéseket kaptak megfejtésre, 
de annál nagyobb volt meglepetésem, mikor nekem egy 
olyan kérdést adtak fel, melynél Pytagoras tantételének 
alkalmazása kétszer vált szükségessé. Általános az a né
zet, hogy a szakiskolásoktól a vizsgákon a vizsgabizott
ság mindig többet követel. Ugyan mi jusson ?

Sokan azt állítják, hogy a szakiskolások között is akad 
olyan, a ki egy napszám-bérjegyzéket sem képes hibát
lanul kiállítani.

Lehet, hogy vannak olyanok is, de hogy ez meg ne 
történjen, tessék a szakiskolába való felvételhez az eddi
ginél magasabb előkészültséget követelni, akkor aztán 
lesz nálunk is olyan műszaki segéd-személyzet, mely e 
nevet méltón viseli.

Hisz mi az életben semmi kiváltságban sem részesü
lünk s igazán csodálatos, mindig akad elég tanítvány. 
— Nem érzem magamat hivatva elbírálni a minisz
térium intézkedéseit, de egyszerű észszel nem bírom 
megokolni, miért szükséges a Dunántúl egy 5-ik erdőőri 
szakiskolát felállítani? Nyilván nem tudják odafent, hogy 
évenként hány szakvizsgázott ember marad állás nélkül, 
hányán kénytelenek pályát cserélni, mert nem kapnak 
alkalmazást. De az sem lehetetlen, hogy az új iskola 
életbeléptetése előhírnöke annak az általánosan óhajtott 
reformnak, mely abban csucsorodik ki, hogy jövőben már 
csak szakiskolások tehetik le az erdőőri vizsgát. Bár úgy 
lenne.

A magántanulóknak a szakvizsgáról való kizárásával

* Olyanok aligha vannak. Szerkesztő.

megtisztulna erdészetünk végre az oda nem tartozó ele
mektől s nem állna be akkor oly gyakran az az eset, 
hogy livrés szobainasok hatóságilag felesketett erdőtisz
tekké legyenek.

Én bízom e lap igen tisztelt olvasóiban, kik már sa
ját jól felfogott érdekükben sem tűrik tovább ezt a ferde 
állapotot, hanem siettetik az erdőtörvény 37-ik paragra
fusának módosítását. Nem kételkedem abban sem, hogy 
ha az intéző körök szintén felismerik a bajt, előbb-utóbb 
segítenek azon, ha másként nem lehet, kivételes intéz
kedés által. Kopinya Antal.

FAKERESKEDELE/A.
Visszapillantás 1902-re.

Végét járja az 1902. év, mely tökéletesen igazolta azt 
a régi közmondást, hogy: „az alma nem messzire
esik a fájától", sőt még túl is tett rajta, amennyiben 
üzleti eredménye még a tavalyinál, sőt a harmadévinél 
is silányabb.

Az a bámulatos, szédületes haladás, melyet a tőlünk 
nyugatra fekvő európai államok ipara 1900. elejéig muta
tott és amelynek áldásos hatását közvetve mi is meg- 
éreztük, már a párisi világkiállítás megnyílta előtt elérte 
tetőfokát. Ám végre is a milyen magas fokra hágott volt, 
akkorát zuhant alá, mire megnyílt a kiállítás, mely tulaj
donképpen — minek is szépítenék a dolgot — nem volt 
egyéb, mint az európai ipari fellendülés korszakának 
muzsikaszóval, fénynyel és pompával álcázott temetése.

Azóta pangás és válság uralg mindenfelé, az üzleti 
élet minden ágában s ezrekre rúg a válság áldozatainak 
száma.

A közbeesett transvaali háború csak fokozhatta, amint 
hogy tényleg fokozta is a kis- és nagyipar keserveit, míg 
a várva-várt befejezést nem követte a remélt fellendülés.

A bekövetkezett építési-krach, a gép- és hajógyártás 
pangása, a gazdasági élet általános rossz helyzete világ
szerte leapasztotta a fogyasztást s akik ezelőtt 100 
vaggon-számra vásárolták fánkat nyers és feldolgozott 
alakban, most —  amennyiben a válság el nem söpörte 
őket — még hallani sem akarnak vásárlásról. A hitel- 
viszonyok a lehetőségig megromlottak, a teljességgel 
bizalmatlanná vált tőke elrejtőzött, visszavonult és semmi 
szin alatt nem volt rábírható a vállalkozásra.

Ilyen viszonyok között köszöntött be a most búcsúzó 
év. Vájjon lehetett-e tőle javulást várni ?

Bizony nem. Hát nem is reméltünk s minden kíván
ságunk csak abban az óhajtásban összpontosult, hogy 
bár csak még rosszabbra ne válnék a helyzet 1902-ben.

Sokkal rosszabbra csakugyan már alig is válhatott 
volna, mert mikor beköszöntött: a bel- és külföldi, leg
inkább németországi facégek közül (értsd leginkább azo
kat, melyek bevásárlásukkal földrajzi fekvésüknél fogva 
Magyarországba gravitálnak s bennünket ezért érdekel
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nek) már csak a java, a tőkében erős rész állt helyén; 
a gyengébbjét úgy elhordta a válságvihar, akár a poz- 
dorját az orkán. Még hirük se maradt.

Most, hogy végét járja 1902. lassacskán, de nagyon 
lassan, alig érezhetően éledni kezd a német kereslet s 
jövő tavaszra már hallatszik egyik-másik kötés hire, de 
de csak puha épületfában, tűrhető árakon. Egyéb fa
árúban nem. A donga például megint szorúlt helyzetbe 
jutott, úgy a francia donga, valamint a német kádárfa.

Franciaország tavalyi szürete olyan fényes mennyiség
beli eredménynyel járt, hogy valóságban értékesebbé 
vált az edény a bornál. El is fogyott a dongakészlet 
egy szálig. Az idei termés azonban nem vált be, ameny- 
nyiben alig 2/3 része termett a tavalyi mennyiségnek. A 
németországi szüret is erősen mögötte maradt annak, 
amit reméltek. így aztán nem csoda, hogy donga- és 
kádárfa-termelőink nagy árúkészletek fölött rendelkeznek, 
melyeket ugyan ki venne meg ? A francia bortermelők
nek elég hordója van. A német kádárfának nincs kelete, 
mert az ipari pangás következtében a sörfogyasztás úgy 
megapadt, hogy sörös hordót nem készítenek. (El is 
árasztanak bennünket a német sörgyárosck a sörükkel, 
melynek otthon nincs elegendő fogyasztása ; legalább 
10— 12 német sörgyár nyitott Magyarországon elárusító 
fiókot a legutóbbi időben s egymást licitálják túl hirdeté
seikben.)

Valamelyest jobb a tölgygömbfa-üzlet helyzete, a mire 
vall az a tény, hogy az őszi horvát-szlavon tölgyerdő- 
eladások alkalmával csupa gömbfa- és szelvényárú- 
kereskedő cég vásárolta meg az eladásra jutott erdő
részeket. Az igaz, hogy legtöbben csak azért, hogy 
fűrészeik üzemét beszüntetni ne kényszeríttessenek.

Sajnos, hogy az 1902-ik év még rossz elődeinél is 
rosszabb volt, kétszeresen sajnos azonban, hogy még a 
jövő üzleti évre való kilátásaink is rendkívül rosszaknak 
mutatkoznak, sőt talán még rosszabbak lesznek a viszo
nyok, mint aminők ebben a válságos esztendőben voltak.

Köztudomású tény ugyanis már e sorok Írásakor (dec.
5-én), hogy a németországi vámokat tetemesen fel fog
ják emelni, akárhogyan berzenkedik is a német parla
ment kisebbsége, melynek ellenkezése éppen nem alap
talan, mert végeredményében csak a közép és leginkább 
szegény sorsú lakosság fogja megadni a mulatság árát. 
A vámemelés következtében megdrágul minden Német
országba bevitt tárgy ; mert hogy a német gazdák azért 
emelnék fel a vámot, hogy a maguk terményeit, marháit 
stb. stb. olcsóbban akarnák eladni, mint eddig, azt ugyan 
senki sem hiszi. Egyébként ezt ők maguk sem akarják 
elhitetni senkivel sem, sőt bevallott szándékuk az, hogy 
jobban adhassák el terményeiket; ezért nehezítik meg 
a behozatal versenyét a magasabb vámokkal.

Annyira azonban mégis gondoskodik a német kormány 
az ország munkásnépéről, hogy a nyersfára aránytalanul 
kisebb, sőt elenyésző csekély vámot vet ki, mint a kész 
faárúra, azért, hogy a fa megmunkálásából eredményező

munkadíj a német fűrésznek, a német munkásnak 
jusson.

Mi lesz ebben az esetben a mi munkásainkkal, a mi 
fűrészeinkkel, akik és amelyek akár földrajzi fekvésüknél, 
akár termelésüknél fogva utalva vannak Németországra?

Hány esztendei munka és mily rengeteg kiadás keli 
ahhoz, hogy az elveszített piac helyébe új piacot keres
sünk fánknak? Hova tereljük fakivitelünket, hol tudnának 
megküzdeni a tengeri kivitelre rég idők óta minden te
kintetben berendezett svéd-norvég fatermeléssel vagy az 
amerikai rengetegeket kihasználó óriás fakereskedelem
mel, de akár csak az orosz versenynyel is, melyek mind
egyikének tucatszámra áll rendelkezésére kedvező fek
vésű tengeri kikötő ?

Igaz ugyan, hogy Németország fabevitel nélkül meg 
nem lehet, valamint igaz az a szálló ige is, hogy „úgy 
még soha sem volt, hogy valahogyan ne lett volna“, de 
tagadhatatlan tény az, hogy az életbe léptetendő, tete
mesen, sőt aránytalanul felemelt vámtarifa nekünk rop
pant károkat fog okozni, olyan nagy károkat, a minők
ről eddig tán fogalmunk sincs. Megfulladni még a saját 
zsírjában sem akar senki sem és tőle telhetőleg véde
kezik ellene. Hogyan fogunk mi védekezni a fenyegető 
veszély ellen ? W idder Gyula.

VADÁSZAT.
Vadászatok Borszék környékén.

E lapokat első megjelenésük óta figyelemmel olvasom, 
azaz, hogy mint nem erdész, hanem vadászember, tu
lajdonkép csak a vadászati tartalmú cikkeket, miközben 
sokszor csodálkoztam már azon, hogy az erdészek, kik 
hazánk vaddús erdőségeit lakják, e lapoknak oly gyéren 
küldenek be közleményeket vadászati élményeikről vagy 
a környék vadászati viszonyairól, pedig úgy tartom, ők 
már hivatásuknál, foglalkozásuknál fogva is a legilletéke
sebbek erre.

Vagy a felvidéki megyék erdészei nem volnának va
dászok, avagy nem történt volna életükben feljegyzésre 
érdemes vadászkaland ? Szinte hihetetlen ! Szepes-, Mára- 
maros-, Bereg-, Liptó-, Trencsén-, Árva-, Csik s más 
megyékből alig küldtek be vadászízű közleményt e lapok 
szerkesztőségébe: legalább én nem olvastam egy-két rövid 
híren kívül semmi mást e szép vaddús rengetegek vadá
szati viszonyairól.

Ha jól emlékszem, Csikból is csupán egyszer közöltek 
valami rövidebb vadászhírt a kakasdürgésiől, míg a na
gyobb dúvadakról szó eddig nem esett. Az elmúlt szep
tember és októberben szabadságomat Borszéken töltöttem 
s azt kizárólag a vadászatnak szenteltem, legyen szabad 
nekem is egyet-mást elmondanom az ottani vadászatokat 
illetőleg.

Előre bocsátom, amit a szíves olvasó valószínűleg úgy
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js tud, tudniillik azt, hogy Csikmegyében egyáltalában, 
de Borszék környékén különösen sok a medve, vaddisznó 
és farkas; hiúz is megakad minden évben egy-két darab. 
Az érdemesebb hasznos vadnemek közül felemlítendő az 
őz, amelyből ugyan sok nincsen, de annál több a siket-, 
a nyír- és különösen sok a császárfajd.

Medve az idén a megye területén mindenfelé sok je
lentkezett. Úgy hallottam, hogy a gyergyószentmiklósi 
.erdőgondnokság területéhez tartozó erdőkben eddig már 
nyolc darab lett elejtve. Ezek közül egyik a békási erdő
ben esett zsákmányul, de szinte magával vitt egy vadászt 
is a másvilágra. Hajtás közben egy csendőrre tört, aki 
Mannlicherével megsebezte, mire a felbőszült medve 
iszonyú bődüléssel rontott rá. A csendőr, aki oldalfegyve
rével védte magát, csak úgy menekült súlyos sebekkel a 
halál torkából, hogy az odasiető többi puskások a mackót 
szerencsésen leterítették.

Bélbor község lakói közül is többen siratják odaveszett 
teheneiket, melyek mind mackó uram rovásán vannak 
elszámolva. Farkas van elég : Borszék közvetlen tőszom
szédságában is találkozni velük, ha az ember szalonkázni 
jár. Vaddisznó is van szépen. Beszélik, hogy sok a szom
széd Moldovából jön át, különösen mióta ott az erdőket 
erősen irtják.

Példakép említik azt az esetet, midőn pár évvel ezelőtt 
Tölgyesen parasztpuskásaink egy napon 16 darabot hoztak 
terítékre.

A medvéknek az őszön nagy számban való jelentkezését 
egy polgártársunk arra használta fel, hogy nagy hűhóval 
néhány külföldi pénzes vadászt idecsaljon. Ha külföldön 
nem ismerik a borszéki borvizet, — gondolta magában 
az élelmes vadász-sensál — majd szerez ő ott hírt a 
borszéki medvének.

Megjegyzendő, hogy e derék urnák a borszékvidéki 
vadászatokról soha életében sejtelme sem volt s csak 
akkor érdeklődött irántuk, midőn az idegenek ansagolták j 
magukat egy kis parázs medvevadászatra, akkor aztán 
sürgönyileg kért a fürdőigazgatóságtól — melynek 50 ezer 
holdnyi erdei vadászterülete van — engedélyt arra, hogy 
az idegenek ott vadászhassanak. Október elején híre járt 
a fürdőn, hogy egy angol tábornok, egy orosz ezredes és 
több porosz tiszt van útban Borszék felé avval a szán
dékkal, hogy medvézni fognak. Ezek közül azonban csak 
két porosz tiszt ment lépre, akik október 16-án csakugyan 
ide meg is érkeztek, de mérget veszek rá, hogy jószán
tukból Borszéket többé soh’se látják.

Az első vadásznapot követő éjjelen egy medve a fürdő 
közelében szétmarcangolt egy tehenet, de a csupa újon
cokból álló hajtósereg rossz hajtása miatt az sem került 
puska elé. Összesen 4 nap vadászott a két német nimród 
6 0 —70 hajtóval, de eredmény nélkül; medve, sőt vad
disznó ugyan állítólag volt elég a hajtásokban, de a vad 
a rosszúl szervezett hajtósereg között mindig visszatört 
úgy, hogy a németek medvét még csak nem is láttak s 
legfeljebb azt mondhatták el, hogy Erdélyben a medve

vadászat drága mulatság, mert a rendező, aki őket ide 
bolondítotia, olyan számlát tálalt elibük, mely erszényüket 
tartalmától alaposan megfosztotta.

Visszatértükben Ratosnyán egy ismerősömnek beszélték, 
hogy a medvevadászat költségeivel, azaz már avval az 
összeggel, amit a vadász-sensálnak fizettek, egy afrikai 
kirándulást oroszlánokra ki lehetett volna állani. Összes 
kiadásuk állítólag jóval meghaladta a 8000 koronát.

A vadászat rendezője, aki ilyen csúnyán rászedte a 
külföldieket, azzal kecsegtette őket, hogy néhány napi 
vadászat alatt 25 darab medvét kapnak lövésre. De nem
csak a németeket szedte rá, hanem a hajtők s a fuva
rosok máig sem lettek kifizetve.

Hát biz ez olyan perfid eljárás, amely a közönséges csa
lással vetekedik, amit tulajdonképen hatóságilag már csak 
azért is mindenáron meg kellene akadályozni, hogy a 
külföld előtti jó hírnevünk csorbát ne szenvedjen.

Végre még csak azt akarom jelezni, hogy a Vadászlap 
november 15-iki számában a 425-ik oldalon megjelent 
medvevadászat című közlemény igazi Jägerlatein, külö
nösen annak azon része, mely azt mondja, hogy egy 
medve a futó tehén hátáról lett lelőve. Ez Borszéken az 
idén meg nem történt. . r „

V a d á s z v é r .
„A" barátom egyike azon vadászoknak, kikben a vadász

szenvedély 30 éves koráig szunnyadt. Igazi üzletember 
különben, kinek halántékán, homloka közepén, kezén 
vastag erek kanyarodnak; ha beszél valakivel, ugyan 
oda figyel, sőt válaszol is, csakhogy agyában az alatt 
merész üzletek messzemenő szálai szövődnek; hogy szá
mításai rendesen beütnek, ez vakmerővé tette. Az ezzel 
járó folytonos izgalom idegbeteggé tette. Orvosa sport- 
üzést, a természetben való szórakozást, járkálást rendelt. 
„A“ szerette a kutyákat. Szomszédjának volt éppen egy 
„Kokó“ nevű daxlija, ezt utitársul vette, aztán még egy 
botot a kezébe és avval elballagott kifelé a szabad ter
mészetbe, megkezdeni a kúrát.

Szántóföldeken keresztül haladó ösvényen tartottak a 
Nyires felé. Kokó észrevette, hogy útjok a jó nyulászó 
hely felé vezet, komoly pofája kiderült, jelentőségteljesen 
pislogott olykor-olykor vissza az utána ballagó kalmárra, 
aztán egyet-egyet nyöszörgött, hogy hát menjünk egy 
kissé gyorsabban. „A“ megértette ezt a kívánságot és 
gyorsabb tempóba kezdett, de Kokó akkor már galoppot 
proponált. „A“ elfáradt, leült és megtörölte izzadt homlo
kát. Kokó 20 lépésnyire szemközt vele leült, hátra húzta 
fülét, farkát csóválva nyöszörgött és türelmetlenül emel
gette jobb pracliját. Mikor „A" felkelt, hogy útját folytassa, 
Kokó kitörő örömmel ugrott feléje, aztán ismét előre 
futott.

„A“ szeretett a kis daxli mókás mozdulataiban gyö
nyörködni ; hallotta a szomszédjától, hogy Kokó nyalat 
is szokott hajtani; ugyan ezzel a szegény párával a
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természet láb dolgában nemcsak görbén, de kurtán is 
bánt el, hogy volna képes ilyen hiányos felszereléssel a 
nyálat űzni.

Ahogy elérték a nyirest, Koké eltűnt a bokrok között, 
„A“ pedig letelepedett az út mellett egy fa alá.

így magára hagyatva, gondolatai ismét az üzletnél 
voltak. Kellemetlen rá nézve az, hogy Rozenczweiggal ! 
kompanista. Szeretne vele szakítani; de hiába, egyelőre 
nem lehet, az üzlet érdeke így kívánja.

így tépelődött volna még sokáig, ha kutyacsaholás 
meg nem állítja gondolatmenetét. De hisz ez Kokó 
hangja, tényleg hajt, és a nyiresben lehajolva, messze 
észreveszi a megzavart nyulat, mely egyenesen neki 
tart. „A“ mozdulatlan, és a hogy közeledni látja a nyulat, ! 
úgy ébredeznek szunnyadó érzelmei — a vér a fejébe 
száll, lélekzete elakadt és egészen magánkívül van — ! 
egy nyúl látásától. A nyúl már mellette elfutott, de kö- : 
zeledik nyomán a tyif-tyaf, kellemesen csengő hangok, 
az a melódia, melyet a vadászfül sohse győzne eleget 
hallgatni; és ha már minden csendes is, azok a hangok ’ 
még mindig ott csengenek, resonálnak fülünkben. „A“ ! 
még sokáig hallja Kokót s csak azután veszi észre, hogy 
szive erősen ver, sőt lábai mintha inognának : ez a kel
lemes izgalom a vadászszenvedély. És tény az, hogy 
„A“ ettől a naptól kezdve szenvedélyes vadász lett. Tár
saságban is kellemesebb ember lett, mert ha vadászat
ról beszélhetett, akkor egészen a thémánál volt — sziv- 
vel-lélekkel.

Csakhogy az élet útjai tövissel is vannak kirakva. 
Egy téli vaddisznó-vadászat alkalmával fegyvercsöve hóval 
bedugult, erre figyelmeztették. Mire „A“ csővel lefele 
tartott fegyverét balkezével a nyaknál megfogta, jobb 
kézzel pedig az agyat ütögette, hogy a hó kihulljon. Az 
izgalmas vaddisznóhajtás közepette azonban elfelejtette 
a könnyen járó kakast leereszteni, mely most az ütöge- 
tések következtében lecsapott, mire a lövés (öt posta) I
vastaghúsába fúródott. Szerencse, hogy a löveg csontot 
nem ért, azért a gyors orvosi segédkezés sokat segített. 
„A" ágyba került.

Majdnem egy év telt el azóta, hogy „A“-t nem lát
tam. Mankóval fenjárva fogadott, halvány arcán látszot
tak az elszenvedett fájdalmak nyomai. „Te is így fogsz 
járni szintén“, — mondta — „Istenem nem voltam én 
bolond?“ „A vadászat kedvéért kockára tettem egész 
életemet. Hallgass rám és ne menj többet vadászni!“
Én persze csak mosolygással válaszoltam, ezt látszólag 
rossz néven vette, én pedig siettem más themát válasz
tani, látva azt, hogy „A“ nem vadászember többé.

Aztán beszélgettünk az idei termésről, üzletekről, végre 
búcsúztam. „Isten veled“ — mondta — de még nem 
tettem be egészen magam után az ajtót, midőn még egy 
szóra visszahívott. „Bocsáss meg, hogy visszahívtalak, j 
de nem volnál szives nekem megmondani, hol lehetne 
egy jó vaddisznót hajtó kutyát venni ?“

Payer Arthur.

Miként jutottam a heringfejhez.
Talán nem is tud minden magyar vadászember arról 

a szokásról, mely a németeknél általánosan el van ter
jedve, arról t. i., hogy ha a vadászkompánia valamely 
tagja a lefolyt szalonkahuzás alatt szalonkát nem hozott 
aggatóra, akkor husvét napján a többiektől egy hering- 
fejet kap tányérjára.

En azt hittem, hogy ez a vadászszokás nálunk isme
retlen, de két évvel ezelőtt rajtam is megesett a tréfa, 
még pedig tősgyökeres magyar úri háznál.

Határtalan pech üldözött akkoriban, melyet, nem tagad
hatom, a magam ügyetlenségével még tetőztem is. Nem 
szépítem a dolgot, leirom a nyers valót úgy a mint 
történt, bár tudom, hogy e lapok szerkesztője, aki a va
dászat mesterségében első oktatóm volt, elégedetlenül s 
talán gúnyos mosolylyal olvassa végig egykori tanítvá
nyának önvallomásait.

Ezelőtt 2 évvel, mikor még M.-on mint ezredparancs
nok szolgáltam, meghívást kaptam a B.-én lakó Sz. 
barátomtól egy kis szalonkavadászatra.

Sz., a kit 3 vármegye határán belül mindenki csak 
Gyula bácsinak szólított, abból a régi úri generatióbó! 
szakadt, melynek vendégszerető háza a vadászemberek
nek mindig szívesen keresett tanyája volt. Vig kedélye, 
soha ki nem fogyó humora, a mellett lovagias gondol
kozása, előkelő modora az öreg urat általánosan ked- 
veltté tették s igy nem csoda, ha meghívását most is 
nagy örömmel fogadtam el. Vadászterülete különben is 
ismeretes volt előttem, mert az idény első nyulját, fogo
lyét rendesen ott ejtettem el.

Mivel meghívásában azt is kijelentette, hogy a terve
zett hajtóvadászat előtt a szalonkahuzásra is kimehetek 
szerencsét próbálni, egy nappal korábban toppantam be 
hozzá. Szép csöndes időben indultam M.-ról, de mire 
B.-re érkeztem, kegyetlen hideg éles éjszaki szél kereke
dett, a mi azt eredményezte, hogy az egész este egy 
szalonka sem húzott.

Másnap se kedvezett az idő. de a szerencse se, mert 
a 2 első hajtás szalonkára teljesen eredmény nélkül 
végződött. Mivel a hajtok közül többen emlegették, hogy 
a hajtásokban friss disznóturkálást láttak, a puska bal
csövébe golyót csúsztattam be, mig a jobb cső 12-ős 
söréteit a hosszúcsőrüeknek szántam. N. vezérőrnagy 
volt a szomszédom, a ki igen jó vadász hírnevében állt: 
az ő figyelmét a vaddisznókról való hir elkerülte s lát
tam, hogy fegyvere csak szalonkára van töltve. Nem 
röstellem bevallani — megjárta az eszemet, ha egy szép 
vadkan közénk vetődik, hogy főzöm majd le a jó öreget, 
a ki a 12-ős söréttel tétlenül áll majd a remete előtt. 
Hiába egy kis vadászirigység érzete erőt vett akkor 
rajtam . . .

A 3-ik hajtás végén gyönyörű ügetésben nekem tart 
egy vörös vitorlás, mikor úgy 30 lépésre ér, megáll,, 
neszei, farkával egyet kavarint; a legszebb alkalom a
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golyót oldalába küldeni. Durr! Az én rókám felugrik, 
visszatör, a hajtok éktelen lármája között ép bundával 
menekül. Hogy is ne, mikor a golyós cső helyett a sö
rétes ravaszt találtam elhúzni . . .  A 12-ős sörétlövés, 
ha kapott is az alamuszi belőle, végzetes nem lehe
tett rá . . .

Kissé bosszantott a dolog, no, de majd kireperálom a 
hibát, csak legyen rá alkalom.

E hajtást pompás ebéd követte, mely alatt gúnyolód
tak velem : ha oly közel járt hozzám a róka, miért is 
nem dupláztam rá. A golyóról most sem tettem említést. 
Következett egy másik hajtás. Alig hogy megindulnak a 
hajtok: felharsan a jelszó „vigyázz, megy a disznó“, de 
abban a percben erős csörtetés is üti meg fülemet. 
Megvillant az eszemben, jó lesz kicserélni a másik söré
tes lövést is, a mit nagyhamar meg is cselekedtem ; 
mire a fegyvert csöndesen becsuktam, már előttem szá
guldott egy hatalmas vadkan, melyet egy gyors duplá
zással fogadtam. Második lövésemre sincs semmi jel, 
ugyan hol érhettem én ezt a szép fekete csuhást, csak 
nem toltam el ezt is! Hajtás végén keresem a nyomo
kat, de biz mást nem is találtunk azoknál . . . Tarisz
nyámban kotorászok, hát Egek ura két 12-ős sörétes 
patron hiányzik, a golyók pedig teljes számban ott disz- 
lenek benne. Üssön bele a váci f. . . . hát hirtelenében 
a nagy kapkodásban nem szalonkasörétes patront tettem 
a golyós helyébe is ? !

El nem árultam volna ügyetlenségemet a compániának, 
pedig ugyancsak ostromoltak: mivel lőttem, hogy történt 
a kan elhibázása stb. Mérgelődésem tetőpontjára hágott 
s gondolva ezt, hogy a hol egy disznó van, ott több is 
lehet, a puskám egyik csövét megint csak golyóra töl
töttem.

Következett az utolsó hajtás is. Disznó ugyan nem 
volt benne, de egy szalonkát mégis vertek fel, mely a 
legszebb tempóban tartott felém. No ezt már el nem 
hibázom, biztattam magam; célba veszem és rásütöm 
a golyós csövet s hogy betetőzzem hirtelenkedésemet, 
lőtávolon túl utána eresztem a sörétest is . . .

Azt hiszem, ez egy napra épen elég volt a jóból 1 Va
csorához ülve tányéromon diszlett a heringfej. Nó még 
ez is hozzá, gondolám magamban, hisz az étvágyam 
úgyis teljesen elromlott mára. y  ß
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Főúri vadászatok.
Tótmegyeren Károlyi Lajos gróf uradalmában a téli 

nyúlvadászatok november 24-től 29-ig tartattak meg ; a 
háziúron kívül váltakozva résztvettek: Erdődy Rezső 
gróf, Trautmannsdorf Nándor gróf, Berchtold Kázmér 
gróf, Draskovits Iván gróf, Kinszky Rezső gióf, 
Hunyady László gróf, Zichy Kázmér grót, Apponyi 
Henrik gróf, Révay Simon báró, Vécsey Miklós báró 
és Inkey József báró. A hat nap alatt 7525 nyulat, 
2449 foglyot, 16 különféle, összesen 9990 darab vadat

ejtettek el. A főnap november 26-án volt, melyen 1852 
nyúl, 546 fogoly, összesen 2399 darab került terítékre.

*

Gróf Nákó Sándor főúri vendégei társaságában a 
múlt hó végén fejezte az idei őszi nagy vadászatokat, 
amelyekben a grófon és nején, szül. Lipthay Eszter 
bárónőn kívül résztvettek m ég: Csekonics Endre gróf, 
Orczy Elek báró, Lipthay Eri gyes báró, dr. Dellimanics 
Lajos alispán, Görgey József tábornok, Losonczy Mihály 
miniszteri tanácsos, Lovassy Ferenc, Piret-Bihain Lajos 
báró, Szentkereszthy báró, Piret-Bikáin Gyula báró. 
E vadásztársasághoz csatlakoztak m ég: özvegy gróf
Bissingen Ottóné szül. Lázár Nóra grófnő, báró Piret- 
Bihain Lajosné szül. Károlyi Gina grófnő, báró Lipthay 
Erigyesné szül. Lázár Margit grófnő, Lipthay Vera 
bárónő és Nákó Erzsébet grófnő. A vadászat első 
három napján fácánokra folyt a hajtás, ez alkalommal 
a „Zábrany“ erdőben, a szlatinai erdőrészben és a csava- 
nagály erdőrészben 1 őz, 311 nyúl, 635 fácán, 4 fogoly 
és 14 egyéb vad esett zsákmányul ; az utóbbi három 
napon pedig német-csanádi és szerb-nagyszentmiklcsi 
határon vonult végig a hajtok serege s ez alkalommal 
2000 nyúl és 8 fogoly került terítékre; az elejtett összes 
vad e szerint: 1 őz, 2311 nyúl, 635 fácán, 12 fogoly 
és 14 különféle vad, összesen 2973 darab.
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Lőjegyzék
Gróf Festetics Tassilo Ő Excellentiája berzencei vadász- 

területéhez tartozó fácándákban elejtett vadakról.
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Rigóc és 
Bartókért 4 607 21 460 431 891 266 3 -  1773

Összesen 6 10051 23
1

2185 478 2663 464 12 1 4174

Jelen voltak: Herceg Hohenlohe Oehringen, — Gróf 
Khewenhüller Rudolf Ő Exc., — Herceg Hohenlohe 
Konrád, — Gróf Esterházy Sándor, — Gróf Festetics 
Vilmos, — G. Rennie Esq., — Gróf Festetics Tassilo Ő 
Excellentiája, — Gróf Festetics György.

Hám Ferenc,
fővadászmester.

KÜLÖNFÉLÉK.
::: Kitüntetés. Ő felsége Lászlóffy Gábor pozsonyi 

kir. erdőfelügyelőnek a Ferencz-József-rend lovagkereszt
jét adományozta. Gratulálunk hozzá !
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*  A z  O . E. E. e hó 6 -á n  v á la s z tm á n y i  g y ű lé s t  
t a r t o t t ,  hol első sorban Téglás Károly tagnak ama 
indítványa fölött határozott, mely a legelőgazdasági tör
vény megalkotására vonatkozó javaslatnak a kormányhoz 
történendő felterjesztését indítványozta.

A választmány azt határozta, hogy a javaslatot egy 
az O. E. E. tagjaiból álló bizottságnak tárgyalás céljából 
kiadja, egyúttal pedig kérni fogja az 0. G. E-et is, hogy 
a tárgyaláson e fontos ügyben magát megfelelő módon 
képviseltesse. A tanácskozásra az erdészek közül azok 
is meghívandók, kik e kérdéssel már az irodalom terén 
foglalkoztak.

Több más kérdés letárgyalása után szőnyegre került 
Márton Sándor ama indítványa is, mely kéri a vá
lasztmányt, hogy az állami erdőtisztek fizetésének ren
dezése miatt rendkívüli közgyűlés tartassék.

Hosszas vita után a választmány kimondta, hogy 
rendkívüli közgyűlésnek tartását szükségesnek nem tartja, 
hanem sürgős feliratot intéz maga a kormányhoz, mely
ben kéri, hogy a fizetések rendezésénél az erdőtisztek 
is vétessenek figyelembe s ők is részesüljenek azokban 
a bonificatiokban, melyeket hasonló képzettségű állami 
hivatalnokok jövőben élvezni fognak. Közgyűlés össze
hívását már az idő rövidsége sem engedi.

Fontos indítványt terjesztett elő Feilitsch báró is, 
melyről azonban itt részletesen megemlékezni térszüke 
miatt sem tudunk, hanem felhívjuk olvasóink figyelmét 
az Érd. Lapok januári füzetére, mely azt valószínűleg 
egész terjedelmében közölni fogja. Noemi.

*  S z o m o rú  v a d á s z a t .  F. hó 14-én az ó-kemencei 
m. kir. erdőgondnokságban tartott hajtóvadászat alkalmával 
Matusovics Károly m. kir. erdészjelölt egy vadkant lőtt, 
mely tűzben nem esvén össze, a vérnyomon a vadászok 
utána mentek. A vaddisznót fekve találták s azt hitték, 
hogy már kiadta páráját, azonban a vadkan ebben a pil
lanatban felugrott s Matusovics Károlynak rohant és 
bal lábát térdben annyira összeharapta, hogy a térdcsontok 
teljesen összetörtek; lábát még aznap délután amputálni 
kellett. A vadkan, melynek súlya 160 kg. volt, pár perc 
múlva kiadta páráját.

*  F e lh  ivás . Felkéretnek mindazon szaktársak, akik 
jövő tavaszon jó kocsilovakat venni akarnak, közöljék 
ebbeli szándékukat Lenhard Antal erdőmester-kollegá- 
val, aki Pestmegyében Dusnokon lakik s aki — ha 
neki a lovak ára, kora neme és szine tudatva lesz — 
szívesen vállalkozik közvetítőül.

*  F e n y ő k is é r le t i  á l lo m á s .  Darányi földművelésügyi 
miniszter elhatározta, hogy Gödöllőn, az erdőhivatal ke
rületében külföldi fenyőfákból kísérleti termelőtelepet ren- 
deztet be. A telep már nagyrészben be van erdősítve s 
érdekes, messze országokból exportált fajokban gazdag. 
A termelés sikerétől függ, ha vájjon a hazai talajban be
váló fajok közül melyeket fogják nagyban szaporítani.

*  A l f ö ld i  á l la to k  a  h a v a s i le g e lő k ö n .  A Jász-Nagy- 
Kun-Szolnokmegyei Gazdasági Egyesület elhatározta, hogy

tekintettel az alföldi legelőhiányra, tárgyalásokat indít, 
hogy Máramarosban hol vannak nagyobb haszonbérbe 
vehető területek és a mennyiben ilyen területeket kibé
relhet, nyár elején szövetkezeti alapon az alföldi gazdák 
jószágaikat fölhajtják a havasokra. Egyúttal föl fogják 
kérni a kereskedelmi minisztert, hogy kedvezőbb vasúti 
díjtételt állapítson meg.

*  D e s z k a k iv i te l  O ro s z o rs z á g b a .  Az orosz vasúti 
minisztérium tárgyalásokat folytat Breitsprecher rendszerű 
vasúti kocsik beszerzése iránt, melyek a kerekek beállí
tása folytán a szélesebb vágányu orosz vonalakról át
mehetnek a középeurópai vágányrendszerü vonalakra és 
viszont Az odessai főkonzulátus arra figyelmeztet, hogy 
ez a terv kivált a deszkakivitelünkre nézve fontos. Gács- 
országból és Magyarországból Novosielicán és Odessán 
át már régebb idő óta szállítanak fát Kis-Ázsiába, Egyp- 
tomba, Algírba, sőt Franciaországba és Németalföldre. 
Miután most a rumán vasutak a maguk rövidebb és át
rakodást nem igénylő vonalaikra igyekeznek ezt a for
galmat terelni, az orosz vasutak ezt a jelzett módon meg 
akarják gátolni, mert az átrakodás mellőzése folytán a 
a szállítás gyorsabban történik, és eleje vétetik az árú 
megrongálásának, mely az átrakodásnál alig kerülhető el.

* I r ig y  ő z -s u ta .  Hohenlohe herceg érchegységi erdő
területén az ottani erdészsegéd érdekes megfigyelést tett 
a nyáron. Az illető a fatarolási munkálatok ellenőrzése 
végett járt az erdőn, miközben egy őzgida panaszhangjai 
ütötték meg fülét. Abban a hiedelemben, hogy nyilván 
egy vörös frakkos támadta meg az őzgidát, óvatosan be- 
cserkelte a helyet, ahol legnagyobb meglepetésére egy 
öreg meddő őz-sutát vett észre, mely mellső lábaival 
ugyancsak helybenhagyta a folyton sivákoló kis jószágot. 
Egyszerre csak egy másik őz-suta közeledett rohanva, 
még pedig a kis gida anyja és most a két suta között 
elkeseredett viaskodás fejlődött ki, milyent nem is képzel 
az ember ezektől a kedves állatoktól. Győztesként az 
anya-őz került ki, mely aztán a másiknak megfutamodása 
után rögtön hozzálátott a kis gida élesztgetése és ápolá
sához, ami azonban hiábavaló volt, mert a gida rövid 
idő múlva kimúlt. A megfigyelő azt hiszi, hogy az öreg 
meddő suta csupa irigységből tette tönkre a gidát.

*  A  g y ü m ö lc s te r m e lé s  fö l le n d í té s e .  Magyarország 
számbavehető gyümölcsöt exportáló ország csak akkor 
lesz, ha a termelők nem mint eddig száz meg száz fajta 
gyümölcsöt, hanem csak egy-két, az illető vidék klima
tikus és talajviszonyainak megfelelő gyümölcsfajtát ter
melnek. Ez okból Darányi földmívelésügyi miniszter 
megbízta Molnár Istvánt, a gyümölcstermelés országos 
miniszteri biztosát, hogy vidékenkint jelölje ki a megfe
lelő fajtákat s mivel egy-egy jobb fajtának elterjedését 
éppen az nehezíti meg, mivel megfelelő készlet nem áll 
a gazdák rendelkezésére: utasítván Molnárt, hogy az 
állami faiskolákban azoknak a vidékeknek megfelelő gyü
mölcsfajták tenyésztessenek. Ehhez képest az állami fa
iskolák üzemterve igy alakult s az ungvári nagyobb
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gyümölcsfaiskolában már csak oly fajtákat szaporítanak 
melyeknek elterjedése Ungvár és vidékének gyümölcs- 
termelése érdekében legcélirányosabb. A miniszter egy
ben megbízta Molnárt, hogy állítson össze olyan útmuta
tót, mely a gazdákat tájékoztatja, hogy az állami faisko
lákban, a szakiskolák kertjeiben milyen fajta fák, oltó
vesszők és szőlődugványok és mily áron szerezhetők be. 
Általános tudni való, hogy a megrendelést december 
10-éig kell az illető faiskolákhoz intézni. A füzetet az 
érdekeltek a minisztériumban és a faiskolákban ingyen 
megkapják, ha akár egy levelezélapon kérik.

*  F e ls ő -S z i lé z ia  fa ip a r a .  A boroszlói cs. és kir. 
konzulátus október havi jelentése szerint a felső-sziléziai 
faipar őszi konjunktúrája nem kielégítő. A nyersanyag 
kereslete még mindig élénk és a fürészmalmok a piac 
keresletén felül raktárra dolgoznak; de a faipar többi 
szakmáiban az üzletmenet nem kielégítő; igy a boroszlói

V épületfa és bútoriparban sem. A boroszlói asztalos-ipar 
eddig 25C0 munkást, ez idő szerint pedig csak 2000 
munkást foglalkoztatott, 100 munkás csak félmunkaidőt 
dolgozik, 400 pedig munka nélkül van. A munkabérek 
csökkenőben vannak, egy szakmabeli munkás átlagos 

'heti keresete Boroszlóban 12—15 márka.
*  F a rk a s o k  a  f ő v á r o s  k ö rn y é k é n .  A hirtelen be

állott rendkívül hideg és teljesen száraz időjárás a Mátra 
erdőségeiből egészen Budapest környékéig szorította a

; farkasokat. Egy ilyen hatalmas ordast terített le e hónap 
elején a fóthi dűlők alatt Szőke János mezőőr. A ká
posztásmegyeri kopófalkákat ugyanis az erős és tartós 

[ száraz fagy miatt vadászat helyett csak sétára vezetik és 
ezek elől két farkas menekült a fóthi dűlők alatt elhú
zódó kiszáradt széles nádasba. A mezőőr, a ki éppen 
arra járt, utánok hatolt a nádas mélyébe és a himfarkast 
két jó lövéssel leterítette. Az elejtett vad teljesen kifejlő
dött hatalmas példány, két méternél hosszabb.

; * E g y  ó r iá s i  g y ü m ö lc s ö s k e r t .  Santa Barbarától
i '  jT

nem messze, Kaliforniában, Elwood-Cooper nevű úri
embernek oly nagy gyümölcsöskertje van, a minőt nem 
lehet találni e földön. E kertnek területe 1700 acre és 
acrekénti jövedelme évenként 700 dollár, tehát 1700x700=
1,190.000 dollár. E területen van 8000 olivafa, melyek 
közül 2000 drb. IV2 éves, továbbá 3000 diófa és 1000 
mandulafa, ezenkívül nagy számban egyéb gyümölcsfák.

*  E g y  v a s ú t i  t a l p f á t  t e l í t ő - g y á r  R o m á n iá b a n .  
A román állami vasutak igazgatósága tárgyalásokat foly
tat a román állami javak minisztériumával egy bükkfá
ból készült vasúti talpfákat telítő-gyár felállítása tárgyá
ban. Piojesti - konzulátusunk jelentése szerint valószinű, 
hogy ez a gyár Tulcea kerületben állíttatik fel, miután 
ott nagy kiterjedésű bükkerdőségek vannak.

* A  f é le le m  az á l la to k n á l .  Nemcsak az embereken 
hanem az állatokon is meglehet figyelni, hogy félnek s 
megfigyelték azt is, hogy ennek a félelemnek külső jelei 
is vannak. így például a nyúl nagyon észrevehető jeleit 
mutatja az aggodalomnak, ha zavarják vagy megtámad

ják. Meglapul és a ketrecz legsötétebb sarkába húzódik, 
a füle elvörösödik és forró lesz. Ha a kakas megijed, 
elsápad, majd elvörösödik a taréja, a kutyánál pedig a 
lélegzés ritmusának megváltozásában jelentkezik a féle
lem. Egy XV. századbeli könyvben egész sorát találjuk 
följegyezve azoknak a jeleknek, amelyekkel az állatok a 
félelmüket nyilvánítják. De imaginatione gallinae 
ez a czime a könyvnek, amely az experimentum mira
bile különféle eseteit ismerteti. Ha egy tyúkot egy darab 
ideig a hátával a földre szorítunk, azután a csőrén végig 
huzunk egy krétát, akkor az állat mintegy hipnotizálva 
meredten marad ebben a kellemetlen helyzetben, amig 
csak valami zaj föl nem riasztja. Ezt a kísérletet sokáig 
az állati hipnózis jelének tekintették, de ezzel szemben 
egy híres pszichológus, Preyer határozottan kifejtette, 
hogy itt csak a rémület nyilvánulásáról, a katalepszia 
bizonyos neméről van szó. Hasonló megfigyeléseket lehet 
tenni kutyákon, békákon, rákokon és kígyókon, sőt a 
sokat vitatott kigyóbüvölés is idetartozik. Arra vonatkozó
lag, hogy a félelem örökölt vagy szerzett tulajdonsága-e 
az állatoknak, beható tanulmányozásokat eszközöltek és 
arra a tapasztalatra jutottak, hogy a félelem szerzett tu
lajdonsága az állatoknak.

*  A  fó k á k  k á r té k o n y s á g a .  Egy norvégiai halászati 
szaklap közlése szerint a fókák az idén oly nagy tömeg
ben lepték el Norvégia partjait, mint eddig soha. Ter
mészetes, hogy a kiéhezett állatok a halak között is 
iszonyú pusztítást visznek véghez és elzavarják a vonuló 
hal-rajokat a partok közeléből, ugyannyira, hogy Norvé
giára ez a dolog valóságos csapást képez. A fókák már 
annyira mentek, hogy nemcsak a tengerbe, hanem a 
fjordokba, sőt még a folyókba is behatolnak s mindent 
tönkre tesznek, ami utjokba kerül. Szakkörök a fókák ily 
nagy mértékben való szaporodását a bálnák oktalan pusz
tításának tudják be, mivel a kisebb bálna-fajok tudvale
vőleg a fókák legnagyobb ellenségei és pusztítói. A nor- 
vég halászok feliratilag kérték a kormányt, hogy ez ok
ból az összes bálna-fajokra harminc évi tilalmi időt 
szabjon ki.

Nyomtatott és litografirozott

ízléses kivitelben és S z é k e l y  CS 3 l l ß S  
ölesé árak mellett -
szállít . könyvnyomdája Ungvárit.
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kácmagot
bármily mennyiségben 

vásárol a

jVíagyar fenyőmagpcrgető gyár
faragó géla  =  Zala-£gerszeg

a hová ajánlatok kéretnek.

95.2..,5

Lapunk szerkesztőjénél néhány darab te
nyésztésre alkalmas

élő szarvastehén
kerül eladásra. Darabja az egri vasúti állomásra 
szállítva 80 korona. A szállító ládák az egri 
állomásra bérmentve visszaküldendők. 102

Veszek taoaszi szállításra 100,000 (egy
százezer) 1 és 2 éoes fekete

égercsemetéket.
Czim: POPPR EMIL urad. erdész, Lébentj 
(Mosonmecjije).

101,1 2

m foglyokat, fáczánokat, nyula- 
kat és egyéb vadat bármilyen 
mennyiségben veszek. Külö- 
nősen magas árakat fizetek 

élő nyulakért, melyek fogásához háló
kat és személyzetet küldök. Hasonló
képpen átengedek vadat szerény fel
tételek mellett. Horácsek Ferencz 
vadkiviteli üzlete Merzdorf b. Star
kenbach (Csehország). 98,2...2

V ászonra vont
tekercs- ős ivnagvságu
rajzpapirok ........................

Ténvérzékcnv másoló* 
papírok és vásznak . . . 

JTtásolópapirok és vásznak  
Vonalzók, három szögök. . 
S z ín es  és fekete 

tusok és vízfesíékek • • 
Tajelző=kréíák, írónők . . . 

síb. stb.
a legfinomabb minőségben 
állandóan raktáron vannak.

Tisztelettel uan szerencsénk a f. erdész urasat 
arra leérni,

Nyomtatványszükségletük alkalmával
színesedjenek cégünket megkeresni. Csinos kivitelű 
munkáról, jó papírról és olcsó árakról eleue biztosítjuk.

3Kinden legcsekéluebb megbízást is gporsan és a 
legpontosabban teljesítünk.

Teljes tisztelettel:

Székely és Jlíés,
a „Magyar S rd ész“ kiadói Ungvárit.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvártt,
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