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III. évfolyam. 1903. április 1. 1. szám.

MAGYAR E R D É SZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

Előfizetési ár:
Egész évre ... ... ... 14 K 
Félévre . . . . . . . . . .  7 K

S zerk esz ti  és k ia d ja :

imecsfalvi IM EC S B É L A  B O R S O D -A P Á T F A L V Á N ,
hová az előfizetési és hirdetési díjak, valamint a lapba szánt közlemények küldendők.

M egjelenik

minden hó 1-én és 15-én.

O lvasó in k h oz!
„Lelkünk a szárny, mely'ég felé viszen. 
S mi a helyett, hogy törnénk fölfelé, 
Unatkozunk s hitvány madár gyanánt 
Posvány iszapját szopva éldegéljünk?“

Nem neves irói gárda, de csak nehány isme
retlen férfiú Magyar Erdész címen lapot indított 
két évvel ezelőtt.

E lapnak célja a közös jólétért és a szak- 
tudományért való vállvetett munkálkodás volt. 
Megindult nemcsak azért, hogy a szükség kiáltó 
szavát elnémítsuk, hanem hogy szakunk és édes 
hazánk közös érdekeit — általa — a jó, a helyes 
irányban előbbre vigyük.

A lap megindulása óta folytonos nehézséggel 
küzdött, habár a szerkesztő fáradhatatlanul mun
kálkodott, buzdított, serkentett mindenkit, a szel
lemi és anyagi támogatásra.

Szemére vetette a szaknak, hogy önzetlen 
vállalkozását nem méltányolja, pedig el kell pusz
tulni, veszni kell annak a családnak, melynek 
tagjaiban gyengébb az összetartozandóság érzete 
az önző egyéni törekvéseknél. „Ne rettegjünk 
vissza csekély áldozatoktól, miket akár anyagiak
ban, akár szellemiekben tőlünk hivatásunk, saját 
érdekünk megkíván . . . “

Többször rámutatott arra, hogy a kiadó a lap 
árát a kiállításhoz, terjedelméhez s a kevés számú 
előfizetők számához mérten oly alacsonyra szabta, 
hogy vállalatára csak az esetben nem fizetne rá, 
ha a lapot az egész szakközönség pártfogásába 
venné, viszont ha az érdeklődés, anyagi támo
gatás nem fokozódik, a lap további megjelenését 
be kell szüntetni. Ez se hatott, az a határtalan 
nemtörődés, az az érthetetlen közöny, mely sza
kunkra még akkor is valóságos átokként nehe
zedik, mikor saját érdekeinek megvédésére kell 
sorompóba lépni, még többet kívánt. Megtörtént

az, amit eleinte közönynyel fogadtak, a kiadócég 
ujabbi veszteségtől tartva, a lap kiadásáról le
mondott. A lap megszűnt élni. Ez a Magyar 
Erdész első korszakának rövid, de szakunkra 
jellemző, szomorú története.

De amint a mostoha a családot búcsuzatlanul 
elhagyta, kezdtek a családtagok öntudatra ébredni. 
Újév után, ahogy a lap számai meg nem jelentek, 
mind sűrűbben érkeztek hozzánk a meleg érdek
lődés hangján írt tudakozódások, panaszok, buz
dítások olyanoktól, kik a lapot nem járatták s 
csak az ingyenpéldányokat olvasták. Ők hangoz
tatták leginkább, mily veszteség, mily szégyen 
érné a szakot, ha e nemes, független vállalat 
beszüntetné eddigi sikeres működését.

Eme több oldalról jött nyilatkozások folytán 
Imecs Béla vállalta el a lap kiadását s így az 
anyagi felelősséget is. — Hogy azonban ujabbi 
anyagi veszteség ne érje, kénytelen volt a lap 
előfizetési árát 14 koronára felemelni s most, 
hogy a szerkesztőség egyesült a kiadóhivatallal, 
kezdődik a Magyar Erdész második korszaka. 
Reméljük, hogy az hosszabb, szebb s eredmény- 
dúsabb lesz az előbbinél.

A Magyar Erdész célja azonban most is az 
eddigi marad.

A mióta hazánk hajdan, tejjel mézzel folyó 
földjének kincsei: a természetesség, a jólét, az 
anyaföld lángoló szeretete, a tiszta erkölcs, mind 
nyilvánvalóbban veszni indulnak s mind jobban 
sietve nyomul helyibök a nagyigényüség, a kor
látot alig ismerő szertelen fényűzés, a munkát- 
lanság, a szegényedés, az erkölcsi züllés: azóta 
mind forróbb óhajunkká lett a vágy, hogy bár
csak egyesülhetnénk mindazok, akik nem aka
runk keserves panaszkodásban élni s időnek 
előtte elmúlni, hogy igazíthassunk mostoha sor-
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2 MAGYAR E R D É S Z 1. szám.

sunkon s a természetes élethez fordulván, vala- 
hára ismét rátalálhassunk a boldogulásnak rég 
elhagyott egyedüli igaz útjára . . .

Micsoda hatalom lenne az ! Ezer meg ezer 
ember aki — fórumán — a Magyar Erdészben 
mindig egymás közelében tudná egymást . . 
aki itt mind szabadon elmondhatja mije fáj . . . 
aki itt mind gyógyító írt, legalább vigasztalást kap 
vele együtt érző társaitól sebére . . . akik itt e 
lap soraiban, mindnyájan egymásért, szakunkért, 
egész hazánk jóvoltáért odaadással sikeresen 
dolgozhatnánk. Micsoda hatalom, micsoda üdv 
fakadna ez összetartásunkból, ebből a Magyar 
Erdészben való egyesülésünkből.

Vének, férfiak és ifjak! Fel! Gyertek, segít
sünk egymáson, építsük meg most még kicsike 
szerény munkahelyünket, a „Magyar Erdész"-t, 
amelyben nem néhányan küzdenek haszontalanul 
milliók javáért, de amelyben önmaga az egész 
nemzet viszi az egyesek sorsát a boldogulás 
útjára.

Ébredjetek, gyertek, lépjetek ki a cselekvés 
mezejére,

„rakjuk le hangyaszorgalommal, amit agyunk 
az ihlet órájában teremt . . . .  Előttünk egy 
nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivittük a mély 
sülyedésből s a szellemharcok tiszta sugáránál 
olyan magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk, 
— térvén őseink porához — Köszönjük — 
élet áldomásidat — ez jó mulatság, férfimunka 
volt 1 “

*

Munkatársaink tájékozására megjegyezzük, 
hogy lapunkban megjelenő közleményekért kö
vetkező irói dijakat fizetünk:
Minden eredeti értekezésért, mely át

dolgozást nem igényel, laphasá
bonként __ __ __ __ _ 3 K 20 f-t.

Minden önálló cikkért, mely átdolgo
zást igényel, vagy correcturát nem 
igénylő fordításért, laphasábonként 2 K — f-t. 

Minden fordításért, mely átdolgozást,
javítást igényel, laphasábonként_ 1 K — f-t.
Hirdetésekre nézve az eddigieknél olcsóbb 

árakat szabtunk meg. Egy egyszeri egész oldalra 
terjedő hirdetés ára nagy betűkkel 30 korona, 
féloldali hirdetés ára 15 korona, negyedoldalt

elfoglalóé 772 korona. Azonkívül elfogadunk úgy
nevezett kis hirdetéseket, melyekben minden 
egyes szó ára 6 fillér. Évi hirdetések külön 
egyezség szerint.

Borsod-Apátfalva, 1903. március hava.

Hazafias tisztelettel
A Magyar Erdész szerkesztősége 

és kiadóhivatala.
*

Több oldalról beérkezett kérdezősködésekre 
megjegyezzük, hogy azoknak az előfizetőknek, 
kik a Ill-ik évfolyamra . Székely és Illés cégnél 
előfizettek, a beküldött összeg erejéig a lapot 
rendesen küldeni fogjuk.

A magyar bürokrácia.
Erdészetünk administrációját az egészséges fejlődés

ben, a természetes haladásban, a bürokrácia elfajulása 
akasztja meg. Messzire elnyúló polypkarjai szövevénye
sebbé, nehézkesebbé teszik azt, s a gyakorlat emberei 
mind sűrűbben emlegetik az üdvösebb egyszerűsítést; 
újnál-újabb módosításokat ajánlanak, mert a jelenlegi 
állapot valóban nem válik hasznára az ügynek.

Lapunkban már eddig is több helyen, így az első év
folyam 9. számában is kikeltünk a bürokrácia túltengése 
ellen, azóta pedig az „Erdészeti Lapok“-ban Bund, 
Lonkay, Gabnay, Kovács E. és mások léptek sorompóba 
és követelték a kezelés egyszerűsítését.

Ez alkalommal Neményi Ambrus országgyűlési képvi
selőnek a bürokráciáról a Magyar Közgazdasági Társa
ságban nemrégiben tartott felolvasásáról akarok megem
lékezni s annak kapcsán erdészeti szervezetünk egy né
hány hibájára rámutatni.

Felolvasó először is arról szólott, hogy oly bőven fel
vagyunk szerelve minisztériumokkal, miszerint a hivata
los állások szertelen szaporítása ellen, már maguknak a 
tisztviselőknek kell gátat vetni, mert ha nem, e miatt az 
állam embereit tisztességesen fizetni nem tudja.

Neményi a fentiek megvilágítására előadja, hogy az 
utóbbi évtized alatt 1892— 1902. évig az állami alkal
mazottak száma 60,000-ről 97,000-re emelkedett, tehát 
37,000-rel szaporodott. Ezek járandósága volt első évben 
110 millió, az utolsóban 192 millió; vagyis, hogy az 
utóbbi összeg az állami rendes kiadásoknak majdnem 25 
százalékát teszi ki.

Másodszor előadja Neményi, hogy a hivatalos állások 
szaporítása központosítással (centralisacio) jár és ennek 
dacára az állam az utolsó időkben új nagy feladatokat 
még sem vállalt magára s gazdasági életünk ma is a 
régi mederben folyik.
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Harmadszor, hogy a hivatalos akták szaporodtak, a 
személyi kiadások 40%-aI nőttek. — A hivatalos állá
sok a központban szaporodtak, mig ezzel szemben a 
külső szolgálatnál apadtak. De ez nem is képzelhető 
másképen, „mikor a felső és legfelsőbb hatóságok ma
gukat mindenbe beleártják és tulajdonképen a reájuk 
nem tartozó és tőlük igazán távolfekvő kicsinyes dol
goknak elintézését is maguknak akarják fönntartani.“

A ministeriumok, igazgatóságok úgy tűnnek fel — 
mondja Neményi A. — mintha a tábornok a szakasz
parancsnoknak vagy az őrmesternek a dolgát akarná 
végezni. A ministerium először a maga dolgát végzi, 
azután az igazgatóságét, azután — a vasutakat hozva 
fel például — az üzletvezetőkét és végül az állomás
főnökét.

Lehet azonban az is, hogy maga a magyar társada
lom készteti a ministert az ilyen eljárásra, mert a kö
zönség azt a dolgát is a miniszter elé viszi, a mit az 
állomásfőnök magától is eligazíthatna.

Az ilyen rendszer növeli ugyan a központnak hatal
mát, vagy legalább a hatalomnak a látszatát, de nem 
nevelheti az eljárás gyorsaságát és megbízhatóságát. Ez 
a rendszer kiöli az emberekből az önálló cselekvést és 
és elhatározási képességet és hajlamot, eltörli az egyéni 
felelősséget és — ami vele jár — az egyéni ambíciót.

Negyedszer azt mondja Neményi, hogy a központ a 
hatalomtól mindig többet von ugyan magához, az ezzel 
járó munkatöbbletet azonban a külső hatóságok és az 
önkormányzat nélkül teljesíteni mégsem képes. Ebből 
azután önkényt folyik, hogy az oly munkát, a melyet 
egy ember elvégezhetne, tulajdonképen kettő végzi. A 
két ember tesz róla, hogy csakhamar egy harmadikra is 
legyen szükség. Az ügyosztály igyekszik, hogy belőle 
főosztály legyen. Ez rajokat bocsájt ki és ebből lesz több 
ügyosztály és igy folytatódik tovább, ad infinitum . . .

A főnökök, akik rendszerint a legjobb munkaerők, már 
nem dolgozhatnak, hanem csak revideálnak.

Ezek után Neményi azt javasolja, hogy külön törvény 
alkottassák: 1. a fizetések rendezésére, 2. a szolgálati 
pragmatikára, 3. a normal státusról és 4. a szigorúbb 
kvalifikációról.

Neményi A. szavai mély hatást tettek az előkelő tár
saságra és igy nem a pusztába elhangzott jajkiáltások, 
hanem fontos szavak, amelyek mély igazságot tartalmaz
nak, és a haza minden egyes polgára által, de közvet
lenül és legfőképen a magyar tisztviselői kar által meg- 
S-ivlelendők.

Ebből folyólag mi sem térhetünk Neményi A. előadása 
felett a napirendre, annál kevésbbé sem, mert az erdé
szet, mint az őstermelő foglalkozásoknak egy számbave- 
hető ága, idejét, munkaerejét és összes erejét nem ösz- 
pontosíthatja — mint az mai nap történik — büróban, 
hanem csakis künn az erdőben, mint a mezőgazda az ő 
gazdaságában künn a mezőn.

Az előadás első pontjára nézve, hogy a kincstári er

dészetnél az állásokat mennyire szaporították és hogy a 
szaporítás csakugyan centralizációval is jár, legyen szabad 
az 1881. évben életbe lépett utolsó szervezést, a hetvenes 
évek végén fenállott rendszerrel összehasonlítani és az 
adatokat Bedő A. „A m. kir. államerdők gazdasági és 
kereskedelmi leírása" cimü munka tételeivel megvilágítani.

Az 1881. évi szervezés előtt, a midőn az államkincs
tári erdészet még a pénzügyminister kezelése alá tarto
zott, az idézett mű 1878. évi kiadása szerint a külső 
erdőigazgatóságok és főerdőhivatalok száma 12 volt.

Az 1881. évi szervezés után az 1885. évben kiadott 
mű szerint már csak 8 volt. Tehát kevesebb lett 4-el.

Erdőhivatal ugyanazon első mű szerint 27, a második 
szerint77 volt. Tehát kevesebb 20-al.

A beszüntetett erdőhatóságok összege 24.
Erdőgondnokság az 1881. évi szervezés előtt volt 133 

a szervezés után 129. Tehát kevesebb 4-el.
A pénzügyministeriumban központi szolgálatban alkal

mazott főtisztviselők száma 11, a földmivelési ministe- 
riumban 1881 után 25. Tehát több 14-el.

A külső igazgatás és kezelés 1878. évben 2.556,883 
kát. holdon, az 1885. évben pedig csak 2.226,072 kát. 
holdon gyakoroltatott.

Ha most ezután reá térünk az erdőgazdaság fő tenni
valóit képező munkaeredményre, a mely áll az évenként 
tarolni való területek, a tényleg termelt és eladott fatö
megek, az erdősítések és végül az erdőkárok tételeiből : 
akkor ezekből láthatjuk, hogy az

1878. év adatai szerint letarolt terület 12,079 k. h.
1885. „ „ „ „ „ 12,816 k. h.

Tehát több 787 k. h.
Az ezen területeken nyert fatömegek voltak 

1878. szerint:
Épület- és műszerfa Tűzifa =  Együtt Kéreg

649,412 m3 1.342,337 m3 =  1.991,699 ; 16,323 m3
1885. szerint:

742,120 m3 1.240,326 m3= 1.982,446; 32,081 m3
tehát több

92,708 m3 — j — 15,758 m3
kevesebb [

— 102,011 m3j=  9,253; —
Erdőkárok :

az 1878. év adatai sze
rint volt.................__ 30,371 eset 122,657 írt 71 kr.

az 1885. év adatai sze
rint volt... . ..  . . .  25,119 eset 62,580 frt 43 kr.

tehát kevesebb . ..  5,252 eset 60,076 frt 28 kr.
Az egyes káresetek nagysága: 

az 1878. év adatai alapján . ..  . ..
az 1885. „ „ „ ............

Mesterséges erdősítések: 
az 1878. év adatai szerint . ..  
az 1885. „ „ „ . ..  —

tgjját több

4 frt 03 kr. 
2 frt 49 kr.

5,907 k. hold, 
8,272 k. hold, 
2,365 k. hold.
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És végül összehasonlítást akarok tenni az 1 k. holdra 
eső igazgatási és kezelési költségekre nézve.

Igazg. és erdőhivatali: Erdőgondnok
1887-ben volt 0-18 0'08
1885-ben volt 0'21 o-io

Tehát több 003 0'02
Védkerületi és Átlagköltség

1887-ben 0-14 0-42
1885-ben 0'15 0-46

Tehát több 0'01 0-04.
Az itt felmutatott számokból kivehetjük, hogy az 1881. 

évi szervezés apasztotta a külső vezető hivatalok számát 
és szaporította a központi személyzetet — az elsőnek a 
rovására. Már pedig ha valahol, akkor az erdészetnél 
helytelen ez eljárás ; helytelen az erdőkezelésnek, hely
telen a kultur-politikának, de helytelen a központban 
szolgáló tisztviselőnek szempontjából is.

Helytelen az erdőkezelés szempontjából, mert a régi 
rendszer szerint, a midőn a külső hivataloknak hatás
körük volt, az erdőgazdálkodás — dacára extensivitá- 
sának — jobban ment. Az intéző hivatalfőnök közvet
len a helyszínén meggyőződhetett a kezelés helyességé
ről, a vezető erdőgondnoknak közvetlen rendeleteket és 
megbízatásokat adhatott, kényesebb esetekben azokat az 
erdőgondnok irószobájában előadott intézkedési könyvbe 
vezette be és csak nagyon fontos ügyekben adott ki 
rendeleteket.

Ma, a midőn 39 erdőhatóság teendőjét 15 hivatal
főnöknek intenzív erdőgazdálkodás mellett, minden ha
táskör nélkül kell elvégezni, azok ki sem mozdulhatnak 
a kerületbe.

Úgy az erdőhivatalok, mint gondnokságok kénytelenek 
a legegyszerűbb dolgoktól a legfontosabbig mindent akta- 
szerüen úgy elvégezni, hogy az 1400—2000 számú er
dőgondnoki iktatóban úgynevezett ablakok ne legyenek. 
Ezt ugyan megtenni lehet, de miután az erdész az iro
dából a kerületbe ki nem mehet, legtöbbször csak gon- 
dolom-szerüleg intézi el az aktát. Ez természetesen a 
legtöbb esetben nem jól sikerülvén, kiegészítés végett, 
ha kétszer nem is, de legalább is egyszer visszamegy az 
erdőhatósághoz.

Ebből folyólag a hivatalfőnök dolgozó szobájában oly 
akta-halmaz gyűl össze, hogy az abból valósággal ki 
sem látszik. És ha a kezelő erdészek egy és más hiva
talos ügy miatt épen olyankor állítanak be hozzá, a mi
kor az a nagy csomó akta mögött ülve — izzadva dol
gozik, . — inkább összes előadni valójukat elhagyják, 
csakhogy ne zavarják meg a főnököt munkájában, de 
sőt a legszívesebb főnök arcáról is láthatni, hogy jónéven 
venné, ha mindenki minél rövidebbre szabná ilyenkor 
a hivatalos látogatást.

— Bátran lehet állítani, hogy a mostani szervezet 
mellett a vezető hivatalfőnökök ma nem egyebek, mint 
gyűjtő szolgálatot teljesítő közegek a ministerium és az 
erdőgondnokság között.

Ez a rendszer, a mely mellett a hivataloknak a hatás
köre a legeslegkisebbre zsugorodott össze, a mint Neményi 
mondja, növeli a centrum hatalmát vagy a hatalom lát
szatát, de nem növeli a vezetés egységét, az eljárás 
gyorsaságát és megbízhatóságát. — Deprimáló a kezelőre, 
mert emberi természetéből kifolyólag rosszul esik az, 
hogy igen sok esetben a vezető hivatalfőnöknek nincs 
rendelkező hatalom a kezében. Már pedig erre nagy 
szükség van a külső kezelésnél, mert sokszor gyorsan és 
határozottan kell intézkedni.

A hivatalfő, ha az árjegyzékben nincsen benn, egy 
rozsdás szeget sem adhat el, mert előbb a ministeriumot 
kell eziránt megkérdezni. Igen ám, de addig, a mig 
onnan a válasz megérkezik, a vevő eltávozik. — Ezt a 
körülményt kötelességszerűen be kell jelenteni. — Erre 
az árverés megtartása lesz elrendelve, ha ez eredményre 
vezetett: jó, de ha vevő nem jelentkezik, vagy a kikiál
tási árat meg nem adta, lesz egy második, harmadik 
árverés és végűi egy-két alkú-tárgyalás is, és ha mindez 
nem sikerül, akkor az erdőgondnok rendeletet kap, hogy 
felelősség terhe mellett gondoskodjék a rozsdás szeg 
értékesítéséről.

Ha valakit az erdőben munka közben agyonüt a fa 
és történetesen nem volt az O. G. M. és cseléd-pénz
tárnál bebiztosítva, a hatóság el nem temettetheti, mert 
a temetési költség engedélyezése végett a ministeriumhoz 
kell fordulni. Innen még az engedély csak hónapok 
múlva érkezhetik a munkahalmaz miatt vissza, de addig 
is ki tartozik annak a szegény, rongyos, favágásból élő 
család fentartójának földi maradványait eltakarítani, ki 
nyújt a vissza maradó éhező özvegynek és gyermekeinek 
segélyt?! Nem a bürokrácia, hanem az emberi könyö- 
rületesség 1..........

A hivatalfő a mai rendszer mellett egy négyzet öl 
területet sem adhat egy évnél hosszabb időre haszon
bérbe, mert erre is ministeri engedély kell. —■ Annak a 
négyzet ölnek értékesítésére a hatóság alá tartozó összes 
erdőgondnokságok valamennyi községében árverési hir
detményt kell közzé tenni, azután ha vevő találkozik, 
szerződéseket kötni és ezeket esetleges jóváhagyás cél
jából a ministeriumnak újólag bemutatni.

Hogy az ilyen nehézkes eljárás mellett mennyi anyag 
és más vagyon hever értékesítetlen és válik az emberi
ségre használhatatlanná, azt a künn szolgáló kezelők 
tudják a legjobban.

Igaza van tehát a felolvasó képviselőnek, a mikor azt 
mondja, hogy e rendszer kiöli az emberekből az önálló 
cselekvés és elhatározás képességét, eltörli az egyéni 
felelősséget és a mi vele jár, az egyéni ambíciót.

A külső igazgató és kezelő-tiszt nem lesz többé az 
állam szaktanácsadója, hanem a centrumnak többé- 
kevésbbé jól szerkesztett automatája..........

Helytelen a mostani rendszer kultúrpolitikai szempont
ból is. Addig, a mig a hivatalfőnöknek hatásköre volt, 
volt hatalma, már pedig ez egy oly polyglott államban,
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mint a minő Magyarország, ez nagyjelentőségű dolog. 
Tudjuk, hogy az állami erdők nagy csoportja, — mond
hatni majdnem egész terjedelme — nemzetiségi vidéke
ken terül el és ha az erdőhatóság ilyen egyes vidékek 
központjain van, a hivatalfőnök, merem állítani, hogy 
helyenként nagyobb hatalma van, mint a politikai ható
ságnak. (Ung : Mert ez csak végrehajtó közege az állami 
rendnek, mig ellenben az erdőhatósági főnök kenyéradója 
a vidéknek, jótevője a szegény munkás-népnek, a mely 
jó tett az államnak beláthatlan kamatokat jövedelmez. 
Az a nép is boldogabb, a ki az intézőt a maga közvet
len közelében látja, ügyes-bajos dolgát rövidesen elin
tézve tudja és nem kell még az ország legéjszakibb 
részéről a fővárosba zarándokolnia, hogy kérelme elinté
zéséért a fényes, de rideg és oly kevés bizalmat gerjesztő 
hivatalokban könyörögjön.

A centralizációval neveljük közönségünket olyanná, 
a minőnek Neményi mondja. így neveljük azt az erköl
csöt, a mely nem engedi, hogy a felső tízezrek — a kik 
százezren vannak legalább 1 — kéréseikkel az állomás
főnökhöz leereszkedjenek. — Inkább az állomási főnök
dolgát is a miniszter elé viszik..........Nem bízik senki
az alsóbb hatóságokban, de épen ezért nem bízhat az 
ezekre épített ministeriumban sem, mert ez egymagá
ban semmi felelősséget sem vállalhat magára. Egy-két 
baleset megteremti a bizalmatlanságot s az ódiumot........

A decentralizáció által a ministerium sem lenne apró- 
cseprő dolgokkal agyon nyomorgatva, idejét fontosab status
dolgoknak szentelhetné és nem kellene annyi sok, sok sze
gény, tehetséges ambiciózus tisztviselőnek kicsi fizetéssel 
es sok munkától elcsigázva tengődnie a fényes fővárosban.

Fontos szerepe van a hivataloknak az egyes vidéki 
városokban; mert minél több szellemi életet öntünk 
azokba, annál többet nyer vele a magyar kultúra. És 
viszont, minél többet vonunk el azoktól, annál közelebb 
engedjük egymáshoz a nemzetiségi vidékeken azon ele- 
meket, a melyeknek nagy része van a magyar kultúra 
széjjel húzásában.

vi éki városokban, vidéki központokban azt a szerepet, 
amit régebben a középnemesség vitt. Ez az alantas tiszt
viselői kar az összekötő kapocs ma a nép és a főne- 
messég, a nép és a kormány vezetői között.

Tehát senki sem vitathatja el, hogy ezt a kapcsot 
■ninél szélesebb körben kell kiterjeszteni, mert csak így 
vihetjük a magyar elem vezérszerppét a társadalomban, 
csakis így ékelheti magát a magyar kultúra a nemzeti
ségek közé, mely — ez esetben — legyen az bár román, 
tót, német, szerb és sokác, édes hazánk nyelvét, kultu- 
ráját tudni, magába szívni fogja, mert látná, hogy e 
nélkül e hazában élni nem tud.

Es végre is, mi lesz maholnap Magyarországból, ha 
az összes szellemi erőt mind a fővárosba vonjuk és a
vidékre csak vadászni és zsiványpecsenyét sütni járunk___
Római birodalom Nero császár idejében 1 ..........

Mit ér az erős vezérkar, mit ér az erős tábor, ha 
nincsenek éber őrszemei és éber előőrsei?

Mit ér a lángoló szellem, ha nincsenek működő 
karjai ? 1

Az itt felsoroltakkal, úgy hiszem, eléggé megerősítettem 
ama állításomat, hogy a centralizáció káros hatással van 
nemcsak a magyar erdészetre, hanem a magyar kultú
rára is és azt is látjuk, hogy ez a — talán öntudatlanul 
is növekvő -— centralizácó sokféleképen drágább, mint 
a decentralizácionális rendszer volt.

Az elől említett számadatokból kivehetjük talán még 
azt is, hogy a külső erdőhatóságok- és az erdőgondno
koknak az intenzív gazdálkodás mellett munkaköre meg
kétszereződött és felelőssége megtizszeresedett. A tiszt
viselők azonban ennek a rájuk rótt, lelket ölő nagy 
feladatnak csak úgy fognak mindenben jól megfelelhetni, 
ha az államerdészet központját decentralizálják, a renge
teg bürokrácia dühöngésének véget vetnek, — úgy a 
hivataloknak, mint az erdőgondnokoknak a szolgá
lati pragmatika életbe léptetésével hatáskört adnak, 
— ha hivatali rendszerünket az E. L. múlt évi IX. füze
tében leirt módon egyszerűsítik és ha a megapasztott 
központból — a ministeriumból — az egyes előadók az 
ügyeket nem az irodában, hanem a helyszínén szerzett 
tapasztalatok alapján intézik el.

Ezzel megapadna a munka s a személyzeti létszám, 
csökkenne a személyzet föntartásának nyomasztó terhe 
is s minden erőlködés nélkül játszva segíthetne az állam 
mostohán fizetett tisztviselőinek sorsán.

Nagy eredményeket lehetne felmutatni, ha a fent emlí
tett előadók, — mint főellenőrök — legalább minden 
hónapban fölkeresnék egyik vagy másik erdőhatóságot, 
itt értekezletet hívnának össze, megvitatván a fontosabb 
kezelési, erdőrendezési, számvevőségi és egyéb dolgokat; 
kirándulnának az egyes kezelési helyekre és sürgős ese
tekben a helyszínén intézkednének. — Az előadó főellen
őrök a központba visszatérve, az osztályvezetőnek, illetve 
a ministernek referálnának és indítványt terjesztenének elő.

Fejtegetéseim végére érve, soraimat azzal zárom, hogy:
„A hol kinek fáj, ott tartja kezét.“

•k t* k k k k k  k k k k k k 'ik i k  k k k k k k  ':k  V • * • * * + .  ***•*•.k kk  '•

Csemeték csomagolása.
Ir ta : Márton Sándor.

Minden erdész örömmel gondol csemetekertjére, a 
melyet a természet-kedvelés által bensejében kifejlesztett, 
szeretettel gondozva azt, hisz munkájának szemléltető 
eredménye.

Öröm az, nemes öröm, ha egy jól fejlődő fiatal 
erdőről bármelyikünk azt mondhatja; én vetettem mag
ját, én neveltem a csemetéket, én ültettem el azokat s 
íme a természet productiv ős ereje ily sikerrel jutalmazta 
fáradságomat 1

Én is gyönyörködöm csemetekertjeimben, a tavaszi 
magvetéstől késő őszig. De már a csemetekerti aratás
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— a csemeték kiszedése, csomagolása, szétküldése, — az 
már olyan természetű munka előttem, a melyen lehető 
gyorsan szeretek túl lenni.

Hivatkozom szaktársaimra, a kik ilyet próbáltak. Meg
mondhatják mindannyian, hogy bizony igen nagy éber
séget, vigyázatot igényel és akkor is csak sok apró 
nehézség leküzdése árán küldhetők szét a csemeték.

Akinek annyi csemetét kell küldeni, hogy vasúti fel
adó vevények kisebb könyv vastagságával felérő szám
ban (50— 100 sőt több) fordulnak meg kezei között egy 
őszön vagy tavaszon, és a kinél előfordul teljesen költ
ségmentes, (t. i. a vasúti szállítás is kifizetendő), ingye
nes, (a csemeték a vasútra költségmentesen adatnak fel), 
utánvételes (t. i. kiásási, csomagolási költségek utánvéte- 
lezendők) és termelési költségekkel terhelt (a csemeték 
ára, kiásatási stb. költsége utánvételezendő) küldemé
nyek : az teljes mértékben érzi súlyát a csemete kiosz
tásnak.

Tévedések fordulhatnak elő, ha p. o. a feladó erdőőr 
nem fizeti ki valamelyik teljesen költségmentesnél a 
vasúti portót; ha a csomagok jelzései tévesek ; a vasút
nál a csomagokat összecserélik (nem csoda!); egy-egy 
címre szóló küldemény csomagjai közé egy másikat 
tesznek fel a szekérnél rakodó munkások: a csomago
lást a vasút kifogásolja; a csomagba véletlenül több 
vagy kevesebb csemetét raknak a munkások stb. stb.

Mennyi bosszúságot és milyen sok munkát okoz már 
ezeknek a tévedéseknek rendezése!

Aztán jön a többi. Címzett nem váltja ki. A vasút 
sürgönyöz és kérdi visszaküldje, elárverelje? Dehogy kell 
visszaküldeni. Isten mentsen attól, hogy a csemeték 
visszaérkezzenek.

Időközben a vasúton a jó szellős raktárban a cseme
ték tövei kiszáradnak, a fenyőfélék megfüllednek, össze- 
penészednek.

Mind sok munkát, gondot okozó baj.
És a fő dolog volna az, hogy az igényeket kielégítsük. 

Panasz is fordul ám elő. P. o. szétszakadt a csomag, 
szárazak voltak a csemeték, nehezek voltak a ládák, 
magas fuvarbért kellett értök fizetni stb. Ezzel szemben 
kötelességünk úgy intézni a dolgot, hogy a csomagolás 
sokba ne kerüljön, a szétküldés gyors legyen s a cse
meték friss állapotban érkezzenek új helyükre és a cso
magolás nehéz ne legyen.

Az elküldés ideje két-három hét; 800.000 — 1,000.000 
csemetét kiásatni, 50— 100 címre csomagoltatni, feladatni: 
nehéz dolog.

De mindennek meg van a maga módja s a gyakorlat 
sok mindenre megtanítja az embert, főleg pedig arra, 
miként lehet a nehézségeket okkal-móddal legyőzni. E 
tekintetben most csak egy részre terjeszkedem ki, t. i. a 
csomagolásra s rámutatni, miként lehet az igényeknek 
megfelelnünk. Itt főkép arra legyen gondunk: t. i.

1. a csomagolás maga erős, kellő tartós legyen;
2. a csomagoló anyagok nehezek ne legyenek;

3. a csomagolás a gyors kiszáradást elkerülhetővé tegye, 
de a csemeték legalább 5 —8 napig meg ne fülledjenek;

4. a csomagolás ne legyen drága.
A csemetéket szalmába, ládába, kosarakba és pony

vákba szoktuk csomagolni. Mindegyik módot kipróbáltam 
s úgy találtam, hogy valamennyi megfelel a maga 
helyén, de azért még sem jó mindenik általánosságban. 
A kosarakba való csomagolás rendes körülmények között 
drága, kivéve ha a kosarakat helyben, a magunk vesz- 
szőjéből fonatjuk, azonkívül a kosaraknak bekötözése 
vagy vászonnal bevarratása már hosszadalmas és drága 
munka, de ezenfelül a kosár sem épen könnyű. A kosa
rakba való csomagolást tehát nem nagyon ajánlom.

A szalma maga elég olcsó, de ezt csak hosszabb 
törzsű csemetéknél vegyük használatba, mert ezekre reá 
köthető a szalma (vagyis inkább zsupszalma). Apróbb 
csemetéket, ha zsupszalmába, u. n. szalmabálokba cso
magolunk, a vasút csak sodronyba kötve veszi fel. Ez a 
sodronynyal való bekötözés lassú, sok munkával jár és 
ezért drága.

E miatt a szalmába csomagolást — bár a szalma 
könnyű, a csemetét eléggé védi s mégis szellős — én 
ma már mellőzöm.

A ládákba való csomagolás sem felel meg mindenhot 
és mindenkor. Fenyőládák nem kaphatók minden helyen, 
de nagy súlyuk miatt csak tetemes költséggel szállítha
tók. Ezért ládát csak kisebb, 1 éves tölgy- vagy 1—2 
éves fenyő-csemetéknél szoktam használni, de ákáchoz 
nem tartom célszerűnek.

A múlt őszön megint nagyobb mennyiségű csemetét 
kellett szétküldenem; közöttük mintegy 370 ezer db. 1 
éves akácot is. Egy-egy köbméter terjedelmű ládába 
ebből a csemetéből csak 8000 db. fér el s igy 50 ládá 
kellett volna beszereznem, de azt itt helyben bevásárolni 
nem volt módomban s különben is előre számítást téve, 
arra a végeredményre jutottam, hogy a ládák árát, szö
get, csomagolást beleszámítva, ezer db. csemetének cso
magolása 50 fillérbe kerülne, a mellett pedig a ládák 
súlya növeli a szállítási költséget. Ládák helyett zsák
vászonba csomagoltattam a csemetéket. A 60 cm. széles 
erősebb zsákvászonnak méterje 28 fillérbe került. Azt 4 
szélbe összevarrattam s igy nyertem 240 cm. széles 
ponyvákat. Ily ponyva 240 cm. szélesség és 250 cm. 
hosszúságban belekerült 250 X 4 — 10 m., hosszú vászon
ból 280 fillér, összevarrása, cérna stb. 10 fillér, vagyis 
290 fillérbe és ebbe belefért bőven 7000 db. ákáccsemete.

A csomagolás maga* t. i. lelocsolt szalma a csemeték 
tövére téve és a vászonnak bevarrása bele került ezer 
db. csemetét véve számításba 47 fillérbe, tehát 3 fillér
rel kevesebbe, mintha ládákba csomagoltunk volna ; ez 
ugyan nem nagy különbség, de a szállítási költség a 
vászonba varrt csemetéknél a kisebb súly miatt sokkal 
kevesebbe kerül. Hasonló eljárás mellett csomagoltattam 
100 ezer db. egy éves tölgycsemetét is, melynek ezre 
mindenestől 41 fillérbe került.
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A rendelők a csomagolás ellen kifogást nem emeltek.
Előnye még ennek a módnak, hogy a vásznat tetszés 

szerinti szélességben s hosszaságban varrathatjuk össze. 
Az összevarrás bármelyik gépen megtörténhetik. 400 m. 
h. vásznat összevarrattam két nap alatt négyszeres szé
lességben 7 koronáért s igy métere két fillérbe került.

Szaktársaim figyelmébe ezért ezt a csomagolás módot 
kipróbálás céljából ajánlom.

........................ . ....... ...... . ......*........MjvJvX

Tavi Gusztáv.
A múlt decemberi hivatalos lap egyik száma erdésze

tünket az alább olvasható kitüntetéssel — kellemes 
meglepetésben részesítette:

M. kir. földművelésügyi ministerem előterjesztésére, Tavi Gusz
táv főerdőtanácsosnak a ministeri tanácsosi címet díjmentesen
adományozom.

Kelt Schönbrunnban, 1902. évi december 7-én.
Ferencz József, s. k.

Darányi Ignácz, s. k.

E királyi kitüntetés bizonyára nemcsak a kincstári er
dőket kezelő erdőtiszteket, hanem a magyar erdészet 
minden tagját különbség nélkül őszinte örömmel tölti el, 
mert abban, a még fiatal tetterős férfiú lankadatlan mun
kásságának jól megérdemlett jutalmazását látjuk.

Tavi a boszniai okkupáció után, melyben ténylegesen 
reszt vett, a mármarosszigeti erdőigazgatóságnál gyakor- 
nokoskodott, innen mint kiváló tehetségű fiatalembert a 
földművelési ministeriumba vitték fel, ahonnan nem
sokára mint erdőrendezőt Besztercebányára küldték ki. A 
besztercebányai erdőigazgatóság erdeinek berendezése 
körül akkora érdemeket szerzett, hogy a mint a minis- 
teriumban a főerdőrendezői állomás megüresedett, ezen 
fontos állásra őtet nevezték ki, innen pedig mint arra 
termett férfiút főerdőtanácsosi ranggal, a kincstári erdők 
ügyosztályának vezetésével bízták meg.

Ernyedetlen szorgalma, mély belátása, tapintatos finom 
modora és kiváló szakképzettsége mind olyan tulajdonai, 
melyek után joggal sokat remélünk. Tavi azelőtt csakis 
erdőrendezői dolgokkal foglalkozott, de a kincstári erdők 
kezelésének és administratiójának élére állva, e nagy 
felelősséggel járó s országos tájékozottságot feltételező 
állásában a kincstári erdőgazdaságot — dacára az ural
kodó gazdasági válságnak — a legmagasabb jövedelme
zőség fokára emelte.

Érdemei zálogát képezhetik amaz általános óhajtás 
teljesülésének, hogy a kincstári erdők administratiója a 
mai korszellem igényeinek megfelelőbb, egészségesebb 
alapokra fektettessék. /

Néhlny szó Észak-Amerika faiparáról és faterm eléséről.
— Irta: Maderspach Viktor. -----

Hogy Észak-Amerika egyike azon országoknak, mely 
építkezési és ipari szükségleteinek fedezésére aránylag 
talán a világon a legtöbb fát fogyasztja, az mindenkinek

a partraszállás első pillanatában a szemébe ötlik, amidőn 
Hobokenben vagy Brooklinben először lép az új világ 
földjére. A rakpartok (pier), melyek európai kikötőkben 
szilárd kőépítmények szoktak lenni, úgyszintén az áru
házak legnagyobb része, az egész Hudson, valamint az 
Eastriver mentén csupa fa- és deszkaalkotmány. Mihelyt 
az ember New-York középső városrészeit elhagyja, azon
nal a vas- és téglaházak helyét elfoglalják azok, az 
összes amerikai vá-osokra nézve annyira jellemző villa- 
szerkezetű faházak, melyeknek leírásával azonban e he
lyen nem akarok foglalkozni. Még a járdákon is a kő
burkolatot, illetve apshaltot, a deszka helyettesíti. Egy
szóval, amerre az ember szemét veti, mindenütt a fának 
európai viszonyokhoz képest szokatlanűl sokoldalúbb fel- 
használásával találkozik.

Utazásom célja az észak-amerikai fatermelés és fa
ipar tanulmányozása lévén, a keletet mielőbb elhagytam, 
mivel jelenleg ott az erdők már teljesen ki vannak irtva. 
Meg kell azonban jegyeznem, hogy inkább az észak
keletre illik ezen állításom, mert délen — hallomásom 
szerint — ép a legújabb időben indult meg az ottani 
őserdők legnagyobbmérvű kihasználása. Tekintettel azon
ban arra, hogy az Egyesült-Államok nyugati, illetve 
északnyugati részeiben minden tekintetben a mi viszo
nyainkhoz hasonlóbb fatermelést és feldolgozást remél
tem találni, egyenesen Mechigan államába utaztam, mely 
a nagy fatermelő államok közül legközelebb fekszik 
keleten. (Ezen állam a Michigan és Huron tó között fekszik.)

Legelső állandó tartózkodási helyem Saginaw városka 
volt, mely egynéhány évekkel ezelőtt, az akkor ezen 
erdődús vidéken élelmes yankeek által létesített fürész- 
vá'lalatnak köszöni keletkezését. Jelenleg az erdőkkel 
együtt, melyeknek egykori létezéséről a város körül még 
nagyszámban látható fatuskók tanúskodnak, a fűrész- 
vállalatok legnagyobb része is elköltözött északnyugatra, 
erdődúsabb vidékekre és az egykori fürészmalmok 
helyébe léptek a fának finomabb ipari termékeit elő
állító gyárak, melyek ez országban az erdőket és fűrész
telepeket mindig bizonyos távolságban szokták követni. 
Az itteni faiparvállalatok a félgyártmányt (deszka, palló, 
épületfa, hangszerfenékfa) feldolgozzák ajtókra, ablakokra, 
többé kevésbbé finom bútorokra, falburkolatra (iterior 
finishing work) és végül felemlítendőnek tartom a Ger- 
man-féle zongoragyárat, mely nyugat-amerikai igényeket 
kielégítő zongorákat és egyéb hangszereket készít. A fél- 
gyártmányt, melynek leírásával később akarok foglal
kozni, Michigan állam legészakibb részeiről és Canadá- 
ból a Georgian-bay nagyobb fürészgyáraiból hozzák hajón 
a Huron-tavon. Megjegyzem, hogy a város néhány mért- 
íöldnyire feksziK nevezett tó partjától a Saginaw folyó 
mellett, melyen a fátszállító hajók kényelmesen feljöhet
nek a gyártelepekig.

Rövid vonásokban igyekszem megadni azon benyomá
sok képét, melyeket saginawi tartózkodásom alatt nyer
tem, hol egy pár hetet mint munkás különböző gyárak-
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bán töltöttem. Gyárak berendezésével és különleges gépek 
leírásával nem akarok foglalkozni, ellenben igyekezni fogok 
azon tényezőkről szerény tapasztalataim keretén belül 
néhány szót szólani, melyek az erdőgazdasággal oly szoros 
összefüggésben álló faiparágaknak Amerikában oly párat
lanul gyors és rohamos fejlődését és tökéletesedését ered
ményezték. Ezek nézetem szerint a következők:

Az általános jólét és az azzal összefüggésben álló 
magas igények, a munkásanyag képzettsége és magas 
színvonala és végül az üzleti és társadalmi élet minden 
terén érvényesülő szabadság és republikánus szellem. 
Előrebocsátom, hogy minden, amit jelen soraimban le- 
irok és állítok, csupán az általam beutazott északnyugatra 
nézve áll és rövid fejtegetésem nem támaszt igényt arra, 
hogy az olvasónak a nagy Amerika társadalmi és gazda
sági viszonyairól bármily irányzatú ítéletét befolyásolja.

Azt hiszem, hogy nekem, ki mint közönséges munkás 
(a Germain-féle gyárban egyideig deszkát hordoztam, 
azután ott és más gyárakban különböző gépek kezelésé
nél stb. voltam alkalmazva), hetekig munkások között 
éltem, munkásoknál laktam és étkeztem, ily módon elég 
bő alkalmam nyílt arra, hogy életviszonyaikról hű képet 
alkossak magamnak, melyet a következő rövid vonások- 
ben akarok híven ecsetelni.

A közönséges napszámos, kinek munkája elvégzéséhez 
az angol nyelv ismereténél egyéb ismeretekre nincs 
szüksége, napi bére 1'40 és 1'60 dollár között ingado
zik. Az értelmesebb munkás azonban könnyen szerez 
2—3 dollárt is, ami különben, mint mindenütt, sok itt 
le nem irható körülménytől függ. (1 dollár értéke körül
belül 5 korona.) Ezen munkabér fejében napi 10 órai 
munkát végez. Ily körülmények közt a munkás heten- 
kint 6 napi munka fejében szerez 10'40— 18 dollárt. 
Heti 3, 3’50 dollárért azonban minden „boardinghouse“- 
ban kaphat a mi európai igényeinknek is tökéletesen 
megfelelő teljes ellátást, úgy, hogy heti szerezményéből 
könnyen költhet 6'50 dollárt és többet ruhára és egyéb 
szükségletekre. A családos munkás, kinek felesége ren
desen maga tart egy boardinghouset, az élelmiczikkek 
aránylagos olcsósága mellett rendesen még jobb anyagi 
helyzetnek örvend. Nem meglepő dolog ennek folytán, 
ha az ember még a munkások lakásaiban is igen magas- 
fokú bútorzatot és berendezést talál, sőt a legtöbb lakás
ban a zongora sem hiányzik, melynek minőségéről és 
mikénti használatáról azonban nem akarok bővebb fejte- 
gétésekbe bocsátkozni. Ugyanezt tapasztaltam a környék
beli farmereknél is, akiket alkalmam volt meglátogatni 
és akiknek kifogástalan vendégszeretetét kisebb vadá
szati kirándulásaim alkalmával néhányszor élveztem. 
Megjegyzem, hogy a „farmer“ megfelel a mi paraszt- 
gazdánknak, aki saját keze munkájával és a rendelkezé
sére álló gazdasági gépek segítségével munkálja meg a 
földjét, mert Michigan államában tudtommal a munkások 
drágasága miatt nincsenek a mi értelmünkben vett 
nagybirtokosok.

Ami a munkásanyag képzettségét illeti, úgy ahhoz 
hasonlót nem igen hiszem, hogy nálunk egyáltalában 
lehetne találni. Ép testű és elméjű egyént, aki az irás- 
olvasás mesterségében annyira nem lenne jártas, hogy 
az újság mindennapi szükséglete közé ne tartozzék, az 
általam beutazott vidékeken nem láttam. Ennek termé
szetes következménye az, hogy a munkás sokkal ön
állóbban képes dolgozni és nem szorul annyira a kép
zett mérnök, illetve munkavezető gyámolításaira és útba
igazításaira. Hogy ezen körülmény mennyi szellemi és 
ellenőrzési munkaerő, mely mindig a legdrágább szokott 
lenni, megtakarítását teszi lehetővé, azt szükségtelennek 
tartom bővebben fejtegetni.

Ami pedig a faipari fellendülés utolsó, általam felhozott 
tényezőjét, a szabad szellem minden téren való meg
nyilvánulását illeti, e tekintetben részben saját tapasz
talataim, részben pedig kérdezősködéseim alapján vagyok 
abban a helyzetben, hogy nehány szót szóljak. Ugyanis 
előre kell bocsátanom, hogy e téren nagyrészt mások 
szájából hallottakra voltam utalva, amennyiben munkás
létemre nem kerültem abba a helyzetbe, hogy ipari 
ügyekből kifolyólag kénytelen lettem volna az ottani 
hatóságokkal érintkezésbe lépni.

Ami nekem legelőször feltűnt, az a munkás félfogadá
sának és elbocsáttatásának módja. Ha az ember mun
kába lép, semmiféle-igazoló iratra vagy okmányra nincs 
szüksége. Munkakönyv és más efféle tényleg nincs hasz
nálatban. A munkás továbbá bármely percben elhagy
hatja minden előzetes felmondás nélkül munkaadóját, 
mig viszont az utóbbi fel van jogosítva a neki alkalmat
lan munkást minden percben elbocsátani. Mindkét eset
ben a munkaadó a munkásnak az elváláskor azonnal 
kifizeti az utóbbit megillető munkabért. A munkás, job
ban mondva minden alkalmazott, nem napszámra dol
gozik, hanem óraszámra. Megesett e szerény sorok Író
jával, hogy egy gyárban a gyáros rajtakapta azon, hogy 
a saját céljaira szánt jegyzeteket készített a gyárberende
zésekről, minek azonnali elbocsáttatása volt a következ
ménye, de Germain úr, a gyártulajdonos, a kritikus napon 
délelőtt 10 óráig végzett munka után járó munkabért 
kénytelen volt kifizetni.

Ami a hatóságokkal való érintkezést illeti, az állítólag 
ott is a szükséges rosszak közé tartozik, azonban nem 
oly rossz, mint más helyeken, hol minden egyes hiva
talnok a centrális hatalom napjától valamely gyakran 
igen kétes értékű bizonyítvány alapján nyeri a minden- 
hatóság meleg sugarát, melylyel sok esetben saját búzá
ját érleli, mivel Amerikában nevezett hatalom úgyszólván 
nem vagy igen csekély mértékben uralkodik. A hivatal
nok ott a választóközönség jóakaratától függvén, igyek
szik annak leghatalmasabb tényezőjével — az iparossal 
— minél jobb lábon élni.

Mielőtt Saginaw-t elhagynám, hogy az északnyugat 
nagy fatermelő vidékéről megemlékezzem, fel kell még 
említenem azon tapasztalatomat, melyet az amerikai
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bükkfa (beech) felhasználását illetőleg szereztem, mivel 
a bükkfa felhasználásának kérdése hazánk szakköreit 
huzamosabb idő óta sok látható eredmény nélkül a leg
behatóbban foglalkoztatja. Az általam észlelt felhaszná
lási módok a következők:

Gőzölt állapotban furnirokra vágatik nálunk is ismere
tes gépek segítségével. Az ily módon elkészített árú azon 
részét, mely bővelkedik barna pettyekben, virágos (flower) 
árúknak nevezik és a bútorgyárakban értékesítik, míg az 
egyenletesebb kinézésű és egyéb tulajdonságainál fogva 
kevésbbé értékes anyagot, mely bútorgyárakban nem 
használható fel, házak fedésére fordítják, állítólag igen 
jó eredménynyel. Felületes megtekintésnél az ember, el
tekintve az előbb említett barna foltoktól, melyek az 
amerikai bükknél nagyobbak — lényeges különbséget a 
mienktől nem bir felfedezni, miért is esetleg hálás fel
adat volna a technológiai iparmúzeum részére, holmi 
összehasonlító kísérletek segítségével a mi bükkfánk fent 
jelzett módon való használhatóságáról meggyőződni.

(Folyt, köv.)
F * -J-.HX-J- A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

Az Országos Erdészeti Egyesületről.
Az Országos Erdészeti Egyesület igazgató választmánya 

március hó 22-én d. e. báró Bánffy Dezső elnöklete alatt 
rendkívüli ülést tartott, melyben első sorban az uj fize
tésrendezési törvény javaslattal foglalkozott. Bund Károly 
titkár bemutatja Darányi Ignác földmivelésügyi minis- 
ternek az egyesület műit évi decemberében erre vonat
kozólag benyújtott feliratára adott válaszát, a melyet a 
hírlapok már ismertettek, azután ismerteti magának a 
törvényjavaslatnak és indokolásnak az állami erdőtisztek 
szempontjából figyelembe jövő intézkedéseit és végül be
mutatja a vidékről beérkezett indítványokat, a melyek 
egy része az állami erdőtisztekre hátrányos intézkedések 
megvitatására rendkívüli közgyűlés egybehívását kérik. A 
választmány az ügynek hosszas és részletes megvitatása 
után, a melyben az elnökön kívül dr. Bedő Albert, báró 
Feilitzsch Arthur, Sóltz Gyula, Horváth Sándor, Tavi 
Gusztáv, Arató Gyula, Simon Gyula és a titkár vettek 
reszt, elhatározza, hogy rendkívüli közgyűlés mellőzésé
vel Darányi Ignácz földmivelésügyi ministernek újabb 
feliratban köszönetét mond az állami erdőtisztek érdekei
nek hathatós támogatásáért, egyben azonban rámutat azon 
jogos kívánalmakra, a melyek az államerdészeti tisztikar 
és az erdőgazdaság szempontjából még most is támaszt
hatók, kérve azoknak teljesítését.

így nevezetesen súlyos okok'szólnak a mellett, hogy 
az állami erdőtiszteknek az elvont mellékjárandóságuk 
fejében kilátásba helyezett kedvezőbb besorozása az egyes 
fizetési osztályokba ne csak 1904. julius 1-vel, hanem a 
törvény hatályba léptével egyidejűleg történjék meg ; utal 
az egyesület továbbá arra, hogy a törvényjavaslat 40. 
§-a, amely az egyes fizetési fokozatokba való besoro- 
zásiól szól, éppen az erdőtiszti kart mily érzékenyen

sújtja; az állatorvosi főiskola tanárainak helyzetével 
szemben a Selmecbányái erdészeti akadémia tanárainak 
fizetésrendezését sérelmesnek tartja, ez ügyben a föld
mivelésügyi minister közbenlépését kéri és a bányá
szati akadémiával való kapcsolat következtében az Or
szágos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületet pár
huzamos akcióra hívja fel. Végül kéri az egyesület a 
földmivelésügyi ministert, hogy az erdőtisztek napidijai 
és útiköltségei a fenálló kedvezőtlen külön határozatok 
megszüntetésével az általános szabályzatok szerint álla
píttassanak meg.

Az igazgató választmány azután az egyesület több 
belső ügyét intézte el.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAícAAAAAAAAAA

Nemeslelkü adomány.
Faragó Béla, a zalaegerszegi magpergető-gyár tulaj

donosa, viszonzásul ama jóakaratu támogatásnak, mely- 
lyel a magyar erdészközönség vállalatát már kezdettől 
fogva részesítette, 6000 koronás alapítványt tett a 
Magyarország és társországai területén alkalmazott erdő- 
tisztek és erdészeti altisztek árvái javára. Az alapít
ványi oklevél az Országos Erdészeti Egyesületnél van 
letéve, s az ügyet az egyesület választmányi gyűlése 
legközelebb veszi tárgyalás alá.

Midőn ezt a hirt örömmel registráljuk, fölemlítjük, hogy 
a zalaegerszegi magpergető gyár rövid fennállása óta 
meghódította a magyar erdészközönséget, a forgalomba 
hozott magvak jó minőségével kiérdemelte a szakembe
rek pártfogását és kiállítási juryk fáradozásait érmekkel 
és oklevelekkel jutalmazták. Termelt magvainák fölösle
gét külföldön helyezi el, ott is elismerést aratva, sőt tu
domásunk van arról is, hogy a zalaegerszegi magpergető
gyár — előkelő külföldi cégek figyelmét is felköltötte, 
kik annak rajzait tanulmányozás céljából elkérték és 
Faragóhoz fordultak gyáraik átalakítása alkalmával.

Szakközönségünktől elvárjuk, hogy az ily vállalatot, 
mely hírnevet szerzett a magyar iparnak, támogassa. 
Honi cégeink csak akkor erősödhetnek meg annyira, 
hogy a külföldi versenynyel sikerrel felvehessék a har
cot, ha kellő pártolásban részesülnek. 
ícA*AAAAA:r.it.ícAAAAAAAA*AAAA3cA:-‘ AAAAAAAAAAA

Felhivás.
Olvasóink bizonyára értesültek már arról, hogy Mailthner 

Ödön budapesti nagymagkereskedő, hetek óla egy olyan 
fatörzsgyüjtemény összeállításán fáradozik, melyben a 
fák rendellenességei érdekes csoportozatokban lesznek 
bemutatva.

Miután nekünk erdészeknek van legtöbb alkalmunk 
arra, hogy úgynevezett faabnormitásokat gyüjthessünk, 
Mauthner úr ezen az utón is arra kéri a magyar erdész
közönséget, támogatná őt ebbeli fáradozásában.

A fatörzsnek és faágnak bármi okból keletkezett rend- 
| ellenessége, mint a bábaseprő, a különböző rákbetegsé-
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gek, fagyrepedés, villámcsapás, bevágás stb. stb. által 
keletkezett abnormis növések, szintúgy mint az összenőtt 
fák törzsei, mind alkalmas tárgyak a gyűjtemény ré
szére.

Minél nagyobb mérvű az elváltozás, vagyis minél 
csodaszerübb a törzs alakja, annál becsesebb az a gyűj
teménynek.

Az egyes példányokat legcélszerűbb vasúton teherárú- 
képen a gyűjtő nevére Budapestre küldeni, aki azokat 
kívánság szerint: készpénzért, magvakért, gyümölcs
vagy díszfákért megveszi.

Hogy a küldemény sértetlen állapotban érkezzék ren
deltetési helyére, okvetlen szükséges azt zsupszalmába 
burkolva vagy zsákvászonba csomagolva vasútra tenni, 
mig törékenyebb ágakat lécrekeszekjjen továbbítsunk. Az 
elküldés ideje határidőhöz kötve nincsen, de a gyűjtő 
érdeke úgy kívánja," hogy a törzsek mielőbb vasútra 
adassanak.

T Á R C A .

Két lövés..........
Irta : Imecs Béla.

Világéletemben mindig vágytam keselyűt lőni, de bíz 
az úgy látszik elérhetetlen vágyam marad örökre, pedig 
a napokban közel voltam hozzá.

Múlt január 29-én jelentette egyik erdőőröm, hogy 
Balogh Matyi állandó fuvarosunk szürkéje, a mint a 
szőlőkaróval megrakott szekérrel a völgyön lefelé haladt, 
minden ok nélkül kifordult a hámból, egyet rúgott s 
búcsút vett gazdájától. A hír nem lepett meg. Még csak 
nem is sajnálkoztam szegény pára halála fölött, hisz 
irigylendő sorsa igazán nem volt neki s inkább meg
váltás volt rá nézve a hirtelen halál. Mindig megesett a 
szivem rajta, valahányszor azt a félszemű, csonttá száradt 
gebét a vágásban láttam. Szegény kehes jószágnak oly 
gyors ütemben járt az oldala, hogy akármelyik cigány
kovács fúvója se jobban, s ha a megrakott terhes kocsi 
előtt kínlódott, sokszor megpirongattam gazdáját, miért 
nem ad túl rajta; legalább én ne lássam mindennapi 
kínjait. De mikor minden évben hatszorosan kihajtja az 
á rá t! . . . .

No de ami egyiknek kár, a másiknak haszon; épen 
friss hóesés után voltunk s kiadtam a jelentést tevő 
erdőőrnek az utasítást, hogy a dög mérgezve lesz, vá
gassa azt kétfelé s rakassa ki felét a Pétersár nevű 
tisztásra, felét a Rókalyúk rétjére. Másnap kimentem 
oda magam is a mérgezést elvégezni. Mindkét hely 
kimagasló pontja a pagonynak; áthatatlan sűrűségektől 
körülvett kősziklás terület, hol biztos tanyája van a vad
macskának, rókának. A sasfélék a tisztáson könnyebben 
meglátják a dögöt, a feketecsuhás vaddisznókban pedig, 
úgy tapasztaltam, nem tesz kárt a strychnin-sók ereje.

Igaz bíz a, hát a Fűzfa Pesta érdemes famíliája? . . .

Ez a jó gyomru palóc-család most 8 éve halálra ijesz
tette erdőhivatalunk személyzetét s ha az esetre vissza
gondolok, ma is végig fut a hideg minden tagomon.

Akkor is a vörös hóhérnak készítettem mérges falato
kat. Valami frissen érkezett, agyondicsért kénsavas strych- 
ninnek próbáltam ki erejét. A házinyul szomorú szerepe 
egy halálra' ítélt keringős birkára esett, melyet irodámban 
nagy publikum előtt egy negyed kávéskanálnyi strych- 
ninnel mérgeztem meg. Először egy kis konyhasót tettem 
a kanálba, azt szívesen ropogtatta a szerencsétlen áldo
zat, aztán a mérget adtam be neki, melynek kis jegeces 
szilánkjait ép oly étvágygyal fogyasztotta a bolondos 
jószág, hogy aztán másfél perc múlva felfelé vetett 
lábakkal örökre megdermedjen.

A méreg hatása általános - meglepetést s megelégedést 
szült. A négy darabra szelt birka az erdőnek legrókásabb (?) 
részein lett kirakva, a szomszéd falvakban pedig dobszó 
által figyelmeztettük az erdőre járókat, hogy a hús mér
gezve van s a ki eszik belőle, számoljon le életével. 
De talán ép a dobszó vitte Fűzfa Pesta uramat arra a 
gondolatra, hogy hiszen a mérges hús, ha meg van 
főzve vagy jól kisütve, nem tehet kárt az emberben. 
0  kelme különben is mindig az erdőt bújja, fejsze- vagy 
gereblyenyél vagy egy néhány somfabot nélkül ritkán tér 
onnan haza, s mint olyan, a ki az erdőnek minden 
zege-zúgát jól ismeri, a csalétekre is hamar ráakadt s 
másnap az egyik birkacombot a legjobb étvágygyal 
fogyasztotta el a négy tagot számláló familia. Ebéd után 
menten eldicsekedett vele a szomszédnak s este már 
jött a hivatalos jelentés róla. Mintha a villám csapott 
volna közénk; úgy megijedtünk e veszett hír hallatára. 
Ami méreg elleni szert össze tudtam a házban szerezni, 
gyorsított galoppban vittem Fűzfáékhoz. Ijedten kínáltam 
nekik kézi gyógyszertáram összes hánytatóját, hajtó sze
reit, de bíz ők azt kereken visszautasították s kérték 
elkövetett lopásukért az ezer bocsánatot. Persze, hogy 
azt nyomban megadtam, hisz lehetetlennek tartottam, 
hogy mind életben maradjanak. Egy nyugtalan, álmatlan 
éjszaka után hozzájuk menesztett emberemmel azt üzen
ték, hogy egészen jól érzik magukat s még csak has- 
csikarás se bántotta egyiküket sem. Kár volt nekünk 
annyira megijedni. Tény, hogy e malacbendőjü családnak 
nem árt a kisült strychnines falat s ha az ígért mogyoró
pálcától nem félne, a ma kitett falatot hamarább elcipel
nék az erdőből, mint akármelyik erdei ragadozó. Nincs 
olyan emlős az erdőben, melynek húsa szerintük, rosz- 
szabb volna a malacpecsenyénél ; a görény, menyét, 
vádmacska, róka, mindenféle madár húsa, az mind jó 
falat nekik s ha azok egyike véletlen strychninnel van 
besózva, nem okoz különbséget. Annyira megszoktuk 
már, hogy nem is izgat egyikünket sem, ha beszélik, 
hogy Fűzfáéknál strychnines rókapecsenye volt a va
csora ..........

No de szó a mi szó, a szegény szűrke kirakott földi 
maradványára hamar rákaptak a ragadozók s a Péter-
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sara tömeges öngyilkosságnak lett színhelye. Január 5-én 
két rókát, egy vadmacskát, egy hollót s több harkályt 
hozott be a személyzet, 7-én megint egy rókával jött 
haza a kerületi őr, egyúttal azt is jelentette, hogy a dög 
fölött nagy magasságban két óriási sas keringett, melyek 
nem szálltak le a dögre, hanem délfelé vették útjokat.

No azok bizonyosan kőszáli sasok, hátha megláthatom 
őket, gondoltam magamban s a kora reggel útban talált 
arra felé. A dög mellett egy szerencsétlenül járt harkály 
hevert, egyéb semmi. Apróra veszem a környezetet, 
megint csak semmi. Elégedetlenül hagytam el a helyet 
s hogy a kétórai fárasztó útat kipihenjem, a tisztás túlsó 
szélén, szemben a hatalmas Örköszikla csúcsával, egy 
terebélyes bükkfának a földből kiálló s ülésre is alkalmas 
összekúszált, vastag gyökérzetére telepedtem.

Az idő gyönyörű szélcsendes volt s míg hátamat a 
téli nap szokatlan heve kellemesen melengette, szemeim 
a hófehér, változatos a'akzatú sziklacsúcsokban gyönyör
ködött. Úgy ülhettem egy jó félórát, gondolataim Isten 
tudja mérre járhattak, midőn az erdő csöndjét egy holló 
éles károgása törte meg. Kezemben kis kaliberű mause
remmel most már figyelmesebbé lettem s prismás táv
csövemet a 300—400 lépésre levő kőgerinc felé irányítva, 
az egyes szikladarabokat apróra kezdtem átkutatni, abban 
a reményben, hogy vagy mozgó vagy fekvő vadat fogok 
valahol felfedezni. Kétszer átkutattam már igy a mint
egy 16 holdas karstos sziklacsoportozatot, midőn egy 
nagyobb sziklatömb mögött valamit megmozdulni láttam, j 
A mint hosszabb, alaposabb vizsgálódás után megállapí
tottam, az a valami egy keselyűnek a nyaka és feje volt.
A madár testét egy szikladarab egészen fedte s csakis 
kitűnő távcsövemnek köszönhettem, hogy a kedvezőtlen 
konstelláció mellett a keselyű kopasz nyakát s fejét 
felismerhettem. De így is tamáskodtam benne, mert 
keselyűt e vidéken még sohase láttam. A madáróriás 
háttal volt felém fordulva s a nap melegét látszott élvezni, 
en meg azon töprengtem, látta-e már a megmérgezett 
dögöt, szándékozik-e azt látogatásával megtisztelni, mert 
hogy azt eddig nem tette, egy percig sem kételkedtem.

A míg magamban tanakodtam, egy alkalmasabb pon
tot szemeltem ki, mely a madárhoz 140—150 lépésre 
lehetett s mialatt azt elfoglaltam, a holló kitartó káro- 
gással tudatta mindenkivel, hogy ő valami szokatlan 
látványnak szemtanúja. Elfoglaltam új rejtekemet, honnan 
a keselyű testének felső felét már jobban kivehettem s 
a barna keselyű vállán csüngő karakterisztikus finom 
tolltincset is tisztán láthattam. Örömem izgatottá tett, 
mert hosszú vadászéletemben keselyűre lőni soha se 
volt alkalom, elbizakodva kezem ügyességében, soha 
meg nem bocsátható hibát követtem el. Célba vettem a 
madarat, a ravaszt elhúztam s gyönyörűen — hibáztam.
A kis golyó a madár melletti sziklán fröcscsent szét, a 
ritka vendég pedig lassú evezéssel ajánlotta magát.

Elképzelhető bosszúság fogott el, miért is lőttem oly 
nagy távolságról az aránylag kis célpontra, de hát öreg

11

vadászon is erőt vesz a vadász-láz, ha hirtelen szokatlan 
meglepetésben részesül..........

Leverten hagytam ott a szép sziklás vidéket, de útköz
ben megbosszúltam magam a folyton kisérő és károgó 
hollón, leemelvén őt a magasból egy szép lövéssel. 
„Keselyű helyett holló“ — ez ugyan vigasznak gyenge 
s mégis örültem, hogy császármadaraimat legalább ettől 
az óvatos fekete rablótól megmentettem.

Azóta naponként lessük a keselyűt, de senki sem 
látta többé; ki tudja a Balkán vidékének, vagy talán 
Afrikának vette útját.

Hisz nem lehetetlen, hogy a lezajlott háborúból a búr
földet is ismeri s a nemrégi emlékek visszacsalták oda.

Könnyű neki 1 Változatos életmódja gyakran kénysze
ríti arra, hogy nehány nap alatt hihetetlen távolságokat 
bekalandozzon.

De bármerre van is ő, én a viszontlátásra nem szá
míthatok s míg élek, mindig gyötörni fog, hogy az 
egyetlen alkalmat jobban kihasználni elmulasztottam.

** *
Ez volt az egyik lövés keselyűre, melyet 25 évi vadász

praxisom után elég eredmény nélkül küldtem a nálunk 
ritka légkirály után, a másik lövést egy olyan ember 
tette, a ki életében akkor fogta először puskáját vadra 
s hogy neki kedvezett Diana jobban, az ki fog tűnni az 
alább elmondandókból.

** *

A nyolcvanas évek elején, mikor Erdély vagyis jobban 
mondva annak mágnásvadászai, azt a rövid ideig tartó 
aranykort élték, mely Rezső trónörökös halálával letűnt : 
D. egy marosmenti kis vasúti állomásnak volt a főnöke. 
Az állomás közvetlen a Maros partját szegélyező sűrű 
nyár- és füzesberek mellett feküdt, melynek mélyebb 
pontjait áthatlan nádasok tarkították. Úgy azokban, mint 
a berek egyéb sűrű gazos csalitjaiban, róka koma biztos 
rejtekhelyre talált s ha gyakori kirándulásai közben a 
vasúti személyzet szárnyasaiban vérengzést csapott, go
nosz életét nem volt mitől féltenie. D. sohasem volt 
vadászember, fegyverrel bánni nem tudott, de bosszan
totta, hogy az állomáson libát, kacsát felnevelni a rókák 
miatt senki sem túd. Felesége többrendbeli panaszára 
felcsapott vadásznak. A váltóőr útján a szomszéd falúban 
szert tett egy régi rozsdás, öles csövű elöltöltő simplára, 
melyen a négyszeres biztonsági zárt ugyanannyi drót
kötés helyettesítette.

Az őr, a ki katonáéknál kiérdemült virtigliker frájter 
sárséra emelkedett, a fegyvert szakszerűen kipucoválta, 
azt dupla adag lőporral s vagdalt ólommal megtöltötte 
s avval a kijelentéssel adta át főnökének, hogy akár 
medvékre is elmehet vele a topánfalvi havasok közé, 
szégyent nem vall új szerzeményével.

D. egy nehány este megkísérelte a lesülést, de ered
mény nélkül s mivel nem volt se kitartása, se vadász-
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szenvedélye, a töltött fegyver az iroda egyik sarkába 
került, a hol heteken át mindenkitől feledve pihent.

Egy szeptemberi napon végre neki is ütött az óra.
A sínlerakással foglalkozó munkások egyike hajnalban 

avval a hírrel rontott be az irodába, hogy a töltést 
keresztező országúton nehány igen nagy madár falatozik, 
az árok mellett napok óta feloszlásnak indult ló hulláján.

D. attól tartva, hogy a sasok még a libákban is kárt 
tehetnek, a készenlétben pihenő mordálylyal a megjelölt 
helyre sietett.

Az utat szegélyező nyárfasor s a Marosról felszálló 
köd védelme alatt sikerült neki a nagyon éhes madara
kat mintegy húsz lépésre belopni, honnan aztán a fegy
vert egyik nyárfához támasztva, a madarakra sütötte. 
Egyik két db. ólomtól találva, menten szétterült a dögön, 
a más három elszállott, de alig értek el néhány méter 
magasba, egyikük holtan hullott vissza az árokba.

A négy forinton vásárolt ócska szerszám teljes meg
elégedésre működött, mert a két keselyűn kívül a dupla
töltés következtében még D. is oly lökést kapott, hogy 
megeredt orrvérzését csak délfelé tudta elállítani, arca 
pedig akkorára dagadt, hogy azt a váltóőr a profunttal 
hasonlította össze..........

Az elejtett madarak közül az egyik egy ritka nagyságú 
kakas volt a barna keselyűk (vultur cinereus) családjából, 
melynek hossza 128 cm., kiterjesztett szárnyainak átmé
rője a 310 centimétert meghaladta.

A madarak a kolozsvári muzeumőr mesteri keze alól 
gyönyörűen preperálva kerültek vissza a szerencsés lövő
höz, kinek azonfelül még azon ritka alkalom is kínálko
zott, hogy vadászkalandját az akkoriban Görgénybe utazó 
trónörökösünknek is személyesen előadhatta.

D. e fényes eredmény dacára sem maradt meg va
dásznak, a simplát ugyan ma is őrzi még s ha vadász
emberrel beszélget, kalandját szívesen mondja el, de 
fegyvert kezébe azóta sohasem fogott, mert szent hite 
az, hogy csak az a lövés öl és ér valamit, mely a 
vaddal együtt a vadászt is feldönti, ebből pedig úgymond 
elég volt az első próbalövés.

Annyi igaz, hogy a keselyűkkel szerencsésebb volt, 
mint é n ..........

IRODALMI SZEMLE.

— A bükkfának u tcaburkolathoz való alkalm az
h a tó ság a . Ez irányban Janka G. terjedelmes kísérleteket 
tett, melyekkel a „Centralblatt f. d. g. Forstwesen “-ben 
beszámolt s ezzel jóval előbbre vitte az általános érdekű 
és időszerű bükkfa-kérdés megoldását.

A kísérletezés tárgyát képező 9X  10 16 cm., illetőleg
9 X  12X20 cm. méretű kockák 90 éves állabból lettek 
véve; a geszt ki lett hasítva, mivel az, amint ismeretes, 
nagyon repedezik; és hogy a kísérletezés minden irány
ban tökéletes legyen, egy jóval előbb levágott, teljesen 
lágszáradt fából is vágtak ki kockákat.

Az eddig ismert impregnálási szerek közül a kreosot- 
tartalmú kátrányolaj bizonyúlt be a legjobbnak; az impreg
nálási módok közül pedig a hideg vagy felmelegített 
kátrányolajnak légköri nyomás által való bepréselése a 
fába légszivattyú alatt.

A bükkfa anatómiai szerkezeténél fogva könnyen és 
jobban impregnálható, mint a fenyőfélék, mert a számos 
és a fatestben egyenletesen eloszlott vízedény jobban ve
zeti az impregnáló folyadékot, mint a fenyőfélék zárt 
tracheidái. A száraz fa több folyadékot vesz fel, mint a 
nedves. Fontos a bükkfa azon tulajdonsága, hogy eltérően 
a fenyőféléktől, a légszivattyú alatt utólagos légköri nyo
mással úgy nedves, mint száraz állapotban egyformán és- 
gyorsan impregnálható; de már egyszerű bemártásnál is 
oly mennyiségű kátrányolajat vesz fel, a mennyi a rom
boló gombák távoltartásához nem éppenséggel szükséges; 
tehát túl lesz telítve; ennek folytán a telítés drága és a 
bükkfa alkalmazhatósága kérdéses lehet. Ennek elejét 
veendő, szerző ajánlja, hogy a túltelített kockákat még 
egyszer légszivattyú alá kell hozni; a kiszivattyúzott kát
rányolaj további impregnálásra felhasználható. A másod
szori kiszivattyúzás után a kockákban visszamaradt kátrány- 
olaj-mennyiség a kocka víztartalma szerint m3-ként 100— 
215 kgr. között váltakozik.

Ismeretes a burkolati kockák térfogatának változása a 
légköriek behatása alatt, mely összeaszásban és meg- 
duzzadásban nyilvánul. Mindkettő oly tulajdonság, mely a 
burkolatot tönkre teheti; első esetben a támadt repedések 
és sorközök utat nyitnak a romboló gombáknak; másik 
esetben pedig feszültség támad, mely szétrombolja a 
burkolatot. Ai e célból tett kísérletek azt mutatják, hogy 
a kátrányolajjal való impregnálás ezen ártalmas tulajdon
ságokat a minimumra leszállítja. Amíg a nem impregnált 
fa az aszás előtti térfogatának 157%, addig az impregnált 
fa csak 4'4-%-ávat apadt. Különösen figyelemre méltó 
azon körülmény, hogy kátrányolajjal impregnált bükkfa
kockák külső kiszáradás után nem asznak össze, hanem 
térfogatuk növekszik, mi kb. 50 napig tart, ezentúl megint, 
visszamegy. Ezen körülmény valószínűleg abban leli ma
gyarázatát, hogy az éveken át légszáradt fa az arány,ag 
rövid impregnálási idő alatt nem terjesztheti ki térfogatát,, 
csak miután a behatolt impregnálási folyadék a sejteket 
puhábbakká és hajlékonyabbakká tette. Ebből következik, 
hogy óvakodnunk kell a hosszabb időn át légszáradt bükkfa
kockáknak burkolatba való berakásától vagy legalább is 
időt kell hagynunk az impregnálás és a kirakás között.

A bükkfa-kockának további kellemetlen tulajdonsága,, 
hogy könnyen repedezik, de ezt is lehet majdnem teljesen 
ellensúlyozni az által, ha az impregnált kockákat külső 
megszáradásuk után kb. 8 napig hígított klormagnezium- 
ban (25% Mg. CI2) áztatjuk. Impregnált kocka m3-ként 
kb. 20 kgr. klormagneziumot vesz fel 2‘40 K értékben.

Fontos azon kérdés megoldása, milyen nedvességi 
fokban kell a kockákat a burkolatba rakni, hogy úgy az 
összeaszásnak, valamint a megduzzadásnak elejét vegyük ?
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E célból meg kell határoznunk a meglévő burkolatból 
vett kockák nedvességi fokát.

Ezt szerző több kísérlet után 30%-ban álapítja meg 
(a teljesen légszáradt állapothoz visszonyítva.) Ehhez ké
pest, — a berakandó kocka fajsúlyából annak nedves
ségi fokára következtetve, — a kockák nedvességi fo
kát szabályozzuk vagy meglocsolás vagy szárítás által.

Az aszásnál talán még kellemetlenebb tulajdonsága a 
bükkfa-kockának a megduzzadás. Némileg elejét lehet 
venni az által, hogy a kockákat nem rakjuk szorosan a 
burkolat széléhez, hanem 5— 10 cm.-nyi sorközzel, me
lyet homokkal, ruganyos agyaggal vagy léccel töltünk ki.

A telítetlen légszáradt fa m3-ként 560 1. vizet is vesz 
fel, mig ezen vízmennyiség az impregnált fánál teteme
sen csekélyebb (130 1.).

A térfogatnak a légkörnek behatása alatt létrejött vál
tozására irányuló megfigyelések (4 héti idő, 21 esős és 
8 forró, száraz nappal) kimutatták, hogy a bükkfa lég
száradt és impregnált állapotban eredeti térfogatának
0-29 °/o-ával megduzzadt és 0'50°/o-ával összeaszott, 
mely külsőségek a berakandó kockák nedvességi foká
nak 30%-ra való hozása által mérsékelhetők.

Janka kísérleteket tett továbbá az impregnált és kissé 
nedves kockákkal azok lökési szilárdságára, dörzsölés ál
tal való kopás nagyságára, nehéz és kemény testek be
hatolására (keménység) és végre ruganyosságára nézve.

A 20 kg. súlyú nehezéknek hatálya 36 cm2-nyi terü
letre (2 m.-nyi magasságból való leesésnél) abban nyil
vánult, hogy a hatás nedves fán előbb látszik meg, de 
a száraz fa többszöri hatás folytán nagyobb alakeltorzu
lást mutat. A dörzsölési szilárdságra nézve megállapít
tatott (gördülő malomkő 250 g. nyomással 1 cm2), hogy 
ha a tölgyfa kopását egységnek vesszük, a bükké 1 *20, 
mely tekintetben felülmúlja a legjobb fenyőféléket. Egyik 
hibája azonban a bükkfának az, hogy szilárdságához ké
pest fajsúlya nagy, mely hiba a szállítási költségek na
gyobb voltánál válik érezhetővé. Janka szerint az utca
burkolatnál alkalmazásban álló fanemek közül az impreg
nált bükk szilárdsága a legnagyobb és pedig a szilárd- 
ság egyenes arányban áll az impregnálás utáni idővel 
(bizonyos határig). A keménységre nézve (nehéz testek, vas
ékek behatolása ellen kifejtett szilárdság) a burkolati koc
kákra használt fanemek közül az első helyen áll, a meny
nyiben a kísérletek kimutatták, hogy mig ugyanazon erővel 
ható teher a bükk-kockába csak háromnegyed mm.-re, 
addig a fekete és vörös fenyőbe 10 mm.-re hatolt.

A ruganyosság meghatározásánál kitűnt, hogy a ru
ganyosság alig szenved valamit impregnálás következ
tében és a mellett a bükk felülmúlja a többi fanemeket.

Janka tanulmánya a következőkben foglalható össze: A 
bükkfa nemcsak hogy nem áll a mostanáig használt és 
már kipróbált (fenyőfélék) fanemek mögött, hanem sok
ban fölülmúlja azokat.

Kis kereslet folytán olcsó, anatómiai szerkezeténél fogva 
bármely intensivitásig könnyen és olcsón impregnál

ható ; impregnálásához nem szükséges oly magas, a fa 
tartósságát veszélyeztető hőmérsék, mint a fenyőféléknél. 
Kátrányolajjal való impregnálása s utólagosan klormag- 
neziummal való átitatása folytán elveszti sok rósz tulaj
donságát : összeaszását, megduzzadását és repedezését. 
Tartósabb és szilárdabb a fenyőféléknél úgy a lökéssel, 
mint a súrlódással szemben és ruganyosabb is. A kát
rány-olajjal való impregnálás eléggé biztosítja a bükkfát 
a roncsoló gombák hatása ellen.

Megállapítandónak marad még csak a tényleges tar
tósság és a közlekedés folytán beállt tényleges kopás, 
melyekre nézve a jövő ad útbaigazítást. G. J.

— E rdősítések  Felső-A usztriában. Az erdészeti 
viszonyok javulásának lehető előmozdítása céljából az 
állami közegek különösen arra fektetik a fősulyt, hogy a 
kisbirtokosok letarolt erdőterületeik fölerdősítésénél jó 
csemetékkel láttassanak el. Az erdősítések szigorúan el
lenőriztetnek. 1901. évben 1401 esetben rendeltetett el 
az erdősítés 1605.7 ha. területen. De hatósági beavatkozás 
nélkül is dicséretesen halad az erdősítés, különösen a nagy- 
birtokosok részéről, kik 355 51 ha. meghaladó területet 
3.225,472 drb. csemetével és 243 kg. maggal újra erdő
sítettek. Az ezen erdősítésekhez szükséges csemete-meny- 
nyiséget 164 csemetekertben nevelték, a melyekből a fönti 
csemetéken kívül még 1.253,197 drb csemete kisbirtoko
soknak is át lett engedve. Azok, kik meredek hegyoldalak 
tisztásait és csuszamlásnak kitett vágásokat erdősítettek — 
jutalomban részesültek.

(Oest F. u. J. Zeitung) 33. sz.) M.
— E rdősítések  O laszo rszágban . Azon erdősítéseken 

kívül, melyeket Olaszország erdőtörvénye és a fönálló üzem
tervek előírnak, még egyéb letarolt és kiirtott terület is 
be lesz erdősítve. Az e téren kifejtendő működés az 
1877. évi törvény alapján alakult vidéki felerdősítési bi
zottságok hatáskörébe tartozik. Eddig 15 ily bizottság 
szerveztetek és azok évenként 2,000—30,000 líra állami 
segélyben részesülnek. Az elért eredmények igen kielé
gítők. A veronai bizottság beerdősítésre nagy kiterjedésű 
területeket szerzett meg a Trient mellett fekvő Alá 
ausztriai községtől. Más bizottságok, többek között a flo- 
renzi, gondozott csemetekerteket tart főn, melyekből az 
egyes birtokosokat jó minőségű csemetékkel látja el. Si
került ültetéseket jutalmakban és pénzsegélyben részesí
tenek, ami az erdősítési tevékenység emelésére nagyban 
hozzájárul.

A fák szeretetét, az erdők föntartásának és újra tele
pítésének érzékét a népben mennél magasabb fokra 
emelni célozza azon nemzeti ünnep megalkotása is, 
melynek neve „a fák ünnepe,“ s melyet 1902. év feb
ruár havában Olaszország községei majdnem kivétel 
nélkül megünnepeltek, Rómában a királyi pár és az 
egész udvar jelenlétében.

Vajha a mi népünk is megszeretné az erdőt, de nem
csak tarolni !

(Oest. F. u. J. Zeitung.) M.
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V A D ÁSZAT.

A k é t  o r d a s .
I r ta : Peklényl.

Ezelőtt két évvel lábrándulás következtében kény
telen voltam lemondani legkedvesebb szórakozásom
ról . . .  . a vadászatról.

Hogy mennyi lelki gyötrődésen mentem keresztül, azt 
csak egy igazi vadász sejtheti, sejtheti mondom, mert 
tudni csak én tudom. De végre is győzött bennem azon 
kötelességérzet, amelylyel családomnak — egészségem 
kímélésével — tartozom. Azóta csendes ember lettem, 
olyan, akinek a vadászat terén csak.múltja van, de ez 
a múlt nagyon szép volt, amelyre mindig a legnagyobb 
élvezettel gondolok vissza s gyönyörűségem telik benne, 
midőn gondolatban elvonúlnak előttem azok az örökké 
felejthetetlen napok, órák és izgalmas pillanatok, amelye
ket a legnemesebb szórakozás: a vadászat nyújt.

Meg kellett adnom magam a sorsnak s legyőztem 
önmagamat, amidőn elhatároztam, hogy többet puskát 
sem veszek a kezembe, hiszen lőttem én már elég 
vadat.

De nem így gondolkozott Diana, hanem még egy- 
szer — talán utoljára — kezembe adta a fegyvert, 
hogy bekoronázzam vadászélményeimet a következő ér
dekes esettel:

December 20-án éjjel csikorgó hidegben vártam a két 
katonafiamat az abonyi állomáson s ott egy pár régi jó 
vadászpajtással találkoztam, akik Tárkányra igyekeztek a 
másnap tartandó karácsonyi nagy vadászatra, amely 
mindig igen érdekes, mulatságos és eredményes szokott 
lenni. Fájt a szivem, hogy velők nem mehetek, de 
végre megkönyörült rajtam a máv., mert búsulásomnak 
véget vetett a nagy késéssel berobogó budapesti vonat, 
melyre — búcsút mondva az ismerősöknek — felültem 
két katonafiain közé s elzónáztunk a keresztesi állo
másra, ahol sógorom szánkója várt, kihez a karácsonyi 
ünnepekre kirándultunk. A vonat a kellemetlen időben 
annyit késett, hogy már derengeni kezdett a világosság, 
midőn a szánkón — jól betakarva — elhelyezkedtünk.

Indulás előtt a kocsis kezembe nyomta a sógorom 
fegyverét ezen szavakkal:

— A patronok a bundazsebben vannak.
— Minek ez János, — kérdém tőle, — talán farkasok 

járnak felétek ?
— Nem igen jár biz az, csak úgy beszélgetik, de hát 

mégis biztosabb az ember, ha fegyvef van nála.
— Igazad van fiam, feleltem neki s ezzel megindul

tunk a nagy szürkeségnek.
Útközben — mivel a nagy hidegben nem esett jól a 

beszélgetés — elgondolkoztam azon, hogy csudamódon 
kiveszett nálunk a farkas; 1878 telén dupláztam le kettőt 
a baktai erdőben, azóta nem láttam s azt hiszem, hogy 
ma már csak az újságírók fantáziájában él, akik a ke

mény decemberi napok beálltával mindig kedveskednek 
az olvasónak olyan farkaskalanddal, amely rendszerint 
a farkasok győzelmével végződik. Ily gondolatokba me
rülve hagytuk el az ábrányi határt, amikor a szemközt 
ülő fiam az kérdi:

— Mit kergetnek azok az emberek?
Hátra fordulok, hát látom, hogy négy vagy öt ember 

a közeli tanyáról kiabálva és hadonászva szalad felénk, 
előttük pedig valami állat mozog a hóban. Eleinte azt 
hittem, hogy veszett kutya, tüstént a puskáért nyúlok s 
mire megtöltöttem, már ki lehetett venni, hogy az üldö
zöttek ketten vannak, tehát a veszett kutya fogalma ki 
van zárva. Megállíttattam a szánkót, ez azonban nem 
könnyű dolog volt, mert a lovak igen nyugtalankodtak, 
amiből határozottan megállapítottam, hogy farkasokkal 
lesz dolgunk. Kiugrottam a szánkóból s azt előre küldve 
egy hídhoz, magam mintegy 40—50 lépést visszafelé 
szaladva, megállottám egy öreg akácfa mellett, amerre 
a farkasok közvetlenül tartottak. Alig foglaltam el helye
met, már tisztán kivettem, hogy farkasok, s azt is, hogy 
egyenesen nekem tartanak.

Hogy mind a kettőt biztosan terítékre hozhassam, 
beeresztettem őket s előbb a hátulsóra lőttem, amely 
hang nélkül tüzbe maradt, de az első megfordult a 
puskaszóra, tehát azt farba lőttem, mire iszonyú ordítás
sal igyekezett oldalt menekülni.

No de az eredmény így is kielégítő volt, gyönyörköd
tünk a remek nőstény farkasban, midőn a tanyáról 
megérkeztek a juhászok, akik az ordasokat egy kazal 
mellől egy esett birka falatozásától zavarták el. Ekkor 
megkezdődtek a diplomáciai tárgyalások köztem és a 
juhászok között. Ok a bőrét akarták, én pedig a húsát 
ajánlottan fel nekik, míg végre nagy nehezen abban 
egyeztünk meg, hogy a hajtásért fizetek 3 forintot s a 
farkas az enyém, ha pedig a másik súlyosan sebzett 
farkast elütik, úgy azért fizetek nekik 8 forintot.

Tüstént el is indult a két fiatalabb juhász a farkas 
véres nyomán, mi pedig a szánkóból kiszedtük a szal
mát s tüzet gyújtva melengettük gémberedett tagjainkat. 
Midőn már megmelegedtünk, felpakoltunk a szánkóra s 
a juhászoknak szivére kötöttem, hogy ha megtalálják a 
farkast, hozzák azonnal, mert a bőréért mástól sem kap
nak többet, az elsőség pedig engem illet, aki meglőttem, 
ígéretüket véve, vígan távoztunk tovább, azonban midőn 
a Csere-hidat elhagyva kikapászkodtunk a tetőre, látjuk, 
hogy a két juhász nagy atakban van, ugyancsak csépel
nek valamit, hol ide, hol oda ugrálva. Segítségükre nem 
mehettem, mert a bundazsebben nem volt több patron 
s így be kellett várni a harc eredményét, amely a farkas 
vereségével végződött. Ezt is elhozták a-szánkóhoz s ez 
még szebb példány, egy teljesen kifejlett kan volt.

No de most már csakugyan volt öröm Izraelben ! Ki
kötöttük a farkasokat a szánka hátuljára s lépésben men
tünk végig a falun s a jó falusiak búcsú módjára kisér
ték a szánkót s egymást lökdösve boldog volt, aki a

4#
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farkasokhoz közel férkőzhetett. Pár perc alatt híre ment 
az egész faluban s már délután a faluban lévő összes 
vadászok ellátogattak hozzánk, nekem pedig végtelen 
jól estek azok a kaján, irigy pillantások, melyeket az 
egybegyült vadászok hol a farkasokra, hol reám vetettek.

A 'dddddi-JvJ A !d'±

Róka koma életéből.
Közli: Fiilessy Pál.

Cudar hidegek járnak mostanában; 0 alatt 16°, Reau- 
mur szerint; fehér a táj mindenfelé és csak úgy ropog 
a hó az ember talpa alatt, a szánút meg oly nagyszerű, 
hogy pompásabbat kívánni sem lehet.

Az ebéddel gyorsan végzek.
A parancs már ki van adva Zsiga hajdúnak, hogy a 

kocsis egy-kettőre fogjon; a puska, tarisznya s bunda 
azonnal a szánra teendő, a csörgők azonban otthon 
hagyandók, mert találkám van róka komával.

Hector pajtásnak csak egyet intek s a másik percben 
már a szánon nyugtalankodik, mintha mondani akarná: 
gyerünk már!

No hát induljunk, ki a Dezső-parlag felé, ott szokott 
az én vörös frakkosom délutánonkint botanizálni, bár 
tudtommal nem vegetáriánus az ipse !

Vigan siklunk tova a fagyos úton, közeledünk a cél
hoz és nem csalódtam, a koma csakugyan ott lohol és 
canis mater, a directiót éppen az útnak veszi; úgylátszik 
kispekulálta, hogy még elég ideje lesz előttünk átvágni.

Tyű az áldóját, szorítsd Andris, mert nem szeretném, 
ha üdvözletemet át nem adhatnám a kis hamisnak, ha 
kell, akár dupla mértékben is 1

Lázas sietséggel tölteni akarok és, é s .......... és nem
szerettem volna azonnal a tükörbe nézni, mert olyan 
buta pofát, azt hiszem, még nem vágtam soha, mint 
amikor észrevettem, hogy az a szamár hajdú a Lan
caster puskához a Lefaucheux-töltényeket tette_a tarisz
nyámba, lévén otthon mindenféle fegyverem raktáron.

No de mindegy, ezen segíteni már úgy sem lehet.
Róka koma éppen előttünk vágott át az úton és nem 

,s iparkodott valami szaporán vinni a levelet a nagy 
hóban.

Egyet gondoltam.
Aló Hector! Utána!
Megkezdődött a nagy hajsza.
Én a szánról folyton biztattam a kutyámat, hát ha el

csípheti azt a vörös gazembert és tényleg a róka és 
kutya közötti távolság egyre kisebbedéit.

Aló Hector! Hozd ide szépen!
No mindjárt megfogja, csak a nagy árokhoz érjenek.
Igen ám, de az én Hectorom nagy szelesen átugrotta 

az árkot, míg a vén bűnös az árokban folytatta útját, 
meglehetős előnyt szerezve.

Egy kis tétovázás után a kutya ismét nyomon volt és 
nemsokára mind a ketten kibukkantak az árokból.

A furfangos fráter most egy bokor felé tartott és azt

szépen megkerülte; talán ezzel is be akarta csapni 
üldözőjét.

A távolság közöttük már alig volt öt lépés.
Ami pedig most következett, az páratlan a maga ne

mében.
A róka hirtelen megfordult, a farkát egész egyenesre 

kimeresztette és hangosan megugatta a kutyámat.
Az én Hectorom erre a farkát a lába közé csapta és 

mint akit leforráztak, lassan kullogott vissza a szánhoz.
Ugyan mit ugathatott neki az a kitanult, vén, ravasz 

gazember, hogy így tudott imponálni ? 1 
F J d d d d d d d d  äfc ■■*:‘-dd-:‘-:d d  *>*"' *  ,: ' ; t ü k * * * * á * * £ * * *

Vadászat egy kiránduláson.
Közli: Abonyi József.

Egyik gyönyörű szép őszi napon víg társaság zajától
hangzik a Bütykös Lajos erdőmester által kezelt t ........ i
erdőségnek a természet által páratlan szépséggel meg
áldott kies völgye. Első pillanatra látjuk, hogy e kedélyes 
társaság, dacára a fához támasztott fegyvereknek, nem 
vadászkompánia, hanem inkább kirándulók társasága. 
Szép hölgyek csaknem feles számmal vannak a társa
ságban, kiknek körében vidáman mulat a férfisereg is, 
közben el-elmondva egy vadászkalandot, melyből aprán- 
kint megtudja mindenki, hogy az erdőmester bravúr- 
lövései sokszor felülmúlják a Carverét is. Ebéd után 
hozzá kezdenek a kirándulás egyik programmpontjának 
végrehajtásához, melynek célja az, hogy a hölgyek is 
lássanak egy erdei hajtóvadászatot.

Az erdőmester a nála szokásos katonai pontossággal 
(minthogy Mollináry-baka volt s ő fogta el anno 1878 
Hadzsi-Loját) adja ki rendeletét az erdőőröknek, hogy 
melyik területet hajtsák s egyúttal felkéri a társaság hölgy
tagjait, válaszszanak tetszésük szerint egy-egy puskást, 
kivel a hajtás alatt állásban lesznek.

A társaság egy fiatal bájos tagja, egyik országgyűlési 
képviselőnek kedvességével mindenkit elbájoló felesége 
azon indokolással, hogy ő azt is látni óhajtja, mint lőnek 
szarvast vagy őzet, olyan vadász mellé áll, aki biztos
kezű s az eléje kerülő vadat el nem hibázza soha........
tehát az erdőmesterrel megy. Bütykös kebelét is eltölti 
a büszkeség, mélyen meghajolva leemeli kalapját, meg
mutatva gyérülő, hajdan holló fürleit, azután kihúzza 
magát egyenesre és megindulnak az állások elfoglalá
sára ; s miután teljes világéletében úgy intézett minden 
hajtást, hogy az ő vadászdicsősége utólérhetlen legyen, 
t. i. maga számára tartogatva fel a legbiztosabb helye
ket, ez alkalommal annál inkább kipécézett egy igazán 
biztosnak tudott vadváltót s még hozzá az intéseit is 
ismerő személyzettel titkon megsejteti, hogy e hajtásnak 
véletlenül el kell romlania, még pedig oly formán, hogy 
az egész vonalon úgy kell a hajtóknak igazodniok, hogy 
az ő általa elfoglalt állásra okvetlenül vadnak kelljen 
kerülni. Csakugyan nemsokára a hajtás megindulta után 
egy remek őzbak jött direkt feléjük-, büszkén hordva erős
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agancscsal koronázott szép fejét. Bütykös készen tartja 
fegyverét, de nem lő, úgy hogy már szép társa, akin 
a vadászizgalom — mint mindenkin, ki először van 
vadászaton — már-már erőt vesz, halkan megkérdi, 
miért nem lő? Azért, felelt a gavallér vadász, mert úgy 
akarom, hogy az őzbak Nagyságod lábai elé borúljon 
hódolni s egyúttal célba veszi a gyanútlan állatot s egy
remek lövéssel szerencsésen és a leggyönyörűbben.........
el is hibázza. Az őz megurik, teljes erővel rohanni kezd, 
Nimródunk sem keresi már, hogy hová borúi az hódolni, 
csak a veszendőbe indult prestizsét akarja megmenteni, 
hirtelen utána dupláz s megtörtént az, hogy a biztosra 
vett vad talán az idén még szebb agancsokat rakott fel, 
mint amilyent e jeles napon viselt, ssóval „meg-meg el- 
hibázódott“. A szép menyecske nevetve, kísérője hosszú 
orral jött a társasághoz vissza, hol egész nap e jeles 
jáger volt az élcelődés tárgya, még R. Viktor se hagyott 
békét; pedig Varnyú állítása szerint erről már mindenki 
tudja, hogy minden életben maradni óhajtó vad az ő 
állását keresi fel, ha csak P. Sándor nincs a társaság
ban, amikor inkább őt választják, tudva azt, hogy e víg 
fiúnak a vadászatnál nem a lövés a fő, hanem a lakoma.

E jeles naptól fogva, ha Bütykös barátunk jó kedvre han
golva mulattat valamely társaságot, nem tanácsolom 
senkinek, hogy megkérdezze tőle, „mikor mutatja meg 
ismét, mint kell őzet lőni?“, mert ekkor hosszabb-rövidebb 
ideig elkomolyodik, nem tetszésének hangos kifejezést 
ad s a beszédet azonnal másra fordítja.

.• «V •. . •. ,i. .*. .*. .'. .*• .* .?• .*■ . * • . * •

A t avasz  vár  ás a.
Irta : Lázár Lajos.

Még hó borítja a tájat s a rengetegben oly nagy, hogy 
ember nem járhatja, csak kérges tetején a ragadozó vad. 
Az őzek még mindig szélvédte katlanokban, terebélyes, 
óriási fenyők alján vannak összebújva s az alantabb 
fekvésű hegyek déli oldalain, a sziklás bércek körül van 
némi olvadás, amint a nagy tűzgolyó aranyos sugaraitól 
azok felmelegítve hőt árasztanak ki a déli órák alatt.

A róna is még elhagyottnak, kihaltnak látszik s a még 
hűvös levegőből lehallatszik a tél bolygó fekete szárnya
sainak, a varjaknak károgása. Még hidegen süvölt a 
szél, olvadás csak a déli órákban észlelhető, az is verő
fényes napokon. De a tél mégis veszíti erejét, a nagy 
hidegek ideje elmúlt. A folyókon megrepedezik, meg
indul a jég, szabad lessz a vízfelület s ezzel egyidejűleg 
a vízi szárnyasok egy része, mely ősszel délnek ment, kezd 
lassankint visszatérni, hogy tavasz beálltakor minket ismét 
elhagyva, feljebb vonuljon. Folyóvizeinken ismét élénkség 
észlelhető, az átvonuló kacsafajok rajai lepik el azokat. 
A délnek fekvő alacsonyabb hegyoldalokon, ahol már a 
a nap heve fekete földterületeket tett szabaddá és boró
kás bokrok vannak, a fenyőmadár csacsogása hallható.

A természet még alszik ugyan a hótakaró alatt, de 
közel van az ébredéshez. A téli vadászatoknak majdnem

egy hava már vége s a szenvedélyes Nimród szépen 
rendbehozva aggatta szögre vagy helyezte nyugalomba 
kedvelt fegyvereit. Elérkezett a kopók, nemkülönben a 
tacskóknak is téli álma, minthogy nyárutó hava közepéig 
dolguk nem akad, ha csak a tacskóknak nem, melyeket a 
rókaugratásra a kotorékból még Józsefnapig felhasználha
tunk. Vadászon és ebein bizonyos mélabús vonás észlelhető.

A valódi vadász néma lemondással várja az új idényt, 
de közben s nap-nap után számítgat valamit, melyre rá
gondolva vére lázba jön és szívverése hangosabb lesz.

Egy-két-három, mondja örömmel, négy hét s ah itt 
lesznek a várva-várt hosszúcsőrűek, a kedves erdei 
szalonkák, melyeknek tavaszi húzáson való vadászatához 
annyi báj, annyi kellem párosul.

Hisz ezek azok, melyekért kora tavaszszal először 
nyúlunk a kedvelt duplához, hogy a fiatalos szélén vagy 
a cserjében megszokott helyűnket felkeresve, az est
hajnali csillag feltüntekor üdvözölhessük őket, a fenséges 
természet ébredését megfigyelhessük s míg húzásuk 
megkezdődik, az erdő visszatért dalosainak utánozhatlan 
dalában igaz élvezettel gyönyörködjünk s hol szivünk 
repdes a megelégedettség és öröm érzetétől eltelve.

Hogy várjuk a tavaszt, hogy férfias és nemes szen
vedélyünket kielégíthessük.

A szalonkahúzással majdnem egyidőben jön aztán a 
siketfajddürgés is, mely sok fáradságot és kitartást igényel. 
Azonban az igazi vadász nem ismer sem fáradságot, nem 
akadályokat, sem pedig időjárási nehézségeket, különösen 
ezen izgatóan szép vadászatnál s bőven lessz kárpótolva, 
ha pirkadó hajnalon, midőn még nem vállott el az éj a 
nappaltól, ügyes belopással, biztos lövéssel ejté hatal
mába dürgése közepette a szerelmes lovagot.

Ezek mind a tavasz örömei a vadásznak, az el nem 
puhult férfiúnak, ki végtelen örömet talál bennök s hogy 
ezen örömökben részünk legyen, várjuk a tavaszt, az 
ébredést és új életet magával hozó szép tavaszt.

S ikerült v adásza t. A rimamurány—salgótarjáni vasmű 
részvénytársaság gömörmegyei erdőbirtokán a múlt év 
november—deczember hónapjaiban a rimóczai és rima- 
brézói erdőgondnokságokban sikerült vaddisznó-vadászatot 
tartott, melyet erdőhivatala rendezett. A négy napra ter
jedő hajtóvadászatokon Gömörvármegye előkelő vadászai 
és néhány külföldi vendég vett részt. A ritka zsákmány 
17 drb vadsertés, mely közül a kiválóbb hatalmas pél
dányokat gróf Wurmbrand, Fay Gyula és Dénes Géza 
biztos kezű Nimródok hozták terítékre. G.

K Ü LÖ N FÉLÉK -

* Személyi hirek. Lapunk utolsó számának megje
lenése óta, az erdészeti szolgálat körében következő vál
tozásokról és kitüntetésekről vettünk értesítést: Tavi Gusz
táv főerdőtanácsos a miniszteri tanácsosi, Almásy Andor
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erdőtanácsos az erdőigazgatói, Törzs Kálmán erdőta
nácsos a föerdötanácsosi és Rosmanith Albert főerdész 
az erdőmesteri cimet nyerte el.

Laitner Elek erdőigazgaló az erdészeti közszolgálat 
terén szerzett érdemei elismeréséül a Ferencz József 
rend tiszti keresztjével, — Koreck Nándor erdőmester, 
Teschler János és Förster Gyula főerdész a koronás 
arany-érdemkereszttel lettek kitüntetve.

A kincstári erdőket kezelő tisztek közül előléptek a 
következők: Hubay Zsigmond és Schmidt Károly erdő
mesterek erdőtanácsosokká, — Székely Mózes és Pető 
Lajos alerdőfelügyelők erdőfelügyelőkké, — Dercsényi 
Kálmán, Czékus György és Tuzson János főerdészek, 
erdőmesterekké.

A magy. kir. földmivelésügyi minister Kuzma Gyula 
erdőmestert a vinkovcei főerdőhivatal vezetésével bízta 
meg; — Pálka Gyula főerdészt a besztercebányai er
dőigazgatóság kerületéből a liptóujvári főerdőhivatal köz
ponti szolgálatához, Lehoczky György főerdészt a föld
mivelésügyi ministerium erdészeti osztályából a vinkovcei 
főerdőhivatal központi szolgálatához, mindkettőt a szol
gálat érdekében áthelyezte. — Muttnyánszky Jenőt az 
az ungvári főerdőhivatal kerületébe ideiglenes minőségű 
erdőgyakornokká; Podraczky Bélát a zsarnóczai erdő
hivatalhoz ideiglenes minőségű erdőgyakornokká nevezte 
ki. — A magyarországi erdőtisztek létszámában Günther 
Frigyes és Terray Gyula ideiglenes minőségű erdőgyakor
nokokat állásukban véglegesítette.

* Nekrolog. Hrebenda Pál, Bokor Dénes, Udvardy 
Ágoston főerdészek, Pozsnyay János és Holzborn Károly 
erdészek, Mihalcsics Miklós kir. erdőmester (Zágráb), 
Seeberg Adolf m. kir. erdőmester (Máramaros-Sziget), 
Padu T. Miklós m. kir. főerdész (Nagyvárad), Érti János 
földbirtokos (Szonta) az Országos Erdészeti Egyesület 
alapító-tagjai, továbbá Pál Tamás m. kir. főerdész (Kapos
vár), Basa Lajos m. kir. erdész (Szászsebes) az Orsz. 
Érd. Egyesület rendes tagjai elhunytak. Béke hamvaikra!

Ditrói Csiby Lőrincz m. kir. erdőtanácsos és a Selmec
bányái akadémia rendes tanára, március 23-án, 54 éves 
korában elhalt. Béke hamvaira!

Ezenkívül elhalt a közelmúltban Kostenszky Adolf 
nyugalmazott tanár a Selmecbányái bányászati és er
dészeti akadémián, életének 77-ik évében. Ki ne emlé
kezne közülünk hálával s egyúttal mély részvéttel vissza 
az irálytan és könyvvitel nemesen érző és gondolkozó 
tanárára, aki harminc évet meghaladó tanári pályája 
alatt az ifjúságnak mindenkor őszinte jóakaró tanácsadója, 
barátja volt. A kegyelet meleg érzetével másfélezret meg
haladó volt tanítványai nevében kívánjuk; legyen neki 
könnyű a föld.

* Kérelem . Felkérjük szaktársainkat, szíveskedjenek 
képzettebb altisztjeiket értesíteni arról, hogy bárha a lap 
árát kénytelenek voltunk felemelni, ők a lapot ezután is 
a régi kedvezményes nyolc korona árban járathatják.

* O rszágos M agyar V adászszövetség  néven feb

ruár hóban uj vadászati egylet alakult meg Budapesten. 
Céljául tűzte: 1. a vadászati törvény revíziójának sürge
tését, 2. egy vadőri iskola létesítését, 3. a vadászat ápo
lását, vadászati kiállítások rendezését és 4. a vadászati 
irodalom fellendítését.
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

LEVÉLSZEKRÉNY.

Kedves Szerkesztő Barátom!

Tudom, hogy ismét rám olvasol valami jóféle senten- 
ciát, de mégis újra csak levelet írok.

Annyi okom van erre, hogy a régieket — a melyek 
pedig minden ellenkező hitegetésed dacára megvannak 
és elszomorítóan sokasodnak — már nem is említem. 
Itt van azok helyett egyfelől a sok munka, másfelől a 
kedvetlenség. Estére kelve, a mikor az önművelődés 
kedves kötelességének áldozhatnék, rendszerint fáradt és 
olyan bódult vagyok, mintha üres rubrikák végtelen soro
zatából volnék összekombinálva. Ezen ugyan annyira a 
mennyire segíthetne egy kis pihenés, de a mikor tollat 
fogok, hogy lapodnak valamit írjak: egy idő óta olyan 
keserű, epés hangulat vesz rajtam erőt, hogy akármihez 
kezdek, mindenből ehhez a hangulathoz térek vissza.

így vagyok, a mióta lapod múlt évi 21—22. számában 
elolvastam azt a szomorú szerkesztőségi felhívást, a 
melyben pirulva vallód be, hogy a „Magyar Erdész“ két 
évi munkássága után az erdőtiszteknek alig Vs részét 
számíthatja előfizetői közé. — Pedig hát tulajdonképen 
nincsen több közöm hozzá, mint akármelyik jóembered
nek és akármelyik higgadt, elfogulatlan gondolkozású 
szakembernek, a ki lapod megerősödését szakunk javáért 
őszintén óhajtotta.

Belém vette magát mégis makacsúl az az elhatározás, 
hogy tegyem szóvá a dolgot és ne hagyjam szakközön
ségünket nyugodtan átsiklani egy olyan jelenség felett, 
melylyel foglalkozni különösen ma, nagyon érdemes.

Ettől szabadúlnom kell. írok tehát, de csak levelet, 
mert olyan ez a tárgy, hogy ha egy minden oldalról 
megokolást igényelő cikk keretébe foglalnám, annyi ke
serű igazságot kellene kitálalnom, hogy a végén is — 
betörnék a fejem.

Jobb ehhez a levél bizalmasabb, kevésbé kötött for
mája. Ebben talán nem veszik zokon és kevésbé értik 
félre, ha őszintén megvallom, hogy az az előbb említett 
szerkesztői felhívás egyáltalán nem szolgál dicsőségünkre. 
— Ellenkezőleg: én szégyenünknek, karunk szégyenének 
tartom, a melyet az a mentség sem moshatna le rólunk, 
ha azt mondhatnék, hogy a „Magyar Erdész“ törekvé
seiben ingatag s tartalmában hozzánk nem illően sze
gény volt.

Szégyenünk megmaradna így is, mert hiszen az a lap 
nem egy klikk vagy egy saját külön céljait hajszoló 
csoport kedvéért, hanem számbelileg hatalmasan meg-
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növekedett egész szakunk szolgálatára létesült s erősö
dését és tartalmi gazdagságát onnan remélte, onnan 
várta, attól a nagy testülettől, melynek érdekeit nyílt 
őszinteséggel, az „egyesült erő“ jegyében előre vinni 
igyekezett.

Megjelenése előtt ki ne hallotta volna, hogy országos 
egyesületünk hivatalos közlönye szakunk egészséges fej
lődését egymagában nem szolgálhatja eléggé. Ki ne 
hallotta volna egy második szaklap utáni vágyakozás 
hangjait mindenfelé, a hol magyar erdészek szakbeli 
ügyeikről beszélgettek? És ezek után ki vethetné a 
„Magyar Erdész“ ellen, hogy hivatás nélkül, csak nehány 
ember óhajtásából cseppent közénk s ennélfogva az egész 
testület támogatásába vetett reménye alaptalan hiú áb
ránd volt?

Nem : ehhez a mentséghez nem fordulhatunk, mert 
nem lenne velünk az igazság és hozzá önmagunk ellen 
cselekednénk, a mikor elfeledkezve külföldi collegáink 
kéznél levő példáiról, azt akarnók bizonyítani, hogy ne
künk az Országos Erdészeti Egyesület hivatalos lapján 
kívül más szaklap nem kell, szükségtelen.

Ne olvassunk ilyesmivel is önmagunkra! . . . Ránk 
olvas eléggé a „Magyar Erdész“ sorsa. Megindult a 
hatalmas szak támogatásába helyezett erős bizalommal. 
Bölcsőjét vajmi kevesen ringatták, de ott volt a remény, 
a szép jövő hite. — Belőlünk merítette mind a kettőt, 
és ha süket fülekkel járt volna közöttünk, akkor is lett 
volna alapja erre kétségtelenül, mert hiszen érettünk, 
velünk, a mi dicsőségünkért akart dolgozni.

És dolgozott a maga elé tűzött szép célokért két éven 
át fáradhatlan kitartással. Buzdított, lelkesített, korholt, 
kért, munkára sarkalt, tanított, védett, ambicionált, — 
s a mikor az erdészek nagyhírű collegiális szellemének 
közelebbi ismerői is azt hihették, hogy a lap szellemi 
támogatói megsokasodtak és a lap a magyar erdészek 
hajlékaiban mindenütt kedves otthonra talált, akkor íme : 
a szerkesztő azt kénytelen bevallani, hogy az erdészek
nek alig V5 része támogatja és az is igen kevés kivé
tellel csak anyagilag, — előfizetéssel.

Pirulva vallotta be és pirulva irom le magam is, mert 
szégyenlenem kell, hogy szakunknak alig Vs része látja 
erkölcsi kötelességének szakirodalmunk támogatását. A 
szellemi támogatásról nem is beszélek. Ebben oly na
gyon szegények vagyunk, hogy egyesületünk hivatalos 
közlönyét is csak nehány ember munkássága táplálja. 
De épen ez teszi megdöbbentővé a „Magyar Erdész“ 
anyagi támogatásának gyöngeségét, miután arra vall, 
hogy a többségen uralkodó fásult közöny miatt a mi 
érdekeinkért, a mi dicsőségünkért fáradozók nemes törek
vése körünkben még érdeklődésre is alig talál. A közöny 
kérge alatt nincsen élet, nincs lelkesedés, nincsenek 
magasra törő ambíciók, melyek szomjazzák a szellemi 
táplálékot, vágynak a szak emelkedéséért való munkál
kodásra és ha tollal nem képesek, vagy más okból nem 
tudnak annak szereplő részesei lenni, legalább támogatásuk

melegével élesztik, fentartják munkásaikat. Ott csak csüg- 
gedés, kedvetlenség, hideg érzéketlenség honol, a miből 
élet, vagy éltető erő helyett csak senyvedés fakad.

És lásd: lapod sorsának tanúsága szerint minálunk az 
emberek 4/ö része viseli érdeklődését ez alatt a fásult 
kéreg alatt. Ennyien vannak azok, a kiket nem érdekel
nek annyira a szak ügyei és haladása, hogy az egyesü
leti tagság fejében kapott „Erdészeti Lapok“-on kivül 
egyetlen egy szaklapot is támogassanak, sőt talán ugyan
ennyit tesznek ki azok is, a kik olvasásával sem fáraszt
ják szellemüket.

Valóban pirulást keltő statistika, különösen most, a 
mikor közgazdasági viszonyaink hova-tovább nehezebb 
alakulásai gazdasági életünk összes tényezőit fokozottabb 
munkára hívják s közöttünk a társadalmi, testületi tevé
kenység minden terén napról-napra növekvő arányo
kat ölt.

Mi a mi elernyedt közszellemünkkel úgy állunk ebben 
a mozgalmas világban, mintha nyitott szemekkel, elzsib
badva, de ébren aludnánk.

Pedig mennyi szép, mennyi felemelő, mennyi nagy 
feladat vár reánk! . . . . Mennyit kellene tennünk önma
gunkért és mennyit a közért, hogy felemelkedhessünk 
erkölcsi súlyunkban is arra a magaslatra, a melyet a 
kezelésünk alatt levő nemzeti vagyon s társadalmi és 
politikai hivatásunk fontosságánál fogva be kellene töl- 
tenünk.

Ebben nem bízhatjuk felemelésünket a kormányra. 
Az megadhatja nekünk az előképzettségünkkel kiérdemelt 
kedvezőbb haladást, jobb fizetést és méltányosabb díja
zást s eloszlathat sok viszásságot, a mi társadalmi pozí
ciónk külső feltételeit erősítheti; de azt a szellemi és 
erkölcsi súlyt, mely a nagyrabecsülés, a köztisztelet leg
főbb záloga, magunknak kell kivívni, képzett önérzetes 
emberekhez illő ambícióval s csüggedést nem ismerő 
fáradatlan munkával.

Ne mondja senki, hogy erre nincs időnk. Nem vár a 
társadalom mindenikünktől külön-külön nagy alkotásokat. 
De joggal elvárhatja azt, hogy a köz javát célz4 törek
vések előbbviteléhez járuljon hozzá ki-ki annyival, a 
mennyivel teheti és a mikor erre hívják, erre búzdítják, 
ne állítsa előtérbe egyéni sérelmeit, múlandó bajait, ha
nem tekintsen a kitűzött célra és ha az a köz javára 
tö r: támogassa kedvvel, örömest.

Az a kisded csapat, mely a közöny fásultságán felül
emelkedve, búzgó munkássággal előre tör, erős, hatal
mas lesz, ha szívvel, lélekkel támogatja a sereg és 
számban is bizonyára gyorsan gyarapodva kivívja szá
munkra is a győzelmek legszebbjét: szakunk tekintélyé
nek magasra emelését. Viszont azonban az alárendeltség 
ingoványába sűlyedünk menthetlenül, ha a sereg nem 
rázza fel magát a tétlen zsibbadtságból s közönyének 
sorvasztó hidege helyett nem árasztja az érdeklődés 
melegét azokra, a kik benne bízva, tőle erőt remélve, 
a köz javáért síkra szálltak.
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De én hiszem, hogy a hazánkon végig pezsdülő által 
lános ébredés tevékenyebb élet és termékenyebb, élte
tőbb közszellem hajnalát árasztja reánk is. Hiszem, 
hogy a közöny jege mihamar megtörik s a ma alig 
ismert magyar erdészet rövid időn szellemi és erkölcsi 
súlyával is felemelkedik oda, a hol hivatását dicsőséggel 
töltheti be. — Hiszem, mert szaktársaink többségéről 
nem tudom feltételezni, hogy a „Magyar Erdész“ múlt 
évi 21—22. számában megjelent felhívás szomorú sta- 
tistikája ne mozgatná meg bennök a kötelesség érzetét, 
a mikor látják, hogy közönyük lehetetlenné teszi máso
dik szaklapunk megerősödését. — Nem hihetem, hiszen 
a lap szükséges voltát az enyémnél hivatottabb tollak 
me99yőzően bebizonyították és elfogulatlanul gondolkozó 
szaktársaim körében sohasem hallottam olyan vélemé
nyeket, a melyekből az ellenkező felfogás uralmára kö
vetkeztethetnék. — De hogyan is juthatna ilyen felfogás 
uralomra, a mikor minden gondolkozó ember előtt vilá
gos, hogy az egészséges fejlődés egyik alapfeltétele a 
lapirodalom gazdagságában rejlik. — Nem itt, hanem 
minden valószínűség szerint abban van a baj forrása, 
hogy többségünk a szaklappártolás kötelességére nem is 
gondolt. Megelégedett azzal, ha a „Magyar Erdész“-hez 
közvetve hozzájutott, vagy nem vágyott és nem vágyik 
talán ennyire sem, mert (bocsássanak meg, de le kell 
írnom) az önképzés lelki szüksége nem bolygatja.

De most, a mikor közönyük eredménye eléjük van 
tárva és a mikor közöttünk a közügyek iránti érdeklő
dés, a közért való munkásság mozgásba hozta az egész 
társadalmat, hiszem, hogy másként lesz.

Csak ne csüggedjetek. .. Aki sokáig aludt, az nehezen 
ébred. . . Gondolj erre és habár két évi fáradságos, ön
feláldozó munkád eredménye a szaktársak részéről ta
pasztalt támogatás megdöbbentő lanyhasága miatt mél
tán keserít: ébreszd tovább mégis kitartó lelkesedéssel 
az alvó sereget. Tárd eléjük továbbra is, ha kell újólag, 
a reánk váró feladatok hosszú sorozatát és a szak iránt 
táplált meleg szereteted hevével olvaszd tovább azt a 
jegkérget, mely az akadémián magunkba szívott kollégi- 
áüs szellemmel együtt a szak iránti érdeklődést is elsor
vasztással fenyegeti s az önzést és visszzavonást rögzíti 
közénk.

Velem együtt bízzál a jövőben és a szak iránti lelke
sedésedet ne mérd ahhoz a csüggesztő közönyhöz, a 
miről magam is pirulva írtam.

Reményeim teljesedését szaktársaimba vetett bizalom
mal óhajtva, szívből üdvözöllek. .. . , ,

- üreg vadasz.

Szerkesztői üzenetek.
D. K. úrnak . . . Számítása egészen helyes. Szakembernek sem 

válna szégyenére, csupán a talajértéket vette kissé túlmagosan szá
mításba. A 125 hold kérdéses területet ültesse be akácsuhángokkal, 
ez a mi nézetünk is. Igaza van, hogy az legalább 3-szor annyi 
hasznot hoz, mint a tölgyes.

H. B. úrnak . . . Nem késő decemberben, sőt januárban sem. 
A Hungária műtrágyagyárt általánosan dicsérik.

N. Gy. úrnak . . . Fagyapotot csinálnak mindenféle lágyfanem- 
ből, sőt az úgynevezett dúrva félfinom bükkfából is előállítható. Sok 
mindenre használják; így butortömésre, csomagolásra, gyékény- és 
szőnyegfonásra, sőt alomanyagul is kezdik használni a mezőgazda
ságban.

Eladnám  jókarban levő drillingem et fele áron. — 
Cím : G lós Sám uel, u. p. Sáta, Borsodmegye. 6

Tízezer darab  két éves m ocsártö lgy  eladó . Ára
ezrenként becsomagolva, az egri állomáshoz szállítva, 
nyolcz korona. — Bővebb felvilágosítást nyújt e lapok 
szerkesztője. 7

yilkalmi vétel! Ajánlok tiszta és jó karban levő, rozsda- ! 
mentes, katonai puskaművessel kipróbált í

Wernöl hátultöltő fegyvereket í
t darabonkint 8 koronáért, hozzávaló töltényeket darabonkint |
I 12 fillé ré rt, jó erős fegyverszíjat 1 korona 40 fillé ré rt. »
 ̂ Ezen ritka alkalmat mindenkinek legjobban ajánlom és kijelentem, ^

i ha a fegyver az árnak meg nem felelő, visszaküldhető és kötelezem ma- f
* gamat az érette fizetett összeget azonnal visszaküldeni. '
i  Ezen fegyvereim v a d á sz a tra ,  önvéde lem re , e rd észek n ek , f
|  e rd ő ő rö k n ek , m ező- és é jje li ő rö k n ek  igen ajánlatosak és mint ?
í szo b ad ísz  is nagyon megérik a 8 koronát. 1,1— a
í M egrendeléseke t u tá n v é t m elle tt eszköz lök . f
i D |  I I  IV/1 Q  A M P l O  E? katonai hadfelszerelő intizete, a m. k irí

D  L_ U  IVI O  r \  IN U  ív honvédség, koronaőrség, pénzügyőrség 4
1 és Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye szerződött szállítója. Ó Felsége a perzsa |  

császár és orosz császári nagyherczegi udvari szállító Z
» BU D A PEST, IV ., V ácz i-u tcza  15. szám . =■■■ í
í F ió k ra k tá ra 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 .  J

1

BRÜNN 1894.
KITÜNTETÉSEK :

* TROPPÄU 1895.

&  f i  9 %

JCciö er V. es fia
freuöenthal (ösztr. Szilézia).

( % L Vadászati . . . .

f

ékszerkiilönlegességek
(Hubertus-Schmuck) szarvas- és 
rókafogakból, korcsagancsokból stb. leg
finomabb arany és oxydált ezüst kiállí-

I c/rt É kszerek, arany- é s  ezüst-
f k árúk, C hinaezüst-c ikkek  és

I  WäßJ jp / m űöntvény-tárgyak gy ára  ésÉv)
■ ’-‘ ; f • Képes á rje g y z ék e t k ív á n a tra  in g y en

és b érm enve  k ü ld ü n k .

W 1 A cím pontos megadását kérjük.
> Szarvas- és rókafogak előzetes bekül- 
1 dés mellett a legmagasabb árakban 
, megvétetnek. 2,1—
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íuc/enyőmag-elaöás.
Az 1901. év őszén gyűjtött luc

fenyőtobozokból kipergetett mag, mely
nek csírázó képessége 60%, addig mig 
a készlet tart, kilogrammja 2 korona 
és 10 fillér árban eladatik.

Ezen árban a csomagolás és a 
postára való feladás költsége is benn- 
foglaltatik.

Megrendelések a mihályteleki m. 
kir. erdőgondnokságnál (u. p. Erdőköz, 
Zólyom vármegye) tehetők.

Besztercebányán, 1903. évi feb
ruár hó 27.
5 jllí. kir. erDőigazgatóság.

d t h ú s z e z e r  ot
5 éves iskolázott, igen szép

vörösjenycksemete
a csemetekert felhagyása miatt

eladó d t-jt
e z r e n k i n t i  14 korona  árban.

Kisbér állomásra szállítva. &
Csomagolás tetszés szerinti s
6  önköltségen számittatik. a«

.*í Uradalmi  e r d ő h i v a t a l  ■<
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5589 -1903. szám. 
közig. Árverési hirdetmény.

Alulírott városi tanács közhírré teszi, hogy a Torda-Aranyos vármegyében, 
Felső-Füged határában fekvő erdőterületéből, a jóváhagyott ideiglenes üzemterv alap
ján az 1903., 1904., 1905. évekre eső összesen 240 (kettőszáznegyven) cat. hold 
vágásterület fatömegét, mely kiválóan cserhántásra alkalmas, nyilvános árverés utján eladja.

Az állabok kora 10—18 év között van. A legközelebbi vasúti állomás Felvincz 
(Kolozsvár—Brassó vonal), mely 16—20 kilométerre van a vágás területétől.

Jó megyei ut vezet az erdőhöz a kolozsvár—brassói műútból kiágazólag. 
Eladási egység a hántott és nem hántott fára az ürméter.
Ezen cserzésre alkalmas fatömeg

1903. évi ápril hó 15-én d. u. 3 órakor
Nagyenyeden, a tanácsháznál, a közgyűlési nagyteremben tartandó nyilvános árveré
sen a legtöbbet Ígérőnek fog eladatni.

Részletesebb felvilágosítást a városi főerdésznél nyerhetni, a hol az árverési 
feltételek megtekinthetők. Az elkésve beérkezendő ajánlatok nem fognak figyelembe
vétetni- A városi tanácstól. 3

Nagyenyed 1903. évi március hó 6-án. ^  polgármester.
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Nyomatott Székely és Illés könynyomdájában Ungvárt, 1903.
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MAGYAR E R D É S Z
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

Előfizetési ár:
Egész évre 
Félévre ___

14 K

S ze rk esz ti  és k ia d ja :
Megjelenik

im ecsfalvi IM EC S B É L A  B O R S O D -A P Á T F A L V Á N ,
7 K hová az előfizetési és hirdetési díjak, valamint a lapba szánt közlemények küldendők. minden hó 1-ón és 15-én.

E gyik  szaktársam hoz!

Nem is tudod, hogy mekkora jót teszel, amikor 
a Magyar Erdészt közleményeiddel és előfizeté
seddel támogatod. Nem a lapnak tész ezzel jót, 
de nekünk kollegáidnak s ezenkívül mindazok
nak, akiknek sorsa annyira amennyire a mienk
hez van kötve.

Támogatásod lehetővé teszi, hogy megismer
tessük magunkat a nagy világgal, vagy legalább 
is hazánkfiaival, akik — kevés kivétellel — arra- 
valónak ismerik a mezőgazdát és erdőgazdát, 
hogy legyen olyan is, akin a kenyéradó-birtokos 
kénye-kedve szerint kitölthesse szeszélyeit. — 
Tudod, hogy ez a nagyközönség szaklapot nem 
olvas, azt is tudod, hogy nincs egyetlen napilap 
sem, amely velünk és a mi ügyeinkkel csak 
valamiképen is foglalkoznék. Vagy ha tenné is, 
csak kivételképen és hébehóba teheti, mert 
nálunk a politika a fő. Értsd meg: nem a nép 
jólléte, de a politika . . ., ami nélkül nincs élet, 
nincs halál. Az a kivételes rólunk való meg
emlékezés is olyan szegényes, sivár, színtelen, 
annyira híjával van a melegségnek, hogy az első 
tiz soron túl lehetetlen azt olvasni.

Hiába! Mindenki maga magának a legjobb 
Prókátora!

No látod! Honnan, miből ismerjen hát meg 
minket a vulgusz, ha nincs szervünk, amelyen 
a külvilággal érintkezhetnénk? Hogyan kívánha
tod, hogy úgy respektáljon téged Nagymagyar- 
ország, miként a német erdészt Nagynémet- 
ország, ha semmi életjelt sem adsz magadról. 
(Ne jusson eszedbe azt kívánni, hogy laikusok 
a mi - szaklapjainkat olvasgassák!)

Ellenben, ha hozzájárulsz te is egy olyan lap 
Rátartásához, amely a laikusnak é s a  szakem
bernek szivét, lelkét egyaránt le tudja bilincselni

és rá tudja vezetni mindkettőt arra, hogy létük 
érdeke mennyire egymáshoz forrott: úgy te is 
segítettél felnyitni a nagy kaput, amelyen ismét 
nemcsak mink, de utánunk mindenki beköltöz- 
ködhetik a jóllét virágos kertjébe.

Segíts hát — kérlek.. Szép feladat az nagyon, 
amit megoldani szeretnénk. Segíts, tartsuk fenn 
ezt a lapot és rázzuk fel azt a sok ezer szak
társat, aki kötelességén kívül nem tesz egyebet, 
mint szedi a fizetését és zúgolódik, hogy senki 
kutyába sem veszi. Hogyan is vennék másként 
azt, aki félrehuzódik a világtól és csendeskén 
éldegél az ország valamelyik zugában és nem 
vesz semmi részt a nemzetnek közös jólétéért 
vívott harcaiban, csupán magának és magáért 
él. Vájjon kitől követelhet ez az ember meg
becsülést és vájjon miért követelhet elismerést!

A katona, a polgár, a mágnás, a földmíves 
vagy házőrző kutyád is csak aszerint becsül 
meg, amennyi jó származik át reá tetőled. Ha 
tehát azt akarod, hogy mindezek sokra becsül
jenek és kedvedet keressék, úgy ne restellj 
azoknak javáért is tenni valamit. Ne restellj 
kiállani a mezőre, ahol egy egész nemzet küzd 
mindnyájunk közös javáért. Lépj ki te is a leg
szorosabban vett kötelességteljesítés szűk köré
ből és ne csak fizetésedért szolgálj.

Segíts minket! Mutogasd te is a népnek a 
jóllétre vezető útat és tanítsd azt az okos és a 
célszerű életmódra. Te sok mindent tanultál—- 
talán élni is tanultál már, — szélesebb látkö- 
rödnek és helyesb életfelfogásodnak is kellene 
hát lenni, mint annak. Tanítsd tehát arra, hogy 
nem a sok pálinkaivásban van a virtus, hanem 
abban, hogy ki tud kevesebb földben több és 
jobb búzát termelni. Kövesd Divald Bélát! Gaz
dálkodj földecskéden magad is mintamódra és 
valósítsd meg az ő minta-parasztgazdaságait
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(M. E. II. évi. 16. sz.) s a magad jóllétével 
rávezeted a népet is a boldogulás útjára.

Ha ezt megtenned sikerült, akkor egyelőre 
eleget tettél. Ezen cselekvésedért már megillet 
némi elismerés, amelyre azonban akkor már 
nem fogsz számot tartani. Az elismerést — ha 
sikeres volt ama törekvésed — már nem fogod 
kívánni sem szép szavakban, még kevésbé 
osztrák értékben, mert fáradozásod jutalmát ke
resetlen is megtalálod abban a jóllétben, amibe 
a te útmutatásod folytán jutott veled együtt - 
a veled együttélő nép. Boldog örömtől és csen
des megelégedéstől ragyogó arcokat, nemesen 
gondolkodó és nemesen érző népet fogsz látni 
magad körül s tudni fogod, hogy e földi para
dicsomot te teremtetted — oly öröm, oly elis
merés lesz ez reád nézve, aminőt semmiféle 
kitüntetés sem szerez neked soha.

Mindaddig azonban, amíg tettél valamit, amíg 
derekas munkádnak eredménye igazolhatná elis
merésre méltó voltodat, addig is segíts a Magyar 
Erdésznek fölébreszteni a kába álomba merült 
gazdákat. Erdőgazdát vagy mezőgazdát — az 
mindegy. Az mindkettő hivatott a tudatlan nép 
vezetésére, de mind a kettő cigány-logikát vall: 
„Bolond, aki többet dolgozik, mint amennyit 
muszáj!“ Ez a civilizált cigány azonban meg
hamisítja ezt az életelvet is, mert nem él cigány
módra, nem hirdeti országszerte a kevéssel való 
megelégedést és az élet örömeit, hanem folyton 
zavarja legváltozatosabb fajtájú sérelmeinek és 
keserveinek fölpanaszolásával.

De, hogy munkárahivásunk sikeres legyen, 
harsogva ordítsunk bár reájok vagy fülbemászó 
muzsikával csalogassuk őket a tett mezejére — 
úgy szóljunk hozzájuk, hogy meg ne imjanak, 
sőt — ha lehetne — úgy, hogy meg is ked- 
veltessük magunkat velük. Mondani valónkat ne 
eresszük hát híg lére s csak épen azt mondjuk 
el, amit átérzünk, ami nyomja lelkünket. Mert 
hatni csakis azzal lehet, amit szivünk jónak, 
eszünk igaznak ismer s a mit igy erős meg
győződéssel hirdethetünk tennivalónkul.

Kedves Barátom 1 Fizetésedet szépen rendez
ték s meg vagy elégedve u g y -e ? .....................

Fogjunk össze, vigyük düllőre boldogulásunk

nak a maradiság kátyújába sülyedt szekerét — 
meglásd, még földi életedben üdvözölni fogsz 
érte.

Tehát előre!!! Ef.

Építsünk „Otthont“ akadémiánknak.
Az „Erdészeti Lapok“ múlt decemberi számának „Kü

lönfélék“ rovatában a legutóbb megtartott államvizsgák 
eredményéről egy cikk jelent meg, a melyben annak 
írója beszámol azzal, hogy a 14 vizsga-jelölt közül 9 
képesítettnek találtatott, 5 ellenben nem kapott oklevelet. 
„Felette kedvezőtlen eredmény ez, mely gondolkodóba 
ejthet", mondja a cikk írója. Ezután keresi az okot, a mi 

: e kedvezőtlen eredményt -szülte, felhozván, hogy ennek 
| oka akadémiánk szervezeti hibáin kívül, magában a fia- 
I talságban keresendő, a kik ha egy munkakörbe be van

nak osztva, talán lelkiösmeretesen végzik azt, de a kik 
az erdőrendezőségnél vannak alkalmazva, nem törődnek 
a kezelési ügyekkel, a kik az utóbbinál vannak, nem 
törődnek az előbbivel és végül abban is keresi az állam
vizsga e kedvezőtlen eredményének okát, hogy a gya
korlati életbe kilépett fiatal szaktársakkal közvetlen főnö
keik nem eléggé foglalkoznak és felettes hatóságuk több
szöri áthelyezéssel nem elég mértékben nyújt nékiek 
alkalmat arra, hogy minél több helyen megforduljanak.

Igazat kell adnunk a cikk írójának, hogy a fenti ked
vezőtlen eredmény gondolkodóba ejt bennünket és azt 
kell mondanunk, hogy mind a három tényezőnek Össze
játszása okozza fiatalságunk e kedvezőtlen államvizsgái 
eredményét.

Erdészeti akadémiánk nagy hibája, hogy a kevés 
számú tanári karnak óriási tananyaggal kell megküzdeni, 
úgy hogy a tanárnak vajmi kevés ideje marad arra, 
hogy a fiatal emberrel megértesse, hogy „Nem az iskola, 
hanem az élet számára tanulunk.“ A tanárok annyira 
le vannak kötve az előirt tananyag előadásával, hogy 
csodálnunk kell, hogy még van idejük könyvírásra és 
tudományos vizsgálódásra; mikor lenne tehát idejük a 
fiatalság lelkületébe betekinteni s azt nemcsak tanítani, 
hanem a gyakorlati életnek nevelni is ?

Igaza van Szemere Miklósnak, az „Ifjúság nevelése“ 
ügyében az 1902. évi április hó 12-én a közoktatásügyi 
tárca tárgyalásánál mondott beszéde ama részében, a 
miben azt mondja, hogy „Tanár és tanítvány alig ismeri 
egymást; az intim társas-érintkezés közöttük majdnem 
ki van zárva. Ez képezi pedig épen az ideális egyetemi 
szellem sarkkövét.

Ennek a varázsszellemnek a beszívására küldi hatal
mas szövetségesünk, Vilmos császár legidősebb fiát 
Bonnba. Ezért küldötte a bölcs és nemes Viktória királyné 
minden fiát tanulni Oxfordba.“

A tanárok túlterheltsége okozza azt, hogy a fiatalság 
magára maradva, nagy része eltévelyeg, vagy azon ke
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vesen, a kik kötelességüknek eleget tesznek és a vizs
gákat le is teszik, azt nem ügybuzgalomból, nem a tudás 
iránti lelkesedésből cselekszik, hanem azért, mert kellett 
és az ilyen tanulásnak végeredménye Szemere szerint 
csak „szakmány-munka“, a mi az életben nem hozhat 
a szaknak nemes gyümölcsöket.

A tanárok ilyen túlterheltsége mellett tehát az a rend
szer áll be, a minek Szemere Miklós a budapesti egye
tem egy nagy hibáját találja, hogy „Csak a tanítás lebe
gett szemeik előtt, a tanításra volt gondjuk, a nevelésre 
semmi.“

„Pedig a tanítás és a tanűlás nevelés nélkül vajmi 
gyenge dolog — folytatja Szemere — nem hogy panacaea 
volna, a melylyel némelyek a társadalom összes bajait 
orvosolni remélik, de még az sincs bizonyítva, hogy a 
bűnesetek kevesebbek volnának ugyanazon társadalom 
tanultabb osztályai között, minta megvetett tudatlanoknál.“

„En azt óhajtanám — mondja továbbá Szemere M. — 
hogy a szellemi proletárok helyett neveljünk megelége
dett, boldog embereket a hazának és az egész emberi
ségnek! És azt hiszem, hogy erre törekedni az államnak 
is első kötelessége.“

»Bele kell vinnünk a közoktatásba a tanítás mellett a 
nevelést is. Atyai szeretettel, tapintattal, humánusán, de 
szigorral jól nevelni a magyart. A „laisser faire" rend
szer semmire sem vezet.

»Az a mozaik, a melyből a magyar nemzet össze volt 
rakva, jó kemény, mint az ősrómai, eltartott egy évez
redig. Hát hogy fényesen ragyogjon továbbra is : az ifjú 
nemzedéktől fog függni. Mi magyarok oly kevesen va
gyunk, hogy qualitásban kell pótolnunk a számot.“

»Az egyént az őserő és a nevelés viszi."
Ha ezután az E. L. cikkírójának második tételére me

gyek át, hogy „A főhiba tehát magukban a fiatal szak
társakban rejlik“, idéznem kell a latin közmondást, hogy 
»Ex praeteritis praesentia aestimantur.“ A jelent a múlt
ból lehet a legjobban megítélni. Vissza kell mennem az 
érintett fiatalság akadémiai életére, a hol a tudást, az 
eletre való reá termettséget, a szak iránti szeretetet, az 
ambíciót, egyszóval mindazt tanulta, a mit az életben 
gyümölcsöztetnie kellene. A látottak és tapasztaltak után 
csak azt állíthatni, hogy bizony a fiatalság kevés kivé
tellel, úgy mint Szemere M. mondotta, csak szakmány- 
uiunkát végez, mert nincs meg az akadémián már az a 
hagyományos összetartás és ezzel kapcsolatosan a szak 
es tudomány iránti nemes versengés, mint régebben volt 
es a mint az a külföldi egyetemeken ma is meg van és 
ezek hiánya maga után vonja azt, hogy ha az illető 
kilép a gyakorlatba, (tisztelet a kivételeknek), vagy nagyon 
el van telve magától, vagy a nemtörődömség hibájába 
esik. Mindkettő pedig a cikkíró által felhozott sajnos kö
rülményt idézi elő.

Fiatalságunk nevelésének igen fontos kérdéséről lévén 
szó, legyen szabad e tárgynál hosszasabban időzni és 
kiterjeszkednem a legújabb időben Berlinben Paulsen Fri-
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gyestől megjelent „Die deutschen Universitäten und das 
Universitäts Studium“ című mű negyedik könyvére, a mi 
így szól: „Die Studirenden und das akademische Studium.“ 
(A tanulók és az akadémiai tanulmány.)

E könyv első fejezetének a címe az „Erkölcsi rész.“
A mű szerzője e fejezetet az akadémiai élet két leg

fontosabb mozzanatához fűzi és ezek azok, a mik a hall
gatónak életében igen nagy szerepet játszanak: a sza
badság és a becsület fogalma.

Első pontban tárgyalja az akadémiai szabadságot, an
nak jelentőségét és veszedelmeit. Az akadémiai élet — 
mondja a szerző — az életnek egy oly szaka, mely az 
egész életre kihat, a tavaszi virágzás szakával hasonlít
ható össze; a tavasz gyümölcsképzésétől várható az ősz 
aratásának eredménye.

Az akadémiai évek abba a korba esnek, a midőn az 
ifjakból férfi lesz. A szülői ház nevelése ezzel lezáródik 
és kezdődik az ön-nevelés és az önképzés korszaka. Az 
új feladat: saját okosság- és erőből az embernek alakot 
és életet adni. Az, a ki az egyetemre vagy akadémiára 
megy, az igényt tart arra, hogy a nép vezető osztályá
ban szerepet fog játszani, de ezzel egyben el kell vál
lalnia ama kötelezettségeket is, a mik őt öntanítás, ön
képzés által a tudomány egy bizonyos ágában kiképezve 
erre fel is jogosítják.

Az ön-nevelés és képzés előfeltétele termi az aka
démiai szabadságot. A legnagyobb szabadságot, a mit 
az élet nyújthat, mert a hallgató egészen szabad arra, 
hogy feladatának élhessen; szabadon él, hogy magát 
egy önálló egyénné nevelhesse. Leckét nem ad fel senki 
neki, hallgathat, tanulhat a mit és a mikor akar, senki 
ezért felelősségre nem vonja. Ilyen teljes szabadságot az 
élet nem nyújt, mert a hivatalba való lépés, a család- 
alapítás gondokat és kötelezettségeket rónak az egyénre, 
míg a hallgató egészen a magáé és csak magának tar
tozik felelősséggel. De a szabadság előfeltételéből önként 
következik, hogy minél nagyobb a szabadság, annál na
gyobbnak kell lenni az ön-ellenőrzésnek, annál nagyobb
nak kell lenni az ön-zablázásnak. A ki a szabadságot 
duhajkodásra használja ki, az a szabadság fogalmával 
nincsen tisztában; nem arra van az adva, hogy az em
ber magát elhagyja, hanem arra, hogy az ember magát 
feltalálja és magán uralkodni tanuljon.

Az akadémiai hallgató eme feladata nem kicsinylendő, 
mert sok a veszély, a mi a szabadság felhasználásában 
megtévesztheti. Igen soknak szokatlan a túlságos szabad
ság. Megszédíti őket; nem tudják, hogy idejökkel mit 
csináljanak; megpróbálják ezzel is, azzal is eltölteni; 
belenéznek egyik-másik tudományba, de csakhamar meg
unják és sokan a mértéktelen élvezetek lejtőjére lépnek.

Szerencséjük, ha idősebb kartársuk, a ki helyesebb 
irányba tereli és van erkölcsi erejük arra, hogy tévedé
süket belássák s komoly munkához kezdjenek.

így a megtévelyedés jóvá tehető.
Vannak azonban olyanok is, a kik teljesen a semmit-
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tevésre adják magukat. Ezek szaktársaikra nézve valósággal 
veszedelmesek. Joggal mondja Tiebte, hogy a lustaság 
minden rossznak a kútforrása . . . Oly sokat élvezni és ke- 
veset tenni a mennyitucsak lehet, a romlott természetek célja.

Az akadémiai élet kincsei között a szabadság mellett 
áll a becsillet; az önbecsülés és a kartársak megbecsülése.

Ennek három kelléke v an : a bátorság, függetlenség 
és igazság-szeretet.

Első a bátorság, mert a gyávaság minden férfias 
erényre megsemmisítő. A becsület megvédelmezésének 
ereje az első és fókelléke a kartársaknak. Az ehhez 
szükséges férfias bátorság alatt azonban nem a kötekedő, 
veszekedő, verekedő természetet, hanem a becsület iránti 
igazi szeretetet értjük, a mely épen úgy megköveteli 
mások becsületének megkímélesét, mint saját becsületé
nek védelmét s ellenállási képességet ad a mulatság- és 
élvvágyakkal szemben is. A mulatságok, élvezetek rab
szolgája lenni egyértelmű a félelem szolgaságával, a mi 
a férfiakra lealacsonyító és az embert a legaljasabb tet
tekre készteti. Ez egyik rugója — hogy többet ne említ
sünk, a könnyelmű adósságcsinálás azon nemének, a 
mely a visszafizetés szándéka nélkül történik s mint 
ilyen, a csalással azonos.

A második uolog, a mit a becsület megkíván, a füg
getlen rátartóság.

Ez alatt azonban nem a rang- és gazdaságot szolgáló 
talmi előkelőséget, hanem az embereknek belső értekük 
szerinti megbecsülését kell érteni; mert a talmi rátartó
ság parasztgőggel nézi le a kisebbeket és simulékony 
alazatossággal alkalmazkodik a hatalom és gazdagsághoz.

Harmadik kelléke a becsületnek az igazságosság, az 
igazság szeretete, az őszinteség. Ez természetes jellege 
a bátorságnak és nélkülözhetien kelléke a kollegiális 
eletnek, mert csak ez zárja ki a titokban gyáván támadó 
alattomosságot és a diplomatikus simasággal takarodzó 
talmi férfiasság térfoglalását. A fiatal ember szokja meg 
nyílt és egyenesnek lenni, de szókimondását ne alkal
mazza kíméletlenséggel és még kevésbé durvasággal. 
Az őszinteséget megköveteli a férfiasság, de a kimeiet- 
lenséget és durvaságot, mint a becsület követelményeivel 
meg nem férő tulajdonságot, határozottan kizárja.

Ha az itt elmondottak után áttérünk a mi akadémiai 
életünkre, be kell vallanunk, hogy az úgy, a mint ma 
van, a fenti erények kifejlesztésére nem alkalmas és e 
miatt sokan kerülnek ki onnan, a kik azokkal nincsenek 
tisztában. A komoly célú összetartás nemesítő, edző 
szelleme, mely akadémiánkat hajdan a külföld előtt is 
ismertté, becsültté tette, csaknem teljesen kiveszett és 
helyét olyan szellem foglalta el, melynek uralma alatt a 
gyöngék meg nem erősödhetnek s az erősek is alig 
képesek nemesedni.

Ennek egészen természetes következménye az a szo
morú tapasztalat, a mit az Erdészeti Lapok szóvá tett 
közleménye az államvizsgái eredmények ismertetése kap
csán említ.

Ezen a komoly bajon csak úgy segíthetünk, ha fel
élesztjük a komoly célú összetartás szellemét és annak 
segélyével ifjúságunkat férfias erényekben, komoly am
biciózus munkára neveljük.

Mi volna erre alkalmasabb épen Selmecbányán, mint 
egy akadémiai „Otthon“, a hol az ifjúság megtalálhatná 
a komoly munkásság és a nemes szórakozás minden 
eszközét s a testvéries együttélésben a gyöngéknél is 
kifejleszthetné azokat a férfíerényeket, melyek hivatásuk 
ambícióval teljes betöltésére sarkalják; a tanári karnak 
pedig módjában volna a maga komoly, munkás szelle
mét beplántálni az ifjúság leikébe a tantermek falain 
kívül is akként, hogy annak termékenyítő ereje az ön
képzésre való törekvést ébren tartsa az életben is.

Egy internátussal összekapcsolt Otthont kellene 
tehát létesíteni, melynek létrehozásában az állam remél
hető áldozatkészséget bizonyára örömmel támogatná a 
társadalom is.

Az Otthon ne legyen a város belsejében és ne legyen 
kaszárnyaszerű épület, hanem az akadémiai épületekhez 
közel a bélabányai kapú körűi egy nagyobb telken (pél
dául ott, hol a mostani kincstári tarakodó van) emeltes
sék egy épület, a miben a körhelyiség tágas szobákkal, 
termekkel legyen ellátva. Legyen abban étkező, a hol 
olcsó pénzért a katonatisztek módjára önkezelésben ház
tartás (Menage) vezettetik. Legyen ez épületben helyiség 
teke-asztaloknak, továbbá vívó-, torna-, tánc-, zene- és 
olvasó-terem a kellő könyvtári helyiséggel. Legyen e 
mellett egy nagy kert teke-, tennis- es kroket-játékra 
alkalmas terekkel. Legyen egyszóval minden együtt, a 
mi a fiatalságot az otthonhoz leköti.

Legyen a telek másik csendesebb részén egy külön 
épület katonás egyszerűséggel berendezett lakószobákkal, 
a hol bizonyos mérsékelt bér mellett lakást kaphatnak 
a szegényebb sorsú hallgatók és mindazok, a kik benn
lakni akarnak.

Legyen egy pavillonszerű épület kórház számára és 
legyen végül egy épület, a miben ezen összes helyisé
geket kezelő és felügyelő vagy háznagy lakása volna.

Csak ilyen helyeken fejlődhetik ki a fizikum, a mire 
az embernek a nagy angol bölcsész Herbert Spencer 
szerint oly nagy szüksége van.

A tanulást szórakozás nélkül a fiatalság megunja. Az 
angol nevelési rendszer szerint, a hol a tanulás kombi
nálva lesz a szórakozással, ez a veszedelem nem áll be.

A kit az itt előadottak nem győznek meg eléggé, az 
olvassa el Laurie A. Diák-élet Angolországban című kis 
művet. Ezt franciából Hegedűs Pál ültette át a magyarba. 
Ebből a műből látni, hogy az angol tanuló a tanulást 
tartja sportnak, a mit igazol Edmund Demachin „Hon
nan ered az angol-szászok fölénye?“ című könyv is. 
Ebben a szerző elmondja, hogy az angol a gyakorlati 
életre van nevelve, önállóságra van szoktatva, talpra esik 
mindenütt. Uralja az egész földet.

Hány nehéz viszonyok között élő szülő gondján köny-
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nyítene ez intézmény ?! Mennyi fiatal életet mentünk 
meg az elzülléstől. mennyi hasznos polgárát mentünk 
meg e kicsi hazának, mennyi ügyes szakembert nyer az 
erdészet és a bányászat, azt a jövő mutatná meg a leg- 
eklatánsabbul.

S ha valaki azt fogja mondani, hogy ez internatus- 
szerü Otthonra nincsen pénz, idéznem kell Szemere 
Miklós többször érintett beszédének ama részét, a hol 
az új egyetem felépítésére szükséqes pénz előteremté
séről szól:

„A tudomány ugyanis azt tanítja, hogy az államkiadá
sok nem a bevételek szerint állapíttatnak meg, de a 
szükség szerint. Ebben különbözik az államháztartás a 
jó magánháztartástól. No, ez a kiadás igazán feltétlen 
szükséges."

Az internatus fentartása, ösztöndíjak, tiszti gyermek- 
nevelési alap, tagsági díjak, alapítványok és állami segély- 
lyel lenne megoldható.

Azt hiszem, hogy ez lenne az egyedüli megoldása 
azon jogos panaszoknak, melyek a tanári kar, az állam
vizsgáló bizottság és a gyakorlat embereitől jönnek.
.1. .1.  .1,  j,, £  J' fl- A  J .  ^ +  ,IC .1. ^  .J, ,1. , 1.

A keresztényfalvi kopárfásítás.
_ kérdőre vonná valaki a magyar erdészeket, hogy 

resztvesznek-e azon élénk mozgalomban, amely ma a 
közgazdaság minden ágának fejlesztése végett megindult; 
ha kérdezné valaki: tesz-e valami egyebet is a magyar 
erdész a közjóiét érdekében az erdőgazdaság fejlesztésén 
kívül, avagy csakis ezzel az egygyel foglalkozva semmi 
egyébbel nem törődik, semmi egyebet nem tesz, csak 
az eréészeti ügyeknek régen tanult, rég megszokott egy
forma ügyvitelével foglalkozik? nem kellene nem-et 
mondanunk.

Valami nagyszabású eredményekkel még nem dicse
kedhetünk ugyan, de hát ilyenek elérésére a rövid idő, 
a mióta az állami erdőkezelés életbeléptével az erdészet 
oda jutott, hogy a szoros értelemben vett erdőgazdaságon 
kívül más gazdasági tevékenységre is gondolhat, jófor
mán még alkalmat sem adott.

Az első kezdeten azonban tűi vagyunk és működé
sünk jelentősége hova-tovább gyarapodik. Örömmel lát
hatjuk ezt különösen a gyümölcsfatenyésztés terén, ahol 
a fatenyésztéssel foglalkozó erdészet közreműködése fej
tegetésre nem szoruló okokból — a legtermészetesebb.

Rengeteg sok olyan terület áll rendelkezésünk alatt, 
melyen a termőhelyi viszonyok és más körülmények 
gyümölcsösök létesítésére kedvezők s csaknem kizárólag 
rajtunk áll, hogy a talajvédelem érdekében szükséges fá
sítást erdei facsemetékkel végeztessük-e vagy gyümölcs
iákat ültessünk. Kormányzatunk támogatása e tekintet
ben bizonyos. Száz meg száz példából láthatjuk, milyen 
készséggel, mennyi áldozattal támogatja a gyümölcsfa
tenyésztést. És láthatjuk azt is, hogy ebbeli ténykedésé
ben az erdészet közreműködésére kiváló súlyt helyez,

mert hiszen évről-évre szaporítja az erdészet kezelésére 
bízott gyümölcsfaiskolákat s egyéb intézkedései is nyilván
valóig oda irányulnak, hogy az erdészet tevékenysége 
a gyümölcsfatenyésztés előmozdításában minél behatóbb 
legyen. Ezzel a támogatással a gyümölcsfatenyésztés ér
dekében nagyon sokat tehetünk ott is, ahol a birtokosok 
szegények és e miatt magánfaiskolából nem képesek 
nemesített gyümölcsfacsemetéket beszerezni s elég terje
delmes, szakszerűen kezelt faiskolákat nem létesíthet.

A néppel való gyakori érintkezés számtalan módot ad 
arra, hogy a gyümölcsösök hasznait, valamint az állam 
áldozatkészségét megismertessük és ezekkel a gyümölcsfa
tenyésztés iránt komoly hajlandóságot éleszszünk. Ha ez 
meg van, akkor a többi már könnyen megy. Csak a 
kezdet legyen jó, mert az fő, hogy az első kísérlet be
váljék és tanításaink helyességét szemmel láthatólag 
igazolja. Kezdjük a dolgot ott, ahol a hajlandóság a leg
élénkebb és áldozatkészség is nyilvánul. Ha ott sikert 
érünk, akkor annak a jó hatása nem marad el. Csak 
legyünk fáradhatlanok a buzdításban és a mutatkozó 
hajlandóságot segítsük minden erőnkkel a megvalósu
láshoz.

Példaképen mindjárt felhozhatom kerületem egyik közsé
gét, a brassómegyei Keresztényfaludt, amely jó tanácsain
kon elindulva, az 1902. év tavaszán erdejének legelőerdő 
üzemosztályában — vezetésem alatt — kizárólag saját 
költségén egy 36 kát. hold területű gyümölcsöst telepí
tett és azt folyó év tavaszán 41 kát. holdra fogja ki
egészíteni.

A gyümölcsfákkal beültetett terület a községi erdő 
legelőerdő üzemosztályába sorozott tisztás legelőtérség 
volt, amelynek mész alapkőzeten levő mély vagy elég 
mély és ásványilag erőteljes és homokos agyagtalaját az 
emberemlékezet óta gyakorolt rendszertelen legeltetés 
meglehetősen kiélte s a túlságos nagy marhaállomány 
keményre taposta, helyenként pedig felszakgatta. A terü
let 5— 15° lejtéssel Ny- és DNy-nak hajló, észak felől 
eléggé védett lejtőt foglal el, mintegy 550—640 méter 
tengerszinfeletti magasságban. A hegytetőn évtizedek óta 
kőbánya van, a honnan a lejtőn át számos utat törtek 
és azok többé-kevésbbé mély vízmosásokká alakultak át. 
Ezekre, valamint a hegy lábánál látható talajcsuszamlá- 
sokra való tekintettel a 80-as években készült rendszeres 
üzemterv rendelkezései szerint, az egész terület fás 
legelővé volt átalakítandó, erdei fenyő és tölgy ültetéssel.

Az ültetés az elmúlt években esedékessé vált. Intéz
kedni kellett tehát, hogy a község foganatosítsa. Mivel 
azonban meggyőződtünk a felől, hogy a területen gyümöl
csöst is lehet célszerűen létesíteni és azon körülményből 
folyólag, hogy a vidéken a gyümölcsfatenyésztés nagyon 
el van hanyagolva, a gyümölcsös jövedelmezőségét biz
tosnak tekintettük: az ültetés iránti intézkedéssel egy
idejűleg az elöljáróság figyelmét felhívtuk a gyümölcsfa
ültetés hasznaira és érintkezéseink alkalmával igyekez
tünk tőlünk telhetőleg oda hatni, hogy a község a szóban
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levő területen gyümölcsöst létesítsen. A buzdításban ter
mészetesen az anyagi előnyök egybevetése és a brassói 
piac nagy gyümölcskereslete játszotta a főszerepet. Ez 
lassankint hatott. Egy évi buzdítás után az üzemtervtől 
eltérő fásításért kérelmeztek és az engedélyt csakhamar 
elnyerték. Ekkor — a foganatosítás küszöbén — új nehéz
ségek, aggályok támadtak ugyan, de türelmes magyará
zattal és a közig, hatóság támogatásával sikerült leküz
deni ezeket is. Egy nagyobbszabásu faeladás (megtaka
rított tisztázó vágások) jövedelmének erdősítési célokra 
fentartott összegéből a község megszavazta a költségeket 
s az 1901. év őszén és az 1902. év tavaszán 36 kát. 
hold területet gyümölcsössé alakítottunk.

A gyümölcsös telepítése azzal kezdődött, hogy 1901. 
őszén a területről először kivágattuk az azt ellepő kökény- 
és galagonya-bokrokat, azután megkötöttük a vízmosáso
kat, miközben a kisebbeket összekapáltattuk s végre az 
ültetőgödröket hármas hálóban kitűztük és kiásattuk.

A terület így lévén készítve, a gyümölcsfákat az 1902. 
év tavaszán a már kész ültetőgödrökbe ültették be. A 
fák elültetése közben a vízmosásokban a kötéseket meg
szaporították és a meredek partokat leásással kiegyenget
ték, lankásokká tették. (Ezt a munkát az 1903. év tava
szán célszerű vízlevezetéssel kiegészítjük* és ugyan
akkor a gyep nélküli részeket fűmaggal fogjuk bevetni, 
a hegytető közelében pedig — a hova öntözéshez vizet 
hordani igen nehéz volna — agyaggal bélelt vízgyűjtő
medencéket létesítünk.)

Elültettünk összesen:
600 darab batul almát,
300
200
200
100
600
200
150
100
100
100
100

Török-Bálintot,
aranyranetet,
aranypárment,
kanadai ranetet,
oltott besztercei szilvát,
zöld renklódot,
erdei vajkörtét,
cseresznyét,
meggyet,
diót és
nyári barackot,

összesen 2750 darabot.
A csemeték 2—4 éves erőteljes, szép oltványok vol

tak, amiket Unghváry ceglédi kertészetéből szereztünk be.
Az eredmény az 1902-ik év végén, jóllehet az egész 

tavaszon eső nem volt, sőt hideg, szeles idő járt: meg
lepően sikerült. Az almából, körtéből és szilvából csakis 
2—2 darab, a dióból 5 darab nem fogamzott meg, a 
cseresznyéből és meggyből azonban, amelyek az ül
tetésnél már hajtottak, 14 darab pusztáit el.

* Ajánlom a legjobb talajjavító és legjobb mézelő növényeket — a 
pillangósvirágú füveket, a baltacímet, (Onobrychisat), a fehér som- 
korót (Meliotus alba) és a fehér herét (Trifolium repens).

Szerkesztő,

A telepítés — a támasztókarók értékét nem számítva — 
összesen 2464 koronába, holdankint 68 kor. 44 fillérbe 
került.

Megjegyzem azonban, hogy Unghváry a csemeték darab
ját egyremásra a keresztényfalvi vasúti állomásra szál
lítva, 70 fillérben számította és e mérsékelt oltványérték 
a telepítési költségekre kedvező befolyással volt.

A telepítés szép sikere — különösen azután, hogy a 
felől egy a község által e célra meghívott gyümölcs
kertészeti szakértő is igen hízelgőén nyilatkozott — a 
lakosság körében természetesen megtette a jó ha
tást, sőt a szomszédos községekben is kedvet keltett a 
gyümölcsfaültetésre. Például a közeli Rozsnyó község
ben már a magánbirtokosok is készülődnek gyümölcsösö
ket létesíteni, maga a község pedig egyik erdei tisztásán, 
mely e célra kiválóan alkalmas, ez év tavaszán a m. 
kir. jár. erdőgondnokság közreműködésével egy szintén 
terjedelmes gyümölcsöst telepít.

Mindezeket lehetőleg rövidre fogva csak azért írtam 
le, hogy a bevezető részben mondottakat példával igazol
jam. Példám nem elég átlagos ugyan, mert módos köz
ségekre vonatkozik, ahol a lakosság gazdasági fejlettsége 
is meglehetősen előrehaladott; de hány van hazánkban 
ilyen birtok i s ! . . . És hány ezer és ezer azoknak a 
birtokoknak a száma, ahol az állami támogatás segedel
mével, kitartó buzdítás mellett, legalább kisebb terje
delmű gyümölcsösöket éppen ilyen szép sikerrel létesít
hetnénk !

Azokra gondolva írtam e sorokat és azokra gondolva 
adok kifejezést abbeli reményemnek, hogy a magyar 
erdészek gyümölcsfatenyésztési sikereiről is mielőbb, 
minél többet fogunk hallani.

Ezzel tulajdonképedi célomnak végéhez jutottam. De 
soraimat még sem fejezhetem be a nélkül, hogy röviden 
ne tegyek említést még két dologról, ami a gyümölcsfa
tenyésztés érdekében itt (a brassói állami erdőhivatal 
kerületében) folyó tevékenységről szólva, el nem hall
gatható.

Első helyen említem a Hosszúfalu községben ez év 
tavaszán létesítendő 5 kát. hold állami gyümölcsöst, 
melynek legfőbb hivatása a kevésbbé módos községek 
és illetőleg kisbirtokosok gyümölcsfatenyésztésének fel
lendítésében rejlik. Ennek mintegy támogatására tért 
foglal a gyümölcsfa-csemetenevelés a községi erdei fa
csemetekertekben is, azzal a fő célzattal, hogy a véd- 
személyzet az erdőgondnokok vezetése alatt a gyümölcsfa
termesztés, nemesítés és ápolás minden részletét gyakor
latilag is megtanulja s a kerületeikben létesítendő gyü
mölcsösöknek szakértő felügyelője és a népnek a gyü
mölcsfatenyésztés terén is példa- és tanácsadója lehessen.

Ez tehát olyan cél, amelyre a jövő érdekében nagyon 
érdemes kiváló súlyt helyezni mindenütt. Ezzel járhatunk 
leginkább kezére az államnak, mely a gyümölcsfaisko
lákra tetemes összegeket áldoz és a gyümölcsfatenyész
tést nagy erővel támogatja, sőt a védszemélyzet összes

<4
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ségének tanfolyamokon való kiképeztetését sem veheti 
terhei közé.

Mi ezt a hiányt legalább ott, ahol az erdei fa
csemetekertek gondozására a birtokosok elég figyelmet 
fordítanak — kellő jóakarattal pótolhatjuk. Megemlítet
tem tehát a módját és hiszem, hogy sokan lesznek, akik 
a köz javára követni foqják.

Cseh Pál.
■ y - , -j: **' ■ ‘j .  ■*. .y. .*. •*. <*,. .j . .j.. .j . ,v, •jc .j/' y- .y  ■

Néhlny szó Észak-Amerika faiparáról és fatermeléséről
Irta : Maderspach Viktor.

(Folytatás.)

Mielőtt a nyugat nagy fatermelő vidékein szerzett 
benyomásaim leírásához fognék, azt hiszem, hogy nem | 
lesz érdektelen, ha még egy ideig időzöm oly helyeken, 
a melyeken hosszabb vagy rövidebb idővel ezelőtt az 
őserdő már ki lett irtva. Ezt annál szívesebben teszem, 
mert ezáltal alkalmam nyílik arra, hogy némely téves 
nézettel szembe szálljak, melylyel az ember minálunk az 
általánosan divó erdőpusztitási rendszert és annak kö
vetkezményeit illetőleg a legáltalánosabb értelemben 
véve találkozik. Azonban ismételve előre kell bocsáta- 
nom, hogy mindez csupán az általam beutazott vidé
kekre vonatkozhatik, melyek ugyan Amerika egy nagy 
részét képezik, de mégsem jogosítanak fel senkit álta
lános következtetésekre.

Hogy a tisztelt olvasó a később e helyt mondandókat 
kellőleg megérthesse, mindenekelőtt maga elé kell hogy 
képzelje a szóban forgó vidék talajviszonyait, miben ezen 
rövid leírással segítségére lenni akarok.

Michigan, Wiscousin, Minnesota és North-Dacota álla
mainak legnagyobb része síkság vagy csupán jelen
téktelen dombokkal van borítva, melyek alacsony és 
szelíd természetű meredek és omladékos hegyolda
lak, mély vízmosások és gyorsvizü kárt okozó pata
kok sehol sem találhatók. Mindezt különben az ezen 
vidékek térképére vetett első pillantással lehet kiolvasni. 
Kisebb-nagyobb tavak oly sűrűek és gyakoriak, hogy 
azok a föld felületének egy tetemes részét elfoglalják. 
Ezek egymás között legnagyobbrészt igen csendes fo
lyású patakok és folyócskák által vannak összekötve. 
Ezen folyók és patakok lassúságát feltűnőbben jellemzi 
azon tény, hogy folyási irányukat, különösen szeles idő- 
ben, gyakran igen nehéz megállapítani. Ezen vidék ke
leti részein az összes folyók a nagy tavakba ömlenek, 
mi9 a nyugati részeken azok a hatalmas Missisippi fo
lyamrendszeréhez tartoznak, a nélkül, hogy valahol 
szembetűnő vízválasztó léteznék. A mi pedig a talaj 
alkatrészeit illeti, úgy köves talajt keveset láttam, de 
ellenkezőleg, a kőnek teljes hiánya hallomásom szerint 
iSen kellemetlenül válik érezhetővé.

Az e vidékeken fennálló sajátságos erdészeti viszonyok 
megértéséhez szükségesnek látom, hogy .az olvasót az 
ottani birtokviszonyokkal is tőlem telhetőleg röviden meg

ismertessem, mely utóbbiak itt is, mint mindenütt a vi
lágon, az erdészeti viszonyok alakulására döntő befo
lyást gyakorolnak.

Az indiánoktól elvett föld Északamerika nyugati álla
maiban eredetileg az állam kizárólagos tulajdonát ké
pezte és képezi sok helyen ma is. Vállalkozó szellemű 
vasúti társulatok a lakatlan vidékeken rendesen mint az 
előrehaladó civilizatió első úttörői szoktak szerepelni, a 
mennyiben az őserdőkkel borított lakatlan területek ezer 
meg ezer holdjait potom áron megszerzik az államtól, 
azzal a kikötéssel, hogy az ezen vidékek feltárására 
szükséges vasúti vonalakat kiépítik. A vasúti társaság a 
maga részéről az ekképen megszerzett területet rende
sen igen jó nyereséggel tovább adja oly vállalkozóknak, 
akik az erdők irtásához hozzáfognak és megépítik a 
nyersfa felfürészeléséhez szükséges fürészgyárakat abban 
a reményben, hogy a letarolt területek telepeseknek való 
eladásával még külön jó üzletet csinálnak. Ezen számí
tásuk gyakran beválik, különösen oly esetekben, a mi
kor kedvező fekvésénél és egyébb előnyöknél fogva a 
fürészgyár később kifejlődő községek és városok kiindu
lási pontjává válik, a mire számtalan példát lehetne fel
hozni (Saginaw, Grand-Rapids Ludington, Manitowoc, 
Oshkosh, Rhinlander Wausau stb.) A legtöbb esetben 
azonban a legolcsóbb árak és legnagyobbmérvű reclam 
dacára, mely a fatuskókkal és rothadó fadarabokkal bo
rított vadont, melyben gyakran óriási mocsarak is van
nak, a legélénkebb színekben paradicsomként igyekszik 
feltüntetni, nem lehet vevőt találni, a mi nem is csoda, 
mert olcsón, vagy pláne ingyen lehet a nyugaton min
denütt a legjobb földet kapni. Hisz a Canadian-Pacific- 
Railway óriási hirdetésekkel csábítja a gazdákat Manito
bába, a hol a legjobb puszta-földet ingyen kapják az 
ott letelepedni szándékozók. Különben a farmerélet kü
lönösen az elhagyatottabb vidékeken nem nyújt az em
bernek annyi előnyt és jövedelmet, mint a munkásaik
nak nagy munkabéreket fizető iparvállalatok, melyek 
hallomásom szerint már sok farmert rábírtak arra, hogy 
földbirtokát cserben hagyva, gyári munkásnak álljon be. 
Ezt annál is inkább teszi a Yankee, mert ő a földnek 
csupán piaci értékét tudja megbecsülni és a kit nem 
kötnek szivének összes szálai a hagyomány erejével 
szülőföldjéhez, vagy megszerzett ingatlan vagyonához.

A felsorolt okoknál fogva magára hagyott sok száz
ezer holdnyi területeket újra visszahódítja az őserdő 
Magam láttam Wisconsin és Michigan államaiban sok 
oly területet, mely rövid idő múlva újra erdészeti kihasz
nálás alá fog kerülni és ép ez oknál fogva tévesnek 
tartom azt a nálunk oly annyira elterjedt nézetet, mintha 
az amerikaiak rövid idő múlva mindenütt megsínylenék 
azt a páratlan erdőpusztítást, melyet eddig véghezvittek 
és a jelenben is folytatnak. Azt hiszem különben, hogy 
nem lesz érdektelen, ha az olvasót megismertetem az 
általam beutazott vidékek lakóinak ez iránti vélemé
nyével is.
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Az erdők pusztítása ellen sehol sem hallottam panaszt 
emelni, de ellenkezőleg sokan panaszkodtak, hogy oly 
helyeken, ahol az erdő ezelőtt levolt tarolva és egy pár 
évvel ezelőtt búzát lehetett termelni, a vidéknek roha
mosan végbemenő újra beerdősödésének következtében a 
búza nem érik meg többé. Ezt a climatikus viszonyok 
azon szoros összefüggésének tulajdonítják, mely azok és 
a talajnak erdős, illetőleg kopár volta között fennáll. A 
magam részéről ezt a magyarázatot elfogadhatónak tar
tom. Az erdő ugyanis e helyen magyarázatra nem szo
ruló okoknál fogva kiegyenlitőleg hat az egyes évszakok 
szülte hőmérsékletkülönbségekre és növeli az általános 
csapadékmennyiséget, miáltal ezeken a vidékeken a nyár 
annyira hűvössé és nyirkossá válik, hogy a búza és 
egyéb rokonnövények magvai nem érnek meg. A mig 
ellenben e vidékek az erdők pusztulása folytán a kopár- 
ság jellegével bírtak, volt oly száraz és meleg nyári 
időszak, hogy a mívelés alá vett területeken a búza ren
desen megérett, az annál hidegebb tél pedig nem oko
zott a farmernek sok gondot. A mi a hőviszonyokat il
leti, úgy magamnak is volt alkalmam meggyőződni ar
ról, hogy az őserdőkben már november hó közepén mé
teres hó esett, a mi az ott lakók állítása szerint nem 
valami ritka és kivételes eset, és ami minden évben a 
régi vágásokban is szokott ismétlődni, a mióta az erdő 
ott újra lábra kapott. Ott ellenben, a hol annyi telepes 
van, hogy az erdőt nem engedte újra felnőni, bokáig érő 
hó a ritkaságok közé tartozik, épp úgy, mint Dacota és 
Manitoba nagy prairie-ein, mely utóbbiak északi fekvé
sük dacára a világ legjobb gabonatermelő vidékei közé 
soroltatnak. Az erdődús vidékek említett hóbősége pedig 
a forgalom elé a legnagyobb akadályokat gördítve sok 
panaszra ad okot és többek között ezért is örül a far
mer az erdő eltűnésének és kesereg újra lábra kapásán.

E helyt azonban ki kell fejtenem saját e tárgyra 
vonatkozó nézeteimet, nehogy a tisztelt olvasó még azt 
higyje, hogy én is barátja vagyok az erdő minden kö
rülmény között való módnélküli elpusztításának. A meny
nyire hasznosnak és szükségesnek tartom az erdő míve- 
lését és ápolását hegyes és omladékos vidékeken, hol 
annak létezésétől az ember megélhetése gyakran feltét
lenül függővé van téve, annyira szükségtelennek, sőt 
esetleg károsnak tartom a síkságon űzött túlságos erdő
tenyésztést, a hogy azt nálunk néha észlelhetjük latifun
diumok egyes tulajdonosainál, akik őzek és fácánok ked
véért a legjobb termőföldet beerdősítik, elvonván azt 
rendeltetésének eredeti céljától és azalatt sok ezer föld
éhes proletár kénytelen átkelni az Óceánon, hogy boldo
gabb hazát keressen,

Térjünk azonban vissza saját élményeimhez, hogy 
azoknak fonalán további megfigyeléseimet és tapaszta
lataimat leírjam.

Miután Saginawt elhagytam, azzal a szándékkal utaz
tam Grand-Rapids-be, hogy ott alkalmat találjak arra, 
hogy mint munkás valamely nagyobb fürészvállalathoz

E R D É S Z

beállva, az amerikai faiparnak ezt a részét is tanulmá
nyozzam. Grand-Rapids-et az amerikai bútoripar gócpont
jának tekintik. Több nevezetes gyár megtekintése után 
alkalmazást nyertem mint erdőmunkás a „Big-Twin“ tó 
partján a „Wisconsin-Bark & Lumber Companie“-nál, 
mely társulat ép abban az időben Wisconsin államá
ban nagyobb őserdőterület értékesítésére fűrészmalmot 
épített.

Hogy uj rendeltetési helyemet elérjem,'úgy kellett 
intézkednem, hogy egy pénteki| napon a reggeli vonat
tal érkezzem Conover állomására, m ely'a Chicago-Mil- 
waukee-Ashland városokat összekötő vonalon fekszik, 
mert csupán a hétnek ezen a napján közlekedett egy vonat 
a Conover-tól a Big-Twin tójg'vezető és végződő szárnyvo
nalon. Hogy Conovert elérjem, Ludingtonban hajóra szál
lottam, mely 8 óra alatt átvitt a Michigan tavon. Meg
jegyzem, hogy ezen átkelés alkalmával* oly vihart éltem 
át, hogy ahhoz hasonlót még hosszú és számos tengeri 
utazásaim alatt sem láttam. A tó nyugotifpartján kikö
töttünk Manitowoc városában, honnét utazásomat vas
úton folytattam. A vasútmenti^vidéketjnagyjában már e 
fejezet elején leírtam. Egyebet sem láttam; mint kiirtott 
és többé-kevésbé felujult őserdőt nagyrészt mocsaras ta
lajban, érintetlen óriási erdőterületeket, sok tavat és 
mocsarat és imitt-amott egy farmot vagy undián wig- 
wam-ot. Némely helyt rengeteg mennyiségű forgács és 
rothadásnak indult fahulladék közepette láthatók voltak 
egy leégett épület szomorú maradékai és j utitársaimtól 
megtudtam, hogy ezek valamikor jól biztosított és az 
erdők letárolása után felgyújtott fűrészmalmok voltak. 
Községet vagy városkát e vidéken jelenleg még csak 
igen szórványosan látni.

Ezek a Manitowoctól Conowerig szerzett benyomá
saim !

(Folyt, köv.)

T Á R C A .

A hol a fa — az Isten.
Irta : W. Gy.

— A „Magyar Erdész" eredeti tárcája.

Egyik fővárosi napilapunk most közölte koszorús köl
tőnk, minden idők legnagyobb regényírójának, Jókai 
Mórnak egy új regényét, melynek címe: „A hol a pénz 
nem Isten“. Ebből a címből vettem én eszmetársulás 
révén e tárcám címét.

Szükégesnek tartottam e magyarázatot bevezetésképen 
közölni, részint azért, hogy a t. olvasók azonnal tisztá
ban legyenek azzal, hogy nem valami bálványimádásról 
kívánok szólani; részint, mert mindjárt eleve meg aka
rom értetni e lap t. közönségével, hogy nem profanáló 
szándék adta kezembe a tollat az elmondandók közre
adásával.
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Az a sok mindenféle szóbeli és írásbeli ismertetés és 
leírás, melyet a világpiacot uraló svéd fatermelésről, 
annak nagyságáról és bámulatos szervezettségéről hallot
tam és olvastam, olthatlan vágyat ébresztett bennem, 
hogy magam is megnézzem, milyen is hát a híres svéd 
termelési, illetőleg fűrészüzem, milyen a munkabeosztás, 
a faosztályozás, szállítás stb. stb.

Útra keltem tehát — felhasználva szabadságidőmet — 
észak felé és meglehetős hosszadalmas, valamint a vál
tozatosság elég hijjával szűkölködő utunk várva-várt be
fejezése után megérkeztem Bjorneborgba, mely a skan
dináv félsziget egy kisebb jelentőségű, főleg fát szállító 
hajók által felkeresett kikötője.

Csaknem éjfél felé járt már az idő, mikor a kikötőből 
a jó negyedórányira fekvő város határába ért kocsim, 
egy egyfogatú zárt bérkocsi, mely a nem éppen sima 
kövezeten rázódva döcögött a város egyetlen szállodája 
irányába, ám azért olyan világos volt még, mint nálunk 
az esti szürkület beálltával. Újságot még lehetett olvasni 
a szabadban.

Megérkezésem napja vasárnap lévén, a lakosságot 
ünneplő ruhájában láttam a kikötőhöz vezető út mentén 
elterülő ligetben sétálni. Ez a ruházat semmi különös 
jelleggel nem bir, aféle internacionális munkásöltöny, 
amilyet világszerte láthatni.

Maga a nép azonban inkább aféle naiv, bizalmas és 
kiváncsi vidéki lakosság. Minden tartózkodás nélkül lép
tek oda kocsimhoz és tekintettek be az ablakon, meg
nézendő, hogy miféle idegen vendég vetődött város
kájukba. Bizonyára fakereskedő, aki fát vásárolni jön, 
mert ugyan ki más vetődnék ide, ahol apraja-nagyja 
fával foglalkozik, abból él, arról beszél.

Pedig tulajdonképen nem is itt vannak a nagy fűrész
üzemek, hanem a kisebb hajóval vagy 3 óra alatt el
érhető Rafsőben, mely egy kis félszigeti városka, job
ban mondva telep, hol vagy húsz rengeteg épületben 
éjjel-nappal zakatolva dolgoznak a keretek, csakis vasár
nap szüntetve be a munkát.

Az északi fagyasztó viharok ellen teljesen védett kis 
félsziget mintha már a természet által rendeltetett volna 
fafeldolgozó-telepnek. Kis öble, mely aránylag elég nagy 
és zárt tavat képez, telve van a szálfák százaival, me
lyeket oda úsztattak, vontattak, hogy onnét végnélküli 
láncokkal hajtott, folyton forgó felhúzógépekkel a fűré
szekhez vitessenek.

A gömbfákkal telt tó körűi cölöpökből, illetve azok 
tetején kényelmes járható út van készítve, ahol az u. n. 
válogatók állnak. Mindegyiknél hosszú, kampós hegyű 
rúd (aféle csáklya) van, melylyel ahhoz a felhúzóhoz, 
illetve fűrészhez tolja a szálfát, a hová ez a fa minősé
génél fogva tartozik. A fűrészek ugyanis csak egy és 
ugyanabba a minőségi osztályba tartozó fát dolgozzák 
fel, az osztályozóknak tehát éles szemű, a fát tökéletesen 
ismerő egyéneknek kell lenniök, hogy már a vízben 
fekvő szálfa minőségét megismerhessék és a minőség

nek megfelelő fűrészhez juttassák. Szolgálatuk tehát 
fontos és fizetésük ehhez mért.

A legelső osztályozás tehát már itt történik; követi ezt 
aztán a második osztályozás akkor, amikor a fűrészből 
kikerülő deszkák kerülnek a deszkaosztályozó szakértő 
szemei elé.

Ilyen osztályozó minden keret mellett kettő is van és 
ezek alaposan végigvizsgálják a deszkát, megjelölvén 
fekete vagy színes krétával, hogy a deszka melyik osz
tályba raktározandó, esetleg szétvágandó a szerint, amint 
egyes részei jobb vagy silányabb minőséget mutatnak. 
Az egész jónak talált deszkát a megfelelő bélyegzéssel 
ellátva gépjárású szállító viszi az illető raktárba, a míg a 
minősége szerint elosztandó deszka a szabókhoz kerül, 
kik azt a már megjelölt helyeken szétfűrészelik s az 
egyes részeket megfelelő bélyegjelzés után ismét az 
azoknak megfelelő raktárba utalják.

Mindezek a munkák bámulatos biztonsággal végeztet
nek szünet nélkül, szó nélkül. A keretek zakatolásán kí
vül egyáltalán semmi nesz nem hallható, az igaz, hogy 
ez is elég és vasidegei legyenek annak, aki ezt állandóan, 
napról-napra, évről-évre hallgassa. Még elképzelni is bajos 
ezt a folytonos egyforma zuhogást és zakatolást, melyet egy 
fedél alatt lévő 12 keretfűrész szakadatlan munkája okoz. 
Beletelt jó negyedóra, míg képes voltam megérteni a 
hozzám intézett szót, mikor a szives üzletvezető ki
kalauzolt a kis félsziget másik oldalára, ahol dereglyékre 
rakva, útra készen állt egy nagyobb deszkaküldemény, 
várva a vontató gőzöst, mely a bjorneborgi nagy ki
kötőbe vontatja a 20—30, sőt néha több dereglyéből álló 
szállítmányt.

Ilyenkor valóságos kis floítilla indul a telep kikötőjé
ből egy gőzös vontatása mellett. Csaknem nyílegyenes 
vonalban következnek a dereglyék egymás után, erős 
hajókötelekkel összekötve egymással, illetve egymás mö
gött. Minden dereglyének árboca és vitorlája is van, 
hogy kedvező szél esetén könnyítsenek a gőzös terhén 
és siettessék a szállítást.

A deszkák szállítására nagy gondot fordítanak és min
den dereglye rakománya gondosan le van takarva pony
vával, még ha teljesen szép idő van is.

Nemcsak ez a város, de az egész nagy környék abból 
él, amit a fa feldolgozása jövedelmez. Nehány iparos, 
kereskedő és vendéglős kivételével az egész lakosság a 
telep alkalmazottja s ehhez képest minden gondolkodá
suk, számításuk, beszédjük a fa körül forog. Aratás, 
szüret nemcsak mellékes, de jóformán ismeretlen dolog, 
itt. Azt azonban még a gyerekek is tudják, mikor mennyi, 
nyersfa érkezett, hova, mikor, mennyi deszkát stb. szállíta
nak el s a távol ausztráliai piacokról úgy beszélnek, mint 
valami szomszéd városról. Az igaz, hogy alig van tenger
parti nemzet, melynek gőzösei és vitorlásai itt meg ne 
fordulnának. Legtöbb persze az angol hajó, minthogy az 
angolok vesznek legtöbb svéd fát. Részint mert igen jó, 
részint mert az osztályozást teljesen megbízhatónak isme-
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rik és tudják, hogy amely bélyegzővel valamely deszka 
jelezve van, az annak a minőségnek föltétlenül meg is 
felel, főleg azonban, mert közel érik és könnyen is, ol
csón is szállíthatják a világ minden irányába.

Van is svéd fából készült bútor stb. mindenfelé és 
nem is meglepő, hogy teszem azt, Melburne-ben svéd ) 
fából készült konyhabútor kapható; inkább az a bámu
latos, hogy olcsón kapható. Pedig, ha elgondoljuk, hogy 
az a fa, melyből az a melburne-i asztal készült, valahol 
északi Oroszországban vagy a magas északi svéd vagy | 
norvég hegységben növekedett s onnét tán 1, 2, sőt 3 
évi csúsztatás, vontatás, úsztatás, jégben-hóban való át- 
telelések után messze útról került a rafsői vagy más 
svéd fűrészbe s onnét dereglyéken, tengeri gőzösökön, 
vasúton utolsó rendeltetési helyére, akkor bizony van | 
okunk bámulni azon, hogy mindennek»>dacára mégis oly [ 
csekély áron vásárolható, illetve még az olcsó konyha
bútor előállítására is alkalmas.

IRODALMI SZEMLE.

— A fakereskedelem  célja. Az „Oest. Forst, u. 
Jagdzeitung“ 1903. évi 5-ik számában megjelent Hufnagl 
hercegi erdőigazgatónak a „Club der Forst- und Land- 
wirthe“ ülésén Bécsben, folyó évi január hó 16-án fel
olvasott értekezése, mely nemcsak általánosságban, hanem 
főleg a hazai erdőgazdasági viszonyaink szempontjából 
is figyelemre méltó. Alábbiakban bő kivonatban közöljük 
az előadást:

Az osztrák-magyar monarchia fakivitele, az utolsó 5 
év alatt, évenkint 165—256 millió koronát tett ki, míg 
idegenből az import átlag csak 8 millió korona értékű 
volt. A fakereskedelemnek monarchiánkra nézve ezen 
fontossága megkívánja, hogy jövőben behatóbban foglal
kozzunk e kérdéssel annál is inkább, mivel a világpiacon 
mindenféle feltünős jelenségek és a faimportáló országok 
fenyegető vámintézkedései, az osztrák-magyar fakereske
delem további fejlődésére súlyos rettegést keltenek.

Csak kevés fagyártmány bírja meg általános használ
hatóságánál, másrészt az érték és szállítási költségek 
közötti megfelelő arányánál fogva, a távolabbi vagy épen 
tengerentúli szállítást. Minden világrészben és országban 
keresletnek örvendenek a különféle méretű gerendák, 
deszkák és lágyfapadlók, míg a gömbölyű fenyőfának 
kivitele korlátoltabb az aránylag magasabb szállítási költ
ségek folytán, melyek bizonyos távolságokra meghalad
ják az értékét is, úgy, hogy nagyobb távolságra való 
szállításukat csakis az olcsóbb viziút teszi lehetővé. — 
Csekélyebb választékokat, mint pl. a cellulose és bánya
fát, a szomszéd országokon túl alig szállítják, míg a 
tűzifa csakis a határforgalomra szorítkozik. — A kemény 
fagyártmányok közül a tölgy fűrészárú és a dongafa ké
pezik az európai fakereskedelem tárgyát; számottevő 
mennyiségben tengeren túl nem szállíttatnak. A bükkfa

még ezen alul is tetemesen visszamarad, kemény bútorfa, 
pl. diófa csekély jelentőségű, még kevésbbé jönnek 
számba a külországi műfafélék.

Ausztria-Magyarországra nézve legnagyobb fontosságú 
a puhaárú, másodsorban a tölgyfa; mindenekelőtt tehát 
vizsgálnunk kell, hogy a világpiacnak ezen gyártmányok
kal való ellátásában a többi országok miként vesznek 
részt.

A távoli Ausztrália egyrészében, különösen Neuseeland- 
ban tenyészik a mi jegenyefenyőnkre emlékeztető Kauri 
fenyő, mely szép törzseket á d ; az erdők kihasználása 
azonban oly előrehaladott állapotban van, hogy Neusee
land, a még meglevő erdeit a gömbölyű fára vetett ki
viteli vámmal kénytelen megvédeni; Ausztrália pedig 
máris Svédországból és Észak-Amerikából importál mil
liókért lágy épületi fát és deszkát. Ázsiában csakis Szi
béria jöhetne tekintetbe Európának fával való ellátás 
tekintetében, ámbár a szibériai fabőségről szállingózó 
híreket fentartással kell fogadni; keleti Szibéria ez idő- 
szerint Észak-Amerikából kapja faszükségletét. Ha sike
rül a kísérlet, fát a Jenisseion a jegestengerig és innen 
Európába vontatni, úgy majd Angliában szibériai desz
kákkal találkozhatunk; a jelenlegi faárak mellett azonban 
még kétséges egy ilyen vállalat jövedelmezősége. Észak 
Amerikában a fenyőfának nagymérvű kivitelét tekintve, 
mérhetetlen fabőséget kell feltételeznünk. Igaz, hogy ott 
a legkedvezőbb szállítási viszonyok uralkodnak. — Első 
helyen áll bizonyára Britt-Amerika, melynek erdei fadú
sak. Különféle fajú fenyők, thuják, douglasfenyőkből ki
kerül a nyersanyag a számos gőzfűrésztelep számára; a 
tavak és folyók olcsó szállítási útakat képeznek; és ha 
túlságig viszik is az erdő kihasználását, szó sem lehet 
még azok kimerítéséről. Mindazáltal a vágásoknak a fo- 
lyóktól való távolodása, a növekvő távolság idő múltával 
okvetlenül drágítani fogja az üzemet, minek következ
ménye a faárak emelkedése leend. Az Egyesült Államok 
fakivitele már inkább fog visszamaradni, mivel a Kana
dával szomszédos, hasonló alkotású erdők már nagyon 
ki vannak merítve és sok odavaló fűrésztelep már a 
szomszédországok nyers fabehozatalára reá van útalva; 
utóbbiak ez ellen kiviteli vámokkal védik magukat. A 
Pitsch-pine (azaz többféle erdei fenyőfajok, melyek ezen 
gyűjtőnév alatt ismeretesek a piacon) hazája az Egyesült 
Államok déli része; az európai behozatali cégek ama 
általános panasza, hogy ezen fa kifogástalan minőségben 
mind ritkábban kerül a piacra, arra enged következtetni, 
hogy már gyérebben fordul elő. Az Egyesült Államok 
délkeleti részeiben és a Missisipi vidékén legnagyobb 
elterjedéssel bír a tölgy, melynek gyártmányai, különösen 
a dongák, Európában eléggé ismeretesek, sőt még hoz
zánk is eljutnak. Kiviteli államok Európában főleg Svéd 
és Norvégia; az innen származó deszkák tényleg az 
egész világon találhatók. A skandináviai erdőségek, men
nél magasabban haladunk éjszak felé, annál szegényeb
bek törzsszámban és egy-egy törzs rendesen csak 1
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fűrészrönköt ád 18—27 cm. felső átmérővel. Ezen ter
mészetes viszonyoknak nem felel meg a túlnagy kiak
názás, miért is Skandinávia kénytelen lesz jelenlegi 
7,000.000 m3-t kitevő kivitelét rövid idő múlva teteme
sen megszorítani. A nagy kiterjedésű Orosz birodalom 
faanyag-fölöslegét három irányban adja le. Finnország és 
a  Fehértenger hasonló szélesség alatti vidékén majdnem 
ugyanoly viszonyokat találunk, mint éjszaki Skandináviá
ban ; 1 hektár területen gyakran csak 5—6 oly törzs 
fordul elő, melynek dbja 6—6’4 mtr. hosszú és 27 cm. 
felső átmérőjű fűrészrönköt kiadna. Minél lejebb haladunk 
délfelé, annál inkább javulnak a viszonyok ; ezen vidék 
fatermése, lűc és erdei fenyő, mint gerenda és deszka 
kerül tengeren Német-, Angol-, Franciaországba, Belgium 
-és Hollandiába. A Visztula, Njemen és Neper folyók vi
déke ismeretes arról, hogy innen származó erdei fenyő, 
gömbölyű fa és tölgy-műfa élénk kivitelnek örvend vizen 
Németország felé. A Dnjester, Neper és a Don vidéke 
hazája ama lúc- és erdei fenyőnek meg tölgynek, mely
nek félgyártmányai a Fekete tengeren át a világpiacra 
jutnak, versenyre kelve az osztrák-magyar és román fa- 
anyaggal. Az oroszországi erdők kihasználása a fehér-, a 
balti- és fekete tenger felől a folyók és csatornák men
tén az ország belseje felé halad, miért is évről-évre ma
gasabb szállítási költségekkel kell számolnia; ha tehát 
fel is tehető, hogy Oroszország fatermelése, a világpiac 
számára, mely jelenleg 6—7 millió m3-re tehető, még 
emelkedni fog, anélkül, hogy belátható időkön belül az 
ország fabőségét fölemésztené, úgy a jövőre nézve itt is 
magasabb termelési költségekkel kell számolni és először 
az erdei fenyő ára, azután a lűcfenyőé fog emelkedni. 
Románia erdőségei az erdélyi havasok tőszomszédságá
ban utóbbi időben olyan mértékben vétettek kihasználás 
alá, hogy a fakivitel fokozott mértékben emelkedik és a 
fabehozatalt értékben 1899-ben 9 millióvei, 1900-ban 11 
millió koronával felülmúlta, pedig Románia még nem is 
oly régen az osztrák-magyar fának háládatos piaca volt. 
Ugyanazon cégek, melyek Magyarország, Erdély és Ga- 
licia-Bukovina kárpáthegységi erdeit kihasználják, a szom
szédos Romániában is bírnak gőzfűrésztelepekkel. — A 
román árú a monarchiánkból származót nyomon követi 
fel- és lefelé, a földközi tengeren, Európa partjain fel 
Rotterdamig. Törökország bizonyos tekintetben oltalma
zna az erdőnek; a birtokviszonyok bizonytalansága ha
talmat ád a kormánynak oly erdőkben is, melyekre egye
sek vagy községek tulajdon-igényt támasztanak, a kül
földiek által tervezett fakihasználásokat betiltani, miáltal 
tetemes erdőterület megkiméltetett. A török uralom lerá
zása után az egyes balkán-államokban felszabadult az 
erdők tilalma s ennek következtében a kis Szerbia gyor
san végzett erdeivel. Szerbiát nyomon követi Oláhország, 
míg Bulgária és Bosznia csak az utolsó években tarolja 
nagyobb erővel erdeit. Ha Macedonia is felszabadul, a 
fakereskedőknek uj mező nyílik. Görögországnak már ré
sen nincsen erdeje, Montenegró meg most keres vállal

kozókat a Drina felé elterülő tetemes erdőségek kihasz
nálására.

Ausztria-Magyarország Boszniával külömböző fatenyész
tési vidékekkel b ir; a Sudetekben, Felső- és Alsó-Ausz- 
triának a Duna balpartján elterülő erdőségeiben is igen 
kevés fát, túlnyomóan vékony lúc és erdei fenyőfát ter
melnek. — E vidék piaca Németország, hova évenként 
5—600,000 m;i gömbölyű fát szállítanak. Az alpesi tar
tományokban szintén a lúc az uralkodó, mellette vörös, 
jegenyefenyő és bükk; de már ritkán található erős mé
retű egészséges törzsű fa és csak Krajnában vannak itt- 
ott őserdőmaradványok. Az erősen képviselt fűrészipar 
nagy mennyiségű deszkát szállít, e mellett fontos kivi
teli cikkek a gerendák és cellulose-fa. Kiszállítási irány 
részben Svájc és Dél-Németország, részben Olaszország, 
Pontebba, Cormons, Trieszten át. Galícia síkságán és az 
előhegységben van az erdei fenyő és tölgy termő
helye. Előbbi Porosz-Sziléziába vitetik ki, mint bányafa, 
míg az értékesebb tölgydeszka és talpfaárú a Visztula 
folyón Thorn és Dancigba jut. A Beszkidek, Keleti-Kár
pátok és erdélyi havasokban találunk lúc-jegenyefenyős, 
kevés bükkel vegyített, őserdőszerű állabokat, melyek 
kihasználása az osztrák-magyar fakereskedelemre igen 
nagy fontossággal bir. Ezen faanyag egy része gömbölyű 
állapotban megy a Dnjeszter, a Pruth, részben a Szereth 
és az Olt folyókon a külföldre, hogy az orosz és román 
fűrészeket elláthassa. Legnagyobb része azonban desz
kára felfürészelve — a galíciai vasutakon, Oderbergen, 
Bodenbach-Lauben vagy Egeren át a német határra, 
vagy Odessa-Galacra vagy végre Máramarosból Pozsony- 
Passauba, esetleg Bécsbe vitetnek. — A negyedik legna
gyobb fenyves vidék Bosznia. Itt főkiviteli cikk a lúc- és 
jegenyefenyőből készült gerendáknak alkalmas anyag. — 
Középső Morvaországtól keletre, a Kis-Kárpátokon át
felső Magyarországban a Hernádig, aztán nagy körben a 
Kárpátok irányát délfelé követve, széles lombfaöv húzó
dik, mely Horvát-Szlavonország és északi Boszniában 
folytatását találván, déli Stájerország és Karinthiát is ma
gába foglalja. Itt a tölgy és bükk a túlnyomó; előbbi 
különösen Magyarországon uralkodik, míg Ausztria bel
földi tölgyszükségletét sem képes otthon fedezni.

A monarchia fakivitele volt:
1896. évben 26,986.000 q. 1899. évben 40,017.000 q.
1897. „ 30,104.000 q. 1900. „ 42,316.000 q.
1898. „ 35,548.000 q. 1901. „ 35,533,000 q.
ezen utolsó 6 év átlaga tehát körülbelül évi 6,000.000 m3.

1899. és 1900-ban átlagosan kivitetett:
Németországba 60% Törökországba 0-5%
Olaszországba 13% Belgiumba 0-3%
Oroszországba 7-6 % Angliába 0-4%
Romániába 5'3% Spanyolországba 0-2%
Franciaországba 4‘5°/o Görögországba O'60/0
Schweicba i-o% Bulgáriába 0-2°/o
Németalföldre 1 0% Más országokba 0-4%

A monarchiába behozott faanyag 50%-a Romániából
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származik; a két szomszéd állam között gömbölyű fában 
élénk határ- és közvetítő forgalom áll fenn.

Németországba a faanyag 60%-a gömbölyű alak
ban, mint épületi, bánya- és cellulose-fa megy ; Olasz
ország behozatalát monarchiánkból mintegy 60% lágy 
fűrészáru képezi; kemény fűrészáruk között említésre 
méltó a Bükk Tavoletti. Magyarország a monarchia fa
kivitelében 1899. évben 16‘2%-kal, 1900-ban 17'2%-kal 
vett részt. Ennek dacára Magyarország a kemény fagyárt
mányoknak több mint 50%-át szállítja ki, még pedig 
donga, fűrészárú és vasúti talpfa alakjában Francia-, 
Angolország, sőt Belgiumba stb.

Fahiányban szenvedő országok behozatali szükség
letüket monarchiánkból mennyiségileg a következő arány
ban fedezik:
Szerbia ... 95% Franóíaország ... 13%
Olaszország.._ . ..  70% Egyptom ... . .. 9-5 %
Görögország ...  50% Németalföld 80%
Németország ... 50% Belgám ... ... 20%
Svájc . ..  . . . . ..  30% Spanyolország ... 1-7%
Törökország ...  20% Nagy-Brittania ... 0-2%

Az osztrák-magyar fakereskedelem kötelessége a ver
seny által veszélyeztetett piacát megtartani és új piaco
kat nyerni; utóbbiakat találhatna a Földközi tenger egész 
partvidékén, Francia-, Angolországban, Belgium és Német
alföldön, Kelet-Afrikában, talán még Ausztráliában és 
Chinában is. .

A legsúlyosabb veszély fenyegeti a fakereskedelmet a 
monarchia déli részén, a Kárpátok és Bosznia túlmagas 
kihasználása folytán. A karinthiai, de a stájer és krajnai 
fakereskedelmet a nyolcvanas évek végén érte az első 
súlyos csapás a galicjai verseny folytán ; akkor veszett 
el déli Ausztria számára jogszerű piaca a Levantéban és 
Észak-Afrikában ; csakis Görögországot és Olaszországot 
bírta megtartani. A hatalmasan előnyomúló, az árakat 
15%-kal is leszorító boszniai verseny fűrészáruival elárasztja 
jelenleg Olaszországot, Svájcot, sőt Dél-Németországot is. 
A Boszniában működő nagy cégek tövön az erdőn, min
den verseny kizárásával a lehető legolcsóbb áron kapják 
a fát; hallomás szerint a szerződéseik 40 évre szólnak; 
a közlekedési eszközök gyarapítása és olcsóbbá tételéből 
e szerint csakis a fakereskedők húznak hasznot.

A fakereskedelemnek pártfogása a vasúti kormányzat 
részéről Magyarországon és Boszniában, szemben az 
osztrák gyakorlattal, valóban feltűnő. így pl. Sziszekről 
Cormonsba, tehát 369 kim. hosszú vonalon, egy kocsi
rakomány fának a viteldíja 102 korona 60 fillér, ellen
ben Laibachból Cormonsba, 179 kim. után 93 korona 
10 fillér. A magyar-boszniai fa után kilométerenkint 
0'28 koronát, a krajnai fa után pedig 0.52 koronát, tehát 
mégegyszer annyit fizetnek! Hogy a máramarosmegyei 
és erdélyi fa kivitelét elősegítsék, a Németország felé 
Oderbergen vagy Bécsen át irányított anyagokért egész 
Németországba, minden korlátozás nélkül érvényes ala
csony fuvardíjakat szabtak, hogy érdemes Galícia némely

vidékéről a fát vasúton Magyarországba hozni, itt át- 
rovatolni és visszafelé irányítani. A cs. kir. oszt. állam- 
vasútak ezzel szemben magasabb díjszabáshoz és ama 
elvhez ragaszkodnak, hogy direct díjakat és kedvezmé
nyeket csak az előre megállapított, jelzett külföldi állo
másokra engedélyeznek.

Dél-Ausztriában 15 év óta a faárak nemcsak hogy 
nem emelkedtek, hanem sűlyedtek. Ennek oka főleg a 
boszniai és a kárpáthegységi erdőkben észlelt lágy fa
anyag túltermelése.

Egész biztosan várhatjuk, hogy a balti és amerikai 
verseny csökenni fog, illetőleg, hogy a fürészárú értéke 
emelkedni fog. Ezt előre látva, alig lehet menteni, hogy 
a Kárpátok és a megszállt tartományok bizonyára nem ki
apadhatatlan erdőkincse a jejen kedvezőtlen időben túl
ságosan kihasználtatik és ezáltal az alpesi tartományok
nak végtelen kár okoztatik. A kihasználás mérséklését 
bizonyára indokolttá teszi már az, hogy a keleti Kárpá
tok cs. kir. kincstári és bukovinai vallásalap erdeiben a 
príma lúc-fenyő fűrészrönkőért elért ár csak 2’0, 2‘3, 
3 0  korona 1 Boszniában az árak még csekélyebbek 
lehetnek . . . .

A tetemes kihasználás a bizonytalanság egy tényezőjét 
hozza be a fakereskedelembe, megzavar minden számí
tást, végre monopolizálja a kereskedelmet, egyszersmind 
erdőpusztításhoz és fapazarláshoz vezet; a hosszú le
járatú favételi szerződéseknél a közlekedési viszonyok 
fejlesztéséből nem az összesség húzza a hasznot, hanem 
egy-két vállalkozó.

Mikor 1901. évben a fakrizls folytán a Sudetekben 
Finn- és Svédországban megszorították a kihasználást, 
ugyanakkor Magyarországban 2000 waggonnal több desz
kát hoztak piacra és egyetlen egy cég, a Gőz és Társa 
részvénytársaság 411,406 m3 fűrészárút termelt, tehát 
1/3-ával többet, mint Románia egész kivitele.

Végkövetkeztetéseiben szerző a monarchia erdőpoliti
kájának feladatát ezekben jelöli m eg:

1. A túltermelés megszorítása a Kárpátok és Bosznia 
területén; ugyanitt a tőárak emelése a fatermésnek nyil
vános árúba bocsátása által, a közlekedési útak fejlesz
tése az erdőtulajdonosok által, saját kezelésben ; rövid 
lejáratú szerződések kötésével.

2. A vasúti szállítási díjak leszállítása, helyi érdekű 
vasúthálózat kiépítése, direct külföldi díjszabások felállí
tása, bizonyos rendeltetési állomásokra való megszorítás 
nélkül.

3. A tengeri hajózás fejlesztése és támogatása új,, 
illetve állandó hajójáratok szervezése, így különösen 
Angolországba, Hollandiába, Spanyolországba, Eszak- 
Afrika, Perzsia, Kelet-lndia és Dél-Afrikába.

4. A kivitelnek támogatása külföldön létesítendő árú
raktárak által; a konzuli hivatalok igénybevétele a fa
forgalom részére.

5. Egészséges és méltányos vámpolitika. P.
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VAD ÁS ZA T.

A fácántenyésztés.
Irta: Fogassy Gyula.

E vadnem tenyésztése hazánkban örvendetes emelkedést 
mutat. S ezt részben a szép tollazatú madár élvezetes 
vadászata, részben annak ízletes húsa eléggé indokolja. 
Ehhez járul még azon körülmény, hogy észszerűen te
nyésztve ezidőszerint — elég szép jövedelmet is szol
gáltat.

Ha tehát az okokat egybevetjük, nem is csodálkoz
hatunk azon, hogy nagyobb és nagyobb tért hódít tenyész
tése, és ma már — kivéve az ország északi zordabb 
éghajlatú részeit — mindenütt feltalálhatjuk, ahol a va
dászatra súlyt helyeznek.

Az említett okoknál fogva ezen igazán nemes szár
nyasnak tenyésztéséről már sok szó esett. De azért talán 
nem végzek felesleges munkát, ha e részben szerzett 
tapasztalataimról egyet-mást elmondok.

Hiszen a tenyésztés helyének különfélesége, e madár 
életfeltételeinek jól-rosszúl megválasztott terület, a táplálé
kát képező rovarok nagyobb vagy kisebb mennyiségben 
való előfordulása, az óvás helyes keresztülvitele stb. mind 
olyan tényezők, melyek a szaporulatot elősegítik, vagy 
akadályozzák.

A fácánok szaporodásának s lehető lekötésének lényeges 
kellékei:

hogy a tenyésztésükre kijelölt erdő lehetőleg különálló 
területet képezzen, körülvéve és behálózva szárazabb rétek 
vagy jobb legelő s egyéb mívelésű mezőgazdasági terü
letek által; az erdő álljon jól sarjadzó lombfanemekből 
s rövid vágásfordulóban kezeltessék ;

gondoskodni kell arról, hogy a fák alja jó búvóhelyeket 
nyújtó, esetleg azok gyümölcsét előszeretettel felvevő cser
jékkel legyen telepítve. Ezen célra ajánlhatók: a Crate- 
gusok, a Prunusok, Rosa Canina, Ligustrum, Juniperus 
és a Hypofaé rhamnoides (Homoktövis).

Minél sűrűbb az erdő alja, minél védettebb maga a 
talaj, annál jobban kedveli azt a fácán; mert szokása, 
hogy minden megriasztásnál előbb fut s csak későbben 
kap szárnyra.

Gondoskodni kell azonban arról, hogy az e célra fel
használt erdőterületen kimagasló fák is legyenek, melyre 
a kakasok felgalyazhatnak.

A fácános legyen nyugalmas helyen, azon közlekedési 
utak keresztül ne vezessenek; legyen lehetőleg állandó 
friss vize, mely célnak a kisebb patakok leginkább meg
felelnek. Ez azonban nem feltétlenül szükséges, mert a 
fácánt kevés viz kielégíti és a szükségletet kutakból is 
elláthatjuk, sőt szükség esetén ebbeli igényeit a harmatos 
füvek is kielégíteni képesek.

Ha a fácánt nyílt területen, mezőgazdasagi birtokon 
óhajtjuk sikerrel tenyészteni, csenderesekről kell gondos
kodni. Ezek terv szerint, bizonyos hálózatban helyezendők |

el úgy, hogy veszély esetében, vagy bármi más, a fel- 
riadásra okot szolgáltató körülménynél fogva felrebbent 
fácán, már a felrebbenés pillanatában tisztában legyen 
azzal, hogy menedéket hol találhat.

Ha a csenderesek, — melyek nagysága V2—5 hold 
között váltakozhat, s annál kisebb lehet minél több, s 
viszont annál nagyobb, minél kevesebb van ugyanolyan 
nagyságú tnrületen elhelyezve. Ha a csenderesek nem 
terv szerint helyeztetnek el, jó szaporulatra csak ritkán 
számithatnnk, mert a fácán megriadva messze elszáll s 
ha az életfeltételeinek megfelelő helyre nem talál, vissza 
többé ösztönszerüleg nem húz.

A csenderesek lehetnek állandók vagy ideiglenesek. 
Az előbbieket saját földbirtokunkon, utóbbiakat bérelt 
vadászterületeken szoktuk alkalmazni. Az állandó csen
deresek telepítésére alkalmasak az előbb említett cserjék, 
egyes kimagasló fákkal, vagy rövid, 5— 10 évenkint tőre 
vágandó lombfák. Nedves helyeken a nyár és füzek, üde 
talajon: a gyertyán, tölgy stb. Minden körülmények közt 
ajánlatos a telepítést fák és cserjékkel vegyesen eszkö
zölni. Legrosszabb csenderes a tiszta ákácosból való, mert 
tél idején legkevesebb védelmet nyújt akkor is, ha egy 
részét állandóan olló alatt tartjuk.

Az állandó csenderesek előnyösebbek s azért ideigle
nesek telepítéséhez csak akkor folyamodjunk, ha a vadász- 
terület bérelt s annak bérlete hosszabb időre nem bizto
sítható. Ez esetben kénytelenek leszünk kisebb földterü
leteket bérelni s azokat csicsókával vagy magas szárú 
fűfélékkel betelepíteni. Ez utóbbiakat kaszáltatni nem 
szabad, sőt ellenkezőleg azokat elvadulni, elparlagosodni 
engedjük. Jó eredményt azonban ilyen területeken ritkán 
fogunk elérni és tekintettel a fácán megtelepítésével járó 
nagyobb kiadásokra, annak nagyobb mérvű tenyésztéséről 
inkább mondjunk le.

A fácán tenyészthető mesterséges és természetes úton. 
A mesterségeshez tartozik : a különféle gépekkel, részben 
pulykákkal vagy házi tyúkokkal való költés és a kikelt 
csibék nagyobb gondozása, míg azok szárnyra kapnak.

A természetes tenyésztésnél a fácán maga költi ki 
tojásait s a kikelt csibét is maga gondozza.

A mesterséges tenyésztésnél a tojások összeszedetnek 
s közönséges deszkákból készült fedél nélküli ládákban 
hűvös, de száraz helyen tartatnak.

Hogy az így összegyűjtött tojások meg ne romoljanak, 
s az egyoldalú fekvés által be ne száradjanak, azok minden 
3—4-ed napon egyenkint átrakatnak mindaddig, mig a 
költés céljaira fel nem használtatnak.

Költőgép ma már különféle rendszerű van alkalmazás: 
bán. Ezek közül talán az, amelyet gróf Nádasdy Ferencz 
nádasd-ladányi uradalmán volt alkalmam megszemlélni, 
egyike a legegyszerűbbeknek s amint értesültem, kiválóan 
jól működik.

Leírását azonban mellőzöm, mert a fenkölt gondolkozású 
főúr, úgy hiszem, az az irár^érdeklődőknek szívesen meg
engedi annak megtekintését.
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Egyébként gépek alkalmazása úgy is csak nagytenyész- 
tásnél jöhet szóba, s valamennyi lelkiismeretes kezelést, 
rendkívüli éberséget és figyelmet követel; mert a tojások 
különben vagy kihűlnek, vagy a száraz levegőben túl- 
hevíttetnek. Mindkét eset káros befolyású és az egész 
eredményt kockára teheti.

Gépek alkalmazása több tagú személyzetet is követel 
s szerintem csak a költés időszaka alatt talált tojások 
vagy elhagyott fészkek kiköltésére alkalmazandó, azért, 
mert mindenkor nem állanak kotlós pulykák rendelkezé
sünkre, míg a gép bármikor működésbe hozható.

A felsorolt körülményeknél fogva a gépek alkalmazását 
nem is akarom bővebben tárgyalni, hanem átmegyek a 
mesterséges költés másik módjára, ,t. i. a tojásoknak 
pulykákkal és tyúkokkal való kiköltésére. Ez különben 
csak annyiban mesterséges, amennyiben nem a fácán 
által szabadban, hanem erre berendezett zárt helyeken, 
az említett szárnyasok alkalmazásával történik.

Minél egyszerűbb a költőhelynek berendezése, annál 
megfelelőbb. Az alkalmazott pulykák vagy tyúkok egymás
mellé helyezett, de egymástól elkülönített fészkekben ülnek.

A költésre berendezett helyiségnek hűvösnek, száraznak 
és főleg nyugalmasnak kell lenni; mert háborgatás, zaj, 
gyakori ajtónyitogatás és egyéb körülmények által a kotlók 
nyugtalanul ülnek és ezáltal a tojásokban kárt tehetnek. 
De megtörténhetik az is, hogy egyik-másik a fészket vég
kép elhagyja. Ezen esetre mindig kell kotlósokat tartalék
ban tartani, hogy a renitenst helyettesíthessük.

Ha pulykák állanak rendelkezésünkre, azok közül a 
nyugodtan ülőket kell felhasználni és ezeket évről-évre 
alkalmazni.

A pulyka előnye: hogy nagyobb lévén, több tojást 
takar s rendesen kitartóan kotlik; — hátránya: hogy 
súlyosabb s nyugtalankodás esetén a tojásban több 
kárt tesz.

Nagy gond fordítandó a kotlósok pontos, egyidőben 
történendő etetésére. Az etetés naponkint egyszer történik 
s célszerű erre a déli órákat választani. Ezzel egyidejűleg 
a kotlósok, a készletben tartandó homokban jól kifürdenek, 
hogy magukat megtisztítsák.

A csibék 23—25 nap alatt kelnek s amint megszáradtak, 
a kotlós alól kiveendők s ugyanazon elbánásban része- 
sítendők, mint a házi tyúk csibéi. E miatt száraz meleg 
helyen betakarva tartatnak 24 órán át.

Ezen idő elteltével kihelyeztetnek a nevelő-sátorba, ahol 
részükre pulykákat készletben tartunk.

Az itt, külön kis ketrecekbe elhelyezett pulykák alá 
rakunk 1—2 tojást, s ezeket vagy egyidejűleg helyezzük 
el a kotlás kezdetével, vagy az alájuk helyezett romlott 
tojásokhoz teszünk a költés ideje alatt, a kotlósok alul 
kiszedve 1—2 tojást.

Ez azért szükséges, hogy a vezetésre kiszemelt pulykák 
alatt is keljenek fácáncsibék, mert különben ezeket el nem 
fogadnák. Azonban ezen eljárás mellett is megesik, hogy 
egyik-másik pulyka alkalmatlannak bizonyul s az alá

helyezett csibéket agyonvágja. Ha ilyen akad, azt leg
célszerűbb azonnal eltávolítani, mert míg a csibéket meg
szokja, azokban sok kárt okoz.

A nevelő-sátorban alkalmazott, külön, egyszerű d-eszka- 
alkotmányú ketrecek, elől tolókás rácscsal látandók el 
azért, hogy a csibék kifuthassanak, míg az anya a rács 
mögött marad.

A ketrecek elé vékony deszkákból 1-5 méter hosszú 
és 20—25 centiméter magas kifutókat alkalmazunk.

A csibék kezdetben úgy az erős napfény, mint a hideg 
és nedvesség ellen szorosan megvédendők.

A napsugár távoltartására alkalmazhatunk függönyt az 
egész sátor hosszában; de alkalmazhatunk a kifutón 
keresztbe helyezett zöld galyakat is, melyek a napsugár 
átszűrődését nem akadályozzák. A nevelő-sátort legcél
szerűbb náddal vagy szalmával födni s annak 100—200 
négyszögölnyi udvarát is teljesen náddal vagy zsúpszal
mával 1'30 méter magasságban elkeríteni.

A kerítés készítésénél kiváló gond fordítandó arra, hogy 
annak belsejében kiálló farész ne legyen, s ha mégis 
volna, azt burkolni szükséges, mert az apró fácáncsibe 
rendkívül érzékeny lévén, annak nekifutva, könnyen meg
sérül és elhúll.

A nevelő-sátor udvarán is kell pár lombos fának lenni, 
mely alá a nagyobb csibék az erős napsugár elől mene
külhessenek.

A csibék a kelést követő 24, esetleg 36 órán belül nem 
kapnak táplálékot.

Régebben az első időbeni etetéshez tojás, apró kása és 
tejből készült eledelt, úgynevezett „Fanzlit“ használtak. 
E mellett hangyatojás is nyujtatott naponkint egyszer- 
kétszer. A kása később főzött, végre nyers búzával lett 
pótolva. Ezen főzetet azután az egyes fácántenyésztők, 
illetve a fácánosok még különféle zöld fűfélék hozzáadá
sával javították s pótolgatták. E mellett az egyik az itatást 
károsnak tartotta, a másik az itatás mellett kardoskodott; 
szóval: annyi módja, annyi rendszere volt a nevelésnek, 
ahány volt a fácános. Újabban, mióta a Fattinger-cég 
különféle húsrosttal preparált eledelt hozott forgalomba, 
a különféle főzetek teljesen nélkülözhetők s a mesterséges 
tenyésztés nagyon megkönnyíttetett.

Ezidőszerint tehát az első 8— 10 nap alatt csak langyos 
édes tejjel nedvesített Fattinger-féle fácáneledelt haszná
lunk. Vizet a csibék eleinte nem kapnak. A 8— 10-ik 
napon a kifutók felett alkalmazott zöld galyárnyalókat 
tiszta friss vízzel kissé meglocsoljuk s a csibéket a kifu
tóba eresztjük. Ezek elkezdik a nedves lombot csipegetni. 
Miután ezt néhány napig alkalmazzuk s a csibéknek már 
Fattinger-féle Criselt is kevertünk kis mennyiségben ele
delükhöz s azok a kifutókon már átszállanak és a sátor 
udvarán futkosnak, hozzáláthatunk a rendszeres itatáshoz. 
A vizet legcélszerűbben közönséges, mélyebb cseréptányé
rokba adjuk, melyekbe természetes kavicsdarabokat he
lyezünk, hogy a viz kisebb felületeken legyen csak hozzá
férhető.

<«
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A csibék etetése kezdetben gyakran, de a napnak ugyan
azon órájában történik. Pl. reggel 5, délelőtt 8, délután 
2 és este 7 órakor. Lehet azonban gyakrabban is. Későb
ben, amint a csibék erősödnek, lehet ritkábban etetni.

A hangyatojás ezen takarmány mellett is előnyösen 
használható és a csibék fejlődését rendkívül előmozdítja.

A gyűjtött hangyafészkeket földestől, hanrjyástól s to
jással együtt szórjuk ki. A hangyákat előszeretettel kere
sik ki és veszik fel. Valóságos élvezet ilyenkor az apró 
állatokat szemlélni, mint dolgoznak, kaparnak, hogy egy
más elől a tojást vagy hangyát elcsíphessék.

Megjegyzem, hogy a szárazabb réteken és jobb lege
lőkön előforduló apró fekete hangyák fészkét gyűjtsük; 
mert a nagy vörös hangyák által kiválasztott hangyasav 
a kis állatok halálát okozza.

Az etetés kezdetben a kifutókban, későbben az udva
ron történik, s ezen idő alatt a vezető pulykák a ketre
cekben maradnak; mert ezek, nevezetesen az első idő
ben nagyobb testsúlyuknál fogva a csibékben eltaposás 
által nagyobb kárt okoznának.

Ezt a rendszert különben tanácsos állandóan megtar
tani s a pulykákat velük együtt csak akkor etetni, mikor 
teljes röpképességüket elérték.

Midőn a csibék már szárnyaikat próbálgatják, a puly
kák vezetésével kieresztjük száraz rétekre. A kibocsájtás 
reggel csak akkor történik, ha a harmat már felszáradt 
es okvetlen elzárandók, még mielőtt az alkonyati harmat 
képződik. A 3—4 hetes csibék már szépen repülnek.

Még megemlítem, hogy a fácáncsibék etetésénél, ita
tásánál rendkívül óvatosan kell elbánni s az edényeket 
mindenkor tisztán kell tartani. A Fattinger-féle eledelt 
mindenkor etetés előtt kell készíteni, s a maradékot fel
használni később nem szabad; hanem szórjuk ki a házi 
szárnyasoknak, s ha ilyenek nem volnának, ássuk el, 
vagy semmisítsük meg más módon; de minden körül
mények között tartsuk szabálynak: hogy állott eledelt 
felhasználni nem szabad.

Különös sajátsága a fácáncsibéknek, hogy repülőképes
ségüket elérve, éjnek idején gyakran minden ok nélkül 
megriadnak. Zivatarokat megelőzőleg azonban az a nyug
talanság gyakran olyan fokra emelkedik, hogy éjnek ide
jén kiszállanak. Ezt, minthogy a csibék repülőképessé
güket elérve, nem vonulnak már be a vezető pulykák 
ketrecébe, hanem a sátor alatt tanyáznak, úgy akadá
lyozhatjuk meg, ha a nevelő sátor egész hosszát éjsza
kára hálóval zárjuk el. Ha ezt az 'óvóintézkedést elmu
lasztjuk, a kirebbent csibékben nagyobb kár eshetik.

Ha a fácánok elérték 5—6 hetes korukat, kitelepítjük 
azokat rendeltetési helyükre. Ide még elkíséri őket né
hány pulyka, de azokat 2—3 hétnél tovább meghagyni 
mellettük nem tanácsos ; mert különben annyira hozzá
szoknak az emberhez, hogy a téli vadászatoknál nagy 
távolságra hajtatják magukat, de fel nem rebbennek. 
A kitelepítés helyén, az etető fölé egy egyszerű náddal, 
szalmával vagy deszkával fedett féltetős kunyhót állítunk

E R D É S Z

fel, a hová a pulykákkal együtt elülnek. Mindez termé
szetesen elmarad akkor, ha a nevelés magában a fácá
nosban történik.

De bármilyen egyszerű legyen is a fácánoknak fel
nevelése Fattinger-féle tápanyaggal, azért a nevelésnek, 
illetve tenyésztésnek ezen módját haszonnal alkalmazni 
nem lehet. A nevelés s nevezetesen az ápolás költségei 
e mellett oly nagyok, hogy azokat a lövött fácánok 
eladási árával recompensálni nem lehet, ha csak haszon
nak a vadászat által nyújtott élvezetet is nem tekintjük. 
Ha tehát fácánt számértékben kifejezhető haszonnal kívá
nunk tenyészteni, akkor a vadon való tenyésztéshez, 
vagy a kettőnek kombinált alkalmazásához folyamodunk 
olyképpen, hogy csak az elhagyott fészkek tojásait 
gyűjtjük és költetjük ki mesterségesen.

Sokkal egyszerűbb a vadon való tenyésztés; mert 
ennél csak arról kell gondoskodni, hogy a fácánokat a 
szórók rendszeres gondozásával összetartsuk. A költést, 
vezetést, felnevelést maga a fácántyúk végzi.

Felesleges talán felemlíteni is azt, hogy a ragadozók 
mindkét esetben szorgosan pusztítandók. S ha a tenyész
tést ezen célra kijelölt erdőterületen űzzük, szükséges 
réteket, földeket az erdő területén belül fentartani és az 
utóbbiakat kölessel, hajdinával, moharral vetni, hogy a 
fiatal fácánoknak nem csak megfelelő táplálékot, de hogy 
úgy mondjam mulatságot is nyújtsunk; mert azok igaz 
élvezettel tapossák ki a szemet.

A csupán vadon tenyésztett fácánok szaporulatára rend
kívül kedvezőtlen az, ha a fácános közvetlen-közeiében, vagy 
magában a mezőgazdaságban sok takarmányféle termel
tetik ; mert különösen a herefélékbe, zabosbükkönybe elő
szeretettel rakják fészkeiket, melyek a kaszálás, gyűjtés, 
forgatás stb. munkák alkalmával mind tönkre mennek.

Ennek a veszélynek elejét veendő, megkísértettem min
dent s ha a fészket sikerült is megmenteni, az annyiszor 
lett az ott dolgozó munkások által megtekintve, míg a 
tyúk a sok látogatást megunva, a fészket elhagyta.

Némileg védekezhetünk ezen kalamitás ellen az által, 
hogy a takarmányféléket tavaszszal gyakran megjárjuk s 
vizslákkal átkeresve, a fészket készítő tyúkokat elriaszt
juk. Ez azonban csak részleges eredményhez vezet, mert 
az elriasztott tyúkok oda rendszerint újra és újra vissza
térnek. Mindez azonban ne riasszon el bennünket ezen 
nemes szárnyas tenyésztésétől, mert gonddal és észsze
rűen tenyésztve nemcsak élvezetes vadászatot nyújt, de 
tisztességes polgári hasznot is ígér.

A sas és a nyúl.
E lapnak m. évi 23. számában megjelent „A sas és a nyul“ 

című tudósítás egy hasonló élményem közlésére indít.
Múlt év november 17-én a „Nagy-Bihar“-ra akarván 

felmenni, útközben — 1300 mt. magasságban, éppen a 
véderdő határán -— érdslses jelenetre figyelmeztetett 
egyik erdőőröm.
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Két sas — a fajtáját a nagy távolság miatt nem álla
píthattam meg — gyors időközökben le-lecsapott a lúc- 
fenyves szélén levő borókába. Kevéssé várva, látom, 
hogy egy majdnem fehérnek látszó róka zsákmányával, 
egy nyullal ugyancsak iparkodik elmenekülni a jogbitorlók 
elől s zászlója a küzdelem közben gyakran feltűnt a 
sötét bokrok felett.

Kísérőmmel a havasi kunyhók fedezete mellett az 
érdekes csata színhelyére lopakodtunk, úgy azonban, hogy 
egyik a másikat látva, az egy holdas borókást egymás
nak hajtottuk. Útközben biztosra vettük legalább a rókát, 
de úgy jártunk, mint a gyermek, aki álmában kincset 
szorongat markában s felébredéskor csalódottan nézi 
megizzadt, üres tenyerét. >*

Nem volt ott egyéb egy néhány kitépett szőrcsomónál, 
gazdáik pedig — ki merre látott. Elhatároztam, hogy 
meghajtatok egy darab fenyvest, ahol a rókát meg
húzódni véltem, magam pedig erdőőrömmel felállottam 
egy-egy vastag lúc-fenyő mellé.

Sejtelmem nem csalt, mert alig hogy elindult a hajtás, 
látom a komát, gyakran hátrapislogva — s azt hiszem, 
nagyokat is nyelve megzavart reggelije után — felém 
közeledni. Nem engedtem soká fáradni, egy lövéssel 
megtért alkotójához. Hatalmas és igazi havasi dísz
példány volt. Homloka, tarkója aranysárga, bundájának 
többi része majdnem fehér. Hossza — az orra hegyétől 
a farka végéig fektetve — 130 cmt. volt.

Kristyór, 1903. február hó 24. , ,  , ,ti. K-

A körmendi magpergető.
Lapunk utolsó számában felhívtuk az érdeklődők figyel

mét a zalaegerszegi magpergető tulajdonosénak 600 ko
ronás alapítványára s most a körmendi magpergetőnek 
hasonló nemes elhatározásáról értesíthetjük olvasóinkat. 
Stainer Gyula felhatalmazza vevőit arra, hogy a nála 
tett megrendelések számlaértékének egy százalékát le
vonásba hozzák s azt az Országos Erdészeti Egyesület 
valamelyik alapítványának gyarapítására fordítsák.

Stainer Gyula régi jó hírnevű, komoly cég, kinek fő
üzlete ugyan Bécs-Ujhelyen van, de a ki tudomásunk 
szerint Magyarországon szerzi be azt a fenyőtoboz kész
letet, melynek magvait nálunk értékesíti. Ezt minden
esetre meg is kívánjuk tőle, mert pártfogásunkra csak 
akkor számíthat, ha honi és nem külföldi magvakat bo
csát forgalomba.
> C */'• ’Jé fc.tk.fc’fc.lfc. *,*'••*• "ff •tV̂V fafaji’ fi *,*'• ‘;V 5*e •}* A* ')?

KÜLÖNFÉLÉK.

* Kérelem. Felkérjük szaktársainkat szíveskedjenek 
képzettebb altiszteiket értesíteni arról, hogy bárha a lap 
árát kénytelenek voltunk felemelni, ők a lapot ezután is 
a régi kedvezményes 8 korona árban járathatják.

* Öngyilkos e rdőmester .  Aradról írják: Workzel 
Vilmos, az erdélyi püspökség nyugalmazott erdőmestere 
73 éves korában gyógyíthatatlan betegsége miatt főbelőtte 
magát e hó 4-én. Az elhunytat előkelő rokonság gyá
szolja.

* Ö t  koporsó. Fogarasvármegye Berivai nevű köz
ségében — mint Brassóból írják — végzetes szerencsét
lenség sújtotta Läufer erdőőr családját. A minap este 
vacsoránál ült a családapa, anya és három leánygyermek, 
amikor egyszerre leszakadt a petróleumlámpa és fölrob
bant. Az égő olajtól meggyulladt az asszony és a három 
gyermek ruhája. Az erdőőr ölbe kapta legnagyobb leányát, 
hogy a ruháját eloltsa és e közben az ő ruhája is meg
gyűlt. Gyorsan letépte a nyolc éves leány ruháját és le
hányta a szobába, amitől a szőnyegek, takarók és füg
gönyök is lángot vetettek és oly nagy füst támadt a szo
bában, hogy az erdőőr kénytelen volt a szobából kimenni; 
a ruhája már akkor lánggal égett. A szolgák vízért sza
ladtak, de amikorra visszatértek, az egész szoba egy 
tüzláng volt. Läufer — miután kirohant — letépte ma
gáról az égő ruhát s ismét gyorsan beugrott a szobába, 
hogy kimentse az asszonyt és a gyermekeket. A szolgák
nak végre sikerült a tüzet eloltani, de akkorra már a 
a három éves leány szénné égett. A szülőket tele égett 
sebekkel vitték ki. A szerencsétlenség hírére odament 
az orvos is, aki eszméletre hozta a szülőket; de meg
menteni nem lehetett őket. Másnap reggel az asszony 
meghalt; a férfi még délig kínlódott, aztán ő is kiszenvedett. 
A szerencsétlenül járt családot egyszerre temették el s 
az öt koporsót az egész falu nagy részvéttel kisérte ki 
a temetőbe.

* A fák védelm ére  alakult t á rsaság .  Francia- 
országban a fák védelmére alakult társaság (Société fo- 
restiére des amis des arbres) rövid idő alatt igen hasz
nos tevékenységet fejtett ki.

A franciával nem született az erdő szeretete iránti ér
zék, mint a némettel. — A mostani francia nemzedék 
elődei századokon keresztül nagyon rosszul gazdálkodtak 
és csak a XIX. század utolsó felében kezdettek német 
mintára okszerű erdőgazdaságot. — Dacára annak, hogy 
Délfranciaország sokat szenved a vadpatakok és száraz
ságtól, még ma is igen sok erdőt pusztítanak újabb 
szőllő és egyéb mezőgazdasági termények nyerésére szol
gáló területek meghódítása okából. — Hogy azonban a 
nagy elösmerést érdemlő erdőgondnokságok sikerrel mű
ködhessenek, mindenek előtte kívánatosnak látszik, hogy 
a nép érzékkel bírjon az erdő. szeretete iránt.

Ezt a célt tűzte ki magának a fentérintett társaság. A 
meglévő erdőket megóvni, fentartani és újakat telepíteni 
akar. — A társaság legnagyobb támaszát a néptanítók
ban találta. — Hisz a néptanítók falun közvetlen 
érintkezésben állanak a természettel, mert majd mind
egyik mezőgazdasággal foglalkozik, a fiatalságot a ter
mészet titkaival ösmerteti meg. — A tanítók e közre
működése a leghathatósabb, mert ők a fiatalságot kis
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koruktól kezdve az erdő iránti szeretetre oktatják, ami 
mindenesetre Franciaország erdőkoszoruzta Vogesei, Jura, 
Alpok és Piréna és központi fensík, továbbá a Bre
tagne vidékének nagy hasznára fog válni. — A tanítók 
az ifjúságot a fanevelés mesterségére oktatják ; arra ok
tatják, hogy hogy kell fát ültetni, oltani és hogy hogyan 
jutnak a gyümölcshöz. — A gyermekekben felköltik az 
érdeklődést, hogy hogy nő a csemete fává és hogy hoz 
a fa gyümölcsöt, — felköltik bennök az érdeklődést az 
erdő varázshatása iránt, az utak, sétányokat szegélyző 
fák szépségére és figyelmessé teszik a kopasz hegyek, 
az egyhangú puszták sivárságára. A felnőtteket a fák 
gyakorlati hasznára, a gyümölcsfa tenyésztésre és az 
erdőgazdasági műveletekre oktatják. — Meggyőzik eze
ket, hogyha fátlan területek igen sok helyen majdnem 
egészen értéktelenek, mig ellenben, hogy a befásított 
részéi a talajnak mennyi hasznot nyújt az emberiségnek.

A Société forestiére des amis des arbres nevű társa
ság a tanítók ezen áldást hozó önzetlen működéséért, 
hogy az nyilvános elösmerést is nyerjen, már az 1901. 
évben pályadijat irt ki azok részére, a kik személyes 
működésükkel, akár propaganda, akár irodalmi munká
jukkal Franiaország területének befásítása körül ered
ményt felmutatni tudnak.

A társaság a nagy érdeklődés következtében 1902. 
évre is kitűzött pályázatot. — Egyáltalában nagy tevé
kenységet fejt ki az erdősítések érdekében, felolvasásokat 
tart a fásítás hasznáról, ezek előnyéről hirlapilag tárgyal 
és e célra egy külön szaklapot szerkeszt.

(Oest. F. u. J. z.) D. B.
Fafogyasztás. New-Yorkban, Bostonban, Chicagó

ban és Philadelphiában több olyan újság jelenik meg, 
melyek mindegyike évenként papírban annyi fát fogyaszt, 
mely körülbelül 16,000 hold területen nő. A papírgyá
raknak faszükszégletét elsősorban Canada fedezi, a hol 
jelenleg 48 nagyobb fűrésztelep van üzemben. Quebec 
tartomány maga 5 millió métermázsa papirost gyárt éven
ként.

Számadatok London forgalmáról. A londoni 
közúti kocsik évente 686 millió embert szállítanak átlag
ban. Ebből a roppant embertömegből 19% a földalatti 
villanyost használja, 45% az utcákat behálózó lóvasúti 
és villanyos kocsikon utazik, mig 36% a földfeletti tár
saskocsikat veszi igénybe. London 5'/2 millió lakosából 
e szerint évenként 125-ször veszi igénybe az említett 
járműveket. New-Yorknak lakói átlag 210-szer használ
ják e forgalmi eszközöket s habár lakóinak száma csak 
3‘/2 millió, forgalma nagyobb a Londonénál, mert átlag 
735 millió embert szállítanak az összes közforgalmú ko
csikon.

* Vas- é s  sodronyszögek m eg v éd ése  a  rozsda 
ellen. Mindenhol ott, a hol a szögek az időjárás válto
zásának vannak alávetve, célszerűnek bizonyult a szöge
ket izzóállapotban hideg lenolajjal leönteni s csak azután 
használatba venni.

E R D É S Z

* N edves  lábbelik szárítása.  Ha a lábbelik átned
vesedtek, leghelyesebb azokat azonnal száraz zabszemek
kel jól megtölteni. A zabnak az a tulajdonsága, hogy a 
nedvességet magába vonja, a szemek megdagadnak s a 
lábbeli előbbi alakját megtartja anélkül, hogy a bőr ösz- 
szeszáradna. A zabot legalább 30 órán át hagyjuk a 
lábbeliben. — Minden bőrből készült tárgyat, nemcsak 
lábbelit, de lószerszámot, kocsiüléseket, kocsifedelet stb. 
jó puhán tarthatunk, ha azokat nem száraz állapotban 
kenjük be valamely zsiradékkal, hanem akkor, a mikor 
azok némileg nedvesek. így pl. ha egy összesározott 
lószerszámot akarunk megtisztítani — azt mosassuk elő
ször le s ha egy óráig állt s teljesen meg nem száradt, 
dörzsöltessük jó erősen be tiszta vazelinnel, vagy jó mi
nőségű halzsirral. Növényekből készített olajat bőrtárgyak 
puhítására soha se használjunk.

LEVÉLSZEKRÉNY.

i.
Igen tisztelt Szerkesztő úr!

Örömmel üdvözlöm újra feltámadt lapját! A tisztviselők 
fizetésrendezése felébresztette a mély álomban szunnyadó 
állami erdőtiszteket is. Felébredtek és sokan felszólaltak, 
de ugyanakkor eszméltek és látták, hogy szakunk fejlő
dését nem várhatják csupán csak az Országos Erdészeti 
Egyesülettől és annak hivatalos közlönyétől, az Erdészeti 
Lapoktól.

Öntudatra ébredt az erdészet és látta, hogy egy füg
getlen szaklap létkérdéssé vált, belátta, hogy a saját 
haladását rontotta meg avval, mikor a legválságosabb 
időben a „Magyar Erdész“ szaklapot nem pártfogolta, 
hanem hagyta, hogy erőtlenül elpusztuljon. Hány erdő
tiszt döbbent meg, midőn az év elején arra a keserves 
csalódásra ébredt, hogy nem jelenik meg többé az ön 
lapja ?

Mindenki akarta olvasni, de vajmi kevesen voltak, 
akik arra előfizetni akartak volna; sokan vannak, kik 
azt mondták, minek fizessek elő, úgyis elolvashatom, 
elég ha a szomszédom járatja. Pedig evvel többet ártot
tak szakunknak, mint használtak, s kimutattuk egyúttal 
azt is, hogy élhetetlenek vagyunk. Lám, odaát hány 
szaklapot tart fenn az osztrák szomszéd és mi az ő 
irodalmát pártoljuk, pártoljuk a lapjait és saját irodal
munkat nem támogatjuk, hanem bölcsőjében megfojtjuk.

Örömmel üdvözöljük az újból megjelent lapot és ipar
kodni fogunk azt teljes erőnkből pártolni, mert az erkölcsi 
kötelességünk. Aki a lapra előfizet, ne adja ki kezéből 
olvasás végett, hanem szaktársait, akik olvasni akarják, 
figyelmeztesse, hogy fizessenek elő ők is. Ha minden 
előfizető így fog cselekedni, akkor biztosak lehetünk 
arról, hogy e lap fel fog virágozni.

Lapjára jövőben fontos feladat vár. Még nem ébredt 
fel a magyar erdészet. Fel kell ráznunk mély álmából,

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



38 MAGYAR E R D É S Z 1. szári)

hogy feléledjen, mert hosszú betegségnek halál a vége, 
és ez, sajnos, szakunk felé rohamos léptekkel közeledik.

Három évtized előtt született újjá az erdészeti irodalom 
és lett magyar erdészet. Akkor ifjú erővel és lelkesedéssel 
látott mindenki a munkához, de a fellobbant láng szalma
tűz volt s már elaludni készül.

Három évtized alatt az erdőtisztek egyik joga a másik 
után veszett el, soha sem adtak semmit, mindig csak 
elvettek, ami pedig megmaradt, azt most veszik el a 
fizetésrendezéssel. Nem volt jó vezetője, nem volt jó és 
független lapja a szaknak. Az Orsz. Erdészeti Egyesület 
abban az időben nem sokat törődött az erdészeti szak
kal, mert sokkal jobban lekötötte munkásságát a palota 
építése, mint tagjai sorsának gondoskodása, az erdészeti 
szak felvirágzása, szóval magánérdeket szolgált. Az el
hagyott és még zsenge korában elnyomott erdészet pedig 
zsarnok önkényuralom alá került. Nem volt senki, ki 
felszólaljon, nem volt független szaklapja és rabigába 
hajtotta fejét a nagy többség, az államerdészet, és hálá
ból elnyomójának még életében szobrot állított. Ez volt 
az erdészet sötét kora, absolutizmusa, mely folyton kisért 
és nem szakunktól függ, hogy az újra vissza ne térjen. 
Éppen ezért álljunk résen, pártoljuk a független szak
lapot, mert nem tudhatjuk, mit hoz a közel jövendő . . .

Ezen keserves emlékek késztettek felszólalásra, me
lyeket elfeledni és megbocsátani nem lehet; vagy talán 
azok, akik annak idejében műszaki díjnokok voltak, el
feledték-e, hogy csekély napidíjukból a műszaki intéz
mény megteremtőjének emelendő szoborra minden meg- 
kérdeztetés nélkül egy bizonyos összeget levontak?

Tehát résen álljunk és vigyázzunk, hogy a régi keser
ves állapotok vissza ne térjenek.

Juglans.

11.

Nyílt levél S ta ine r  Gyula úr körmendi 
m agperge tő  intézetéhez.

A vevőközönség, illetve a közérdek szempontjából egy 
kérdést intézünk önökhöz avval a kijelentéssel, hogy 
adott válaszukat az érdeklődők tájékozásául, ezen a he
lyen szintén közreadjuk.

E tavasz folyamán intézetükből két árjegyzék került 
kezeinkhez s habár azok alig 10— 14 napi időközökben 
küldettek szét, nehány fontosabb famagnak árai között 
igen nagy eltérések mutatkoztak. így például — hogy 
többet ne említsünk — a vörös fenyő magjának 100 
kilója az első árjegyzékben 620, a másodikban 480 
koronáért lett kínálva; a tölgymakknak hektoliter szerinti 
ára az utolsó árjegyzék szerint szintén egy koronával 
olcsóbbnak van feltüntetve.

Soknak olvasóink közül feltűnt ez a gyorsan bekövet
kezett árhullámzás s mivel cégük hirdetését lapunkban 
is olvasták, abban a hiszemben, hogy mi e tekintetben

bővebb tájákozással bírunk; felvilágosításért hozzánk for
dultak, egyúttal azt is kérdezve, hogy az Önöknél rendelt 
magvak számlaösszegéből tulajdonképen egy vagy két 
százalék hozható levonásba, mert míg a főárjegyzékben 
l"/o van erdészeti célra felajánlva, a később megjelent 
értesítő 2 százalék engedményről szól.

Szives válaszukat előre is köszöni e lapok

szerkesztősége.

Szerkesztői üzenetek.
N. V . . . úrnak. A kitúrt tölgycsemetéknek gyökerét a vaddisznó 

rágja meg és falja fel. A tapasztalat azt igazolja, hogy vegyes ülte
tésekben a csertölgycsemete gyökerét szívesebben fogyasztja. Más 
védekezési mód nincs, mint kilőni a vadat.

H. B . . . úrnak. Föltett kérdésé ugyan nem vág a mi szakunk 
körébe, de mindazonáltal megadjuk arra is a feleletet. A szőlő trá
gyázására istállótrágyát egymagában használni nem okszerű, mert 
igaz, hogy a bő istállótrágya fokozza a tömegtermést, de mindig a 
borminőség rovására. A francia hires bortermő vidékeken csak kom- 
poszttal és műtrágyával javítják a szőlőt. Be van bizonyítva, hogy a 
foszfor-, légeny- és kálitrágyák együttes alkalmazása a leghelyesebb, 
mert így nemcsak a mennyiséget lehet jelentékenyen emelni, de a 
kálitrágyával főleg a minőséget is nagyon lehet javítani.

E. D . . . úrnak. Baranyában is tartattak a téli hónapok alat 
kosárfonó és fafaragási tanfolyamok. Mánián és Sellyén is.

Tiz kiló idei ak ác m a g o t  keres megvételre e lapok 
szerkesztője.

T artósí T Ti ? O lcsó!
Praktikus! E legán s!

Villamos zseblám pa.
#  .j* Minden g azd aság b an  nélkülözhetetlen.

Zsebben is h o rd o zh a tó , kényelm es, cé lsze rű  és ta r tó s .
Mindenkinek szükséges szobák, lépcsők, folyosók, mellékhelyiségek 
megvilágítására. Tiszteknek gyakorlatnál rendkívüli alkalmas. Turis
táknak, vadászoknak és  erdészeknek nélkülözhetetlen, orvosok
nak éjjeli látogatásnál. Fontos gyárakban, malmokban, pinczéKben, 
raktárakban robbanó anyagoknak — a z  utazó közönségnek meg
becsülhetetlen, ha éjjel megérkezik. Háziasszonyok öröme. Nincs 
többe gyertyacsepp a padlón és szőnyegen. Gazdákat é s  b irtokoso
kat megóv tűzvész és támadás ellen; a szénapadlásra éjjel is lel lenet 
menni, teljesen tűzbiztos. Több ezerszer nasználnató és ha idővel kiég a telep, 
újat 60 krért adunk. Ára 3 korona. Utánvét vagy bérmentve az ösz- 

szeg elöleges beküldése mellett küld :

jJ/fa/ános Villamossági Vállalat, j/Juffenberg J .
15,1—12 B U D A P E S T , V II., K lau zál-u . 29 .

5 W ßlöl I Ajánlok tiszta és jó karban levő, rozsda- J
, J l l n d l l l l l  Y t l t .1 .  mentes, katonai puskaművessel kipróbált,

Wernöl hátultöltő fegyvereket
í  darabonkint 8 koronáért, hozzávaló töltényeket darabonkint J
l 12 fillé ré rt, jó erős fegyverszíjat 1 korona 40 fillé ré rt, t
J Ezen ritka alkalmat mindenkinek legjobban ajánlom és kijelentem, J
f ha a fegyver az árnak meg nem feleiő, visszaküldnető és kötelezem ma- * 
£ gamat az érette fizetett összeget azonnal visszaküldeni. |
4 Ezen fegyvereim v a d á sz a tra , önvédelem re, e rdészeknek , ^
j  e rd ő ő rö k n ek , m ező- és é jje li ő rö k n ek  igen ajánlatosak és mint |
4 szobad ísz  is nagyon megérik a 8 koronát. 1,1— 4
I M egrendeléseke t u tán v é t m elle tt eszközlök .
« D  I I I IV/I Q  Á M  H O  P katonai hadfelszerelő intézete, a m. kir ! 
 ̂ D  L. U  IV! O  /"\ IN U  W  ív Honvédség, korouaőrség, pénzügyőrség 4

I és Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye szerződött szállítója. O felsége a perzsa j 
4 császár és orosz császári nagyherczegi udvari szállító J
* BU D A PEST, IV., V ácz i-u tcza  15. szám . = = = = =  j
I  F ió k ra k tá ra 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 .  *
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KITÜNTETÉSEK:
BRÜNN 1894. TROPPAU 1895.

Jfeiöer V. és fia
freuöenthal (Osztr. Szilézia).

Vadászati
ékszerkülönlegességek

(Hubertus-Schmuck) szarvas- és 
rókafogakból, korcsagancsokból stb. leg
finomabb arany és oxydált ezüst kiállí- 
.........................  tásban.............................

Ékszerek, arany- és  ezüs t
árúk, Chinaezüst-c ikkek és 
műöntvény-tárgyak gyára  és 
................ ra k tá ra .........................
K ép es á r je g y z é k e t  k ív á n a tr a  in g y e n  

é s  b é r m e n v e  k ü ld ü n k .

A cím pontos megadását kérjük. 
S z a rv a s -  é s  r ó k a fo p a k  e lő z e te s  b e k ü l
d é s  m e l le t t  a  le g m a g a s a b b  á r a k b a n  

m e g v é te tn e k .  2,1—

■jt h ú s z e z e r  d
5 éves iskolázott, igen szép

vörösjenyő-csemete
a csemetekert felhagyása miatt

ciciDo

e z r c n k i n t i  14 korona  árban.
Kisbér állomásra szállítva. a«
Csomagolás tetszés szerinti s 

önköltségen számittatik. &

d i Uradalmi  e r d ő h i v a t a l
Suúron (Veszprém megye). 4 ,2 - 2

Szabadalmi szám 16794.

Beck Károly
®) M érték vé te le  vége tt szíveskedjék hozzám fordulni.

----------------------------------------------------------------------®
szab. ablak-szellőztető készülék készítő
Budapest, V ili., József-u. 14.

dl d  Az egészség a fő, sze"falefe d  d
Beck Károly-féle újonnan feltalált  é s  szabada lm azo t t  ablakszellőztető készüléke, magyar 
gyártmány, melyek most már felülmúlják az összes külföldi és mostanáig alkalmazott szellőzőket, 
úgy célszerűségében, jóságban, mint olcsóságukban. Minden ablakra  alkalmazhatók. Egészségügyi 

szempontból 45% nyitás által légvonat kizárva.

Több m int 3 0  ezer  darab  m á r  h a szn á la tb a n  Van.
Számtalan elismerő levél van kezeimben, mely a t. közönség megelégedését nyilvánítja. 

= = = = =  K öltségvetések ingyen és bérmentve. = = = = = =
A B L A K - S Z E L L Ő Z Ő K  7 K O R O N A  60 F I L L É R T Ő L  F E L J E B B .
Ablak-szellőztető készülékeim használatban vannak a következő nevezetesebb helyeken: Budapest, Nemzeti Kaszinó, 
Kossuth Lajos-utca. — Kereskedelm i Minisztérium, Budán. — Ref. főgymnasium, Deák-tér. — Magyar 
Kir. Ludovika. - K ispesti állami elemi iskolában s több kórházak és iskolákban a fővárosban és v idé 

ken kitűnőnek bizonyult.
Mindennemű épület- és műlakatos-munkát 
készítek a leg jobb kivitelben. —
Megrendelések úgy Budapesten, mint vidékre gyor
san és pontosan eszközöltetnek ----------- -------

Tisztelettel 14,1—24

B E C K  K A R O ü Y ,
sza b a d u ln i, a b la k -s z e l lő z te tő  k é sz ü lé k  k é s z ítő  é s  la k a to s .

*
*

&

*
*

*
*
*
*
*
«I
*

*
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TELEFON. j t j t  TELEFON. ^  ma

E c k m a y e r  József
épület- és műlakatos 

Acéllemez-, &  &  &  &

I !! KERÉKPÁROK RAKTÁRON! ! I

\ M a l i k  Z s ig m o n d i
kerékpár-készítő és javító-gyára 

W t T  Budapest, Cégszesz-utcza 2. szám.

Zajtalan görredőny-
és

Napellenző-gyár &  &

..•* .A ./* ._•*

Iroda: 11-1 24

VII., Podmaniczky-utca 12. szám a.

Elfogadok megrendeléseket a legjobb 
anyagból készült

kerékpárokra
2 évi jótállás mellett.

1902-es  modellú' uj kerékpárokat  
130 koronáért  szállítok.

Legegyszerűbb kezelésű automo
bilokra; (motorkocsik), zománcozások, 

a  nickelezések, valamint minden e szakba vágó A 
w n  munkák a legolcsóbb árak mellett esz-

M Árjegyzék ingyen és bérmentve. Ä

TELEFON. TELEFON.

jlffeglepő újdonságok! B á m u la t o s  OlCSÓ á r a k ! Mm' ajiiM-tirjgá
É rdekes! F on tos! H asznos!

Amerikai villamos zseblámpa,
ben, tartós teleppel, azelőtt 6 kor., m ost csak 3 ko

rona. Tartaléktelep 1 korona 20 fillér.

elegáns
kivitel-

celjes villamos házi csengő berendezés
a melyet mindenki játszva felszerelhet, tartós száraz 
teleppel, kitűnő csengővel, 20 m. kábellel és egy finom 

billentyűvel együtt 7 korona.

Villamos házi lámpa, minden háztartásban nélkülözhetetlen, naponkénti fél órai 
használat mellett a telep 1 hónapig eltart; nem robban, 

nem tűzveszélyes, alig */2 kilogramm nehéz ; esőben és viharban is használható. Ezelőtt 12 
korona, m ost csak 6 korona. Tartaléktelep 2 korona.

Hihetetlen!!
4i/2 kilogramm legfinomabb, MÍMAV/>,.C7*>nn;m 
a sajtolás közben megsérült

különféle illatokban, mig a készlet tart, 6 korona.

Am erikai újdonság!
•fc-jsr fi „pascha“ önberetváló készülékkel
mindenki időt és pénzt takarít meg, ára elegáns, tar

tós kivitelben 5 korona.

A pénz előleges beküldése vagy utánvét mellett szállítja:
TT' /A  T> A li /A  T 'T  C ü  X} újdonságokat terjesztő vállalata, 

^  ^  K J VJ K J L  BUDAPEST, VII., Cserhát-utca 25.

<>

13,1—12

Nyomatott Székely és Illés könynyomdájában Ungvári, 1903.
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MAGYAR E R D É S Z
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

Előfizetési á r: S z e r k e s z t i  és  k ia d ja :

Egész évre 14 K im ecsfalvi IM EC S B É L A  B O R S O D -A P Á T F A L V Á N ,
élévre ... ... ___ --- 7 K j hová az előfizetési és hirdetési díjak, valamint a lapba szánt közlemények küldendők. !

j,Omnia vincit: servari renipublicani.“
Mi egyéb kell ahoz, hogy jó erdészek le

gyünk, mint az, hogy szeressük az erdőt. — 
Az erdő szeretete — a vele való foglalkozásra 
es armak gondos ápolására késztet; e gondos
kodásnak meg szépen fejlett, értékes erdő a 
folyománya, ami ismét az erdész derekas szak- 
képzettségének legkifogástalanabb kritériuma.

Mi egyéb kell ahoz, hogy szeressük az erdőt, 
mir>t az, hogy gyermekkorunktól kezdve azzal 
együtt növekedjünk. — Az erdővel való együtt
élés megismertet azon gyönyörűséggel, amit 
csakis a hamisítatlan természet nyújthat.

És hogy az erdővel együtt és abban benne 
tudjunk élni: mi egyéb kell ahoz, mint az, 
hogy nevelőink megtanítsanak minket a hoz
zánk egyedül hűséges anyaföldnek szeretetére.

Mivel azonban minket eddigelé csakis a 
bürók, hivatalok, irodák és kávéházak láto
gatására, nagy fizetés után való törekvésre 
és — horrendum dictu! — kegyeletes szo
boradományozások gondos gyakorlására képe
sítettek : ezért igen természetes, hogy mos
tanság mindenki borzadva gondol a falun, er
dőn, mezőn tölteni való rusztikus vad életre.

Ki az ördög temettetné el magát ifjan és ele
venen . . .

Utóvégre is arra valók a modern technika 
legkiválóbb vívmányai, hogy éljünk velük. Ki
tűnő távcsöveink oly közel hozzák az erdőt a 
városhoz, hogy akár virágot szakíthat a szélé
ről . .  . Maradjunk hát csak a városban együtt, 
a jó 'társaságban. Úgyis csak egyszer él az 
ember ! Él, ahogy él, de mégis csak él . . .

Őszinte szívem legteljesebb melegével üdvöz
löm Wlassics minister urat, aki szembe áll a 
mai ferde élettel és visszatartja a hivatalnok

élet fertőjébe rohanó mai generációt a mutatós, 
de ingoványos pályától, amely könnyű életet és 
rózsás örömöket igér, de amely rodhadttá teszi 
a természetes embert, — amely könyörtelenül 
elnyeli a csábító hínárra csalt ifjú nemzedékek 
egész sorának boldogságát és szép jövőbe ve
tett édes reményeiket.

Szívem legforróbb kívánságával óhajtom : bár
csak ő lenne második megváltója legalább 
nemzetünknek, aki rátereli a boldogságát vakon 
kereső embert a boldogulásnak egyedül igaz 
útjára — a természetes, egyszerű életmódra, az 
anyaföld szeretetére, a természetnyújtotta tiszta 
örömek után való törekvésre. Bárcsak ő volna 
az, aki képes lenne egyszerűvé tenni életünket 
anélkül, hogy tudatlanokká kellene lennünk.

Adná Isten !
És adná a jó Isten, hogy teremthessen egy 

uj nemzedéket, amely nem szoborral fogja 
egyszer mindenkorra letudni iránta való hálá
ját, de amely örökkönélő emberbaráti intézmények 
állításával iparkodnék jóltevőjének nyomába lépni 
s igazán érzett hálájának örökké megujhodó 
kifejezést adni.

Nekem úgy rémlik, mintha a német volna a 
földnek legfölvilágosodottabb nemzete. Mert mint 
eddig, úgy most is, mintha közöttük akadna a 
legtöbb tudós ember, aki az igazságot nem nyo
matott könyvből, hanem az eleven természetnek 
eleven teremtményeivel beirott egyetlen nagy 
lapjáról olvassa és hirdeti, — és legalább is 
bérc tetejéről, nem pedig templom tornyából nézi 
az élet folyását.

Nem mondom, hogy nekünk nincs ilyen em
berünk. Van. Díváid Béla felebarátunk is az ő 
erdős, bérces hazájának lapjáról olvasgatja azo
kat a mesébe való uj dolgokat, amiket pedig 
már réges-régen megállapodott öreg igazság-
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42 MAGYAR E R D É S Z 3. szám.

ként kellene ismernünk. De mégis, mintha több 
Divaldja volna a németnek. Ennek a császárja 
is a z : főképen munkás, természetes minta
ember.

A német már téreget vissza arra a már-már 
odahagyott pályára, amelyről a magyar még 
futvást menekül. A magyar (vagy legalább csak 
a Bpesti Hírlap) még elszörnyed, amikor mi
nistere visszarántja a koldusbot után törekvő 
generációt a világos nyomorúságtól és elbor
zadva hőköl vissza: mit tegyen h á t! Nincs 
iparunk, nincs semmi jövedelmező életpályánk, 
hova legyünk . . .

Gazdák ! Ti könnyebben értitek még meg a 
természet szavát, mint teljesen elcivilizálódott 
többi polgártársunk. Ti vagytok hivatottak arra, 
hogy társaitokat az élet helyes útjára vezessé
tek példaadástokkal. Ne induljatok utánok a 
romlás útjára, hanem vezessétek őket magatok 
után.

Hirdessük szóval és tettel, hogy a jövedel
mező életpályának, az iparnak a jómód az 
alapja, a jómódnak pedig az egyszerű életmód 
és nem a dáridó. Aki boldogulni akar, annak 
legeslegelőbb is le kell mondania az uraskodó 
életről, legeslegelőbb oda kell hagynia a hiva
taloskodásnak nevezett koldustarisznyát és mind
járt rá : vissza kell lépnie az esztelenül odaha
gyott anyaföldhöz.

E lépésünk előbb utóbb, de biztosan meg
hozza az egyszerű, a természetes életmódot, 
majd a jómódot, azután a megelégedést, a meg- 
népesedést, ezentúl a vállalkozói kedvet, az 
ipari föllendülést, amely ismét csak a földmíve- 
léshez vezet vissza.

Még van annyi földünk, hogy minden kis
igényű ember jómódban élhessen belőle. A 
négy gimnázium, polgári vagy bárminek mon
dott iskola (amelyben nem a nagyzást taníta
nák) egészen elég arra, hogy az ifjúságot élet
revaló, élni tudó, hasznos és megelégedett 
polgárrá nevelje és bizony — mondom —- nem 
a sok iskola, de az életnek világos ismerete 
teszi boldoggá az embert. Nem a kártya, nem 
a fiirt, de a két kezed munkájának édes gyü
mölcsében való gyönyörködés tesz téged is, 
engem is boldoggá.

Ne panaszkodjanak hát a szülők a gyerme
keknek tanulni valókkal való túlságos megter- 
heltsége miatt. Ennek a túlságos tehernek el
vállalására senki sem kötelezi a szülőket, a 
szülők se kötelezzék gyermekeiket. Hanem 
szánja rá mindenki magát és gyermekét az 
észszerű paraszt-életre és mívelje azt a földet, 
amely minden teremtmény jóllétének kutforrása. 
A fiatalságnak az a része, amelyet kiváló ész
beli tehetsége az emberiség vezetőjévé praedes- 
tinál, az kiképezi magát autodidaktice is és bi
zonyára egyik sem lesz rosszabb Cincinnatusz- 
nál és bizonyára senki sem fog vonakodni azt 
diploma nélkül is vezérévé fogadni.

Oly kicsinyes, oly szánalmas valami az a 
sok sok panasz, ami férfiaknak gondolt ajkak
ról száll világgá a tejjel-mézzel folyó Kánaánból...

Ef.
•k k  k k k  :fcfc 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 legelőgazdaság szabályozása.
Irta: Porubszky Gyula.

A legeltetés erdőgazdaságilag és közgazdaságilag igen 
fontos kérdésének a helyes, viszonyainknak megfelelő 
megoldásával úgy a napi sajtóban, mint külön füzetek
ben és szaklapjainkban már többen foglalkoztak. Akik 
ezen nagy körültekintést, bő tapasztalást igénylő tárgynak 
a mélyébe hatoltak be, — egyes Ítéletükben kissé elfogult 
gazdakörök nézetétől eltérőleg — mind megegyeznek ab
ban, hogy a legelőhiány valódi oka nem a bűnbakul elő
rántott 1879. évi XXXI. t.-cz. tilalmaiban, illetőleg túlsá
gos szigorral való alkalmazásukban (amivel minket erdé
szeket vádoltak meg), hanem sokkal lényegesebb okokban 
keresendő. Hogy állattenyésztésünk, melytől sok helyütt, 
mint egyedüli jövedelmi forrástól, a nép jóléte, megélhe
tése függ, egyes vidékeken nem halad előre, sőt vissza
fejlődik, annak oka népünk tudatlanságában, kíméletlen, 
maradi, rabló gazdálkodásában rejlik, mely a fűtermés 
helyes kihasználásával, a legelőterületek okszerű be
osztásával, talajuk termő erejének a megóvásával, avagy 
megjavításával éppenséggel nem törődik. A régi külterje- 
delmes gazdálkodással szakítani nem tud és nem akar, 
az istállózástól idegenkedik, mesterséges takarmány ter
mesztésére kellő gondot nem fordít, állatállományának a 
minőségét nem javítja, hanem beteges conservatismussal 
ragaszkodik az eddig tenyésztett, legtöbbször csekély ér
tékű állatfajtákhoz. Mivel pedig a közös legelőket az éhes 
nép sok helyütt egymásközt felosztotta, földjüket feltörte 
és mezőgazdasági célokra használja, a legelőterületek 
száma és nagysága évről-évre csökken, ellenben a népes
ség száma emelkedik.

Azért nem lehet csodálni, hogy a tudatlan, gyámolta-
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lan nép a legelőhiány valódi okát nem kutatva és fel 
nem ismerve, minden lehető eszközt és módot meg
ragad arra nézve, hogy a létét alapjában megtámadó* 
mindennapi kenyerét veszélyeztető és napról-napra foko
zódó legelőhiányon segítendő: onnan vegyen, ahol még 
van. Vagyis újabban rávetette szemét az erdőtörvény 
intézkedései folytán aránylag még eléggé jókarban levő 
erdőterületekre, amelyeknek legeltetésre való átengedésé
től várja a megváltást, súlyos helyzetének a könnyítését.

Téglás Károly szaktársunk is ezen a csapáson halad 
az Országos Erdészeti Egyesület 1902. szeptember 9-i 
közgyűlésén tartott érdekes, mind eme bajokat felölelő 
felolvasásában, s végül az eddigi közlemények összesíté
sével arra az álláspontra helyezkedik, hogy a fenyegető 
legelőhiány megszüntetésére a legelső és legszükségesebb 
lépés: célszerű legelőgazdasági törvény megalkotása, 
mely gondoskodnék a közös legelők helytelen felosztásá
nak a megakadályozásáról, a rendszeres kezelésre nem 
alkalmas legelők megfelelő gazdasági csoportosításáról, a 
rendszeres legelő-, illetőleg havasi gazdaságok érdekében 
tervezett szövetkezetek létrejövetelének és működésének 
a támogatásáról, és ezek kiegészítéseképpen intézkednék 
az iránt is, hogy a legelőgazdaság irányítása és felügye
lete kellő hatáskörrel felruházott szakértők kezében 
legyen.

A mezőgazdaságról szóló 1894. évi XII. t.-cz. rendel
kezéseit nem tartja elegendőnek, mert a rendszeres lege
lőgazdálkodás feltételeit és kellékeit csak hiányosan öleli 
fel, az apró legelők gazdasági egyesítéséről, a legelőgaz
dasági szövetkezetek támogatásáról nem gondoskodik, 
a legelőgazdaság helyes irányítását és szigorú felügyele
tét eléggé nem biztosítja, főleg pedig azért, mert a gaz
dasági intézkedések érvényre juttatásához büntető hatal
mat nem ad, már pedig büntető intézkedések nélkül 
„hiábavaló minden szó, minden tanács, minden buzdítás“.

Benyújtott határozati javaslata az, hogy „tegyen az 
Országos Erdészeti Egyesület lépéseket arra nézve, hogy 
a legelőgazdaság törvényhozási utón megfelelően szabá- 
lyoztassék“.

A közgyűlésen felolvasott ellenindítvány (Szentimrey) 
és felszólalások (Br. Feilitzsch, Márton) inkább ama fel
fogás felé hajlanak, hogy az ország különböző viszonyai
nak megfelelő legelőtörvény a kellő előtanulmányok, ada
tok hiányában mostan még nem alkotható meg, és ezen 
fontos feladat helyes megoldására, az uj törvény megho
zásának útjában álló akadályok leküzdésére javasolják, 
hogy a szükséges tanulmányok megfejtése végett az Or
szágos Erdészeti Egyesület lépjen ériptkezésbe az Orszá- 
gos Gazdasági Egyesülettel és az ország valamennyi 
Gazdasági Egyesületével.

En erre vonatkozó nézeteimet az Erdészeti Lapok 
1902. évi VIII. augusztus havi füzetében fejtettem ki („A 
legeltetés kérdése“), miért is az ott részletezett egyedi, 
tehát esetleg téves véleményemet ismételni nem akarom. 
Jelenleg csupán egyes, némi magyarázatot, felvilágosítást

igénylő részletkérdéseket óhajtok megbeszélni, mert vagy 
homályosak, vagy1 kellően kifejtve nem lettek.

Téglás barátom ugyanis a közgyűlésen történt felszó
lalásokra adott válaszában a legelőtörvény intézkedéseit 
az erdőkre is ki akarja terjeszteni azért, hogy „ezeket az 
intézkedéseket alkalmazhassuk az üzemtervben anélkül, 
hogy ráerőszakoljuk a kezelésünkön kivül levő legelőkre 
a még nagyobb agyonlegeltetést. Hiszen ha az erdőben 
úgy rendeznők be a legelőgazdaságot, mint a hogy kel
lene, akkor az állatállományt 2/3-ra, sőt V2-re kellene 
leszállítani."

Megvallom, ezt a mondást így nem értem. Személye
sen nem hallottam sem a felolvasást, sem a felszólalá
sokat, mert a közgyűlésen ugyanakkor mással voltam el
foglalva, így nem is szólhattam a tárgyhoz, de az Érd. 
Lapok X. október havi füzetében megjelent, a közgyűlés 
lefolyását ismertető közleményből idéztem a fennti mon
datokat, amely talán nem egészen híven adja vissza az 
ott elhangzottakat.

Mert mit jelentene ez a két mondat?
A második szerint üzemterveinkben már is nagyobb 

mértékben engedtük meg a legeltetést, mint amennyire 
szabad lett volna az erdőgazdaság szempontjából, s 
mégis az első mondat szerint a legelőtörvény intézkedé
seit úgy akarja alkalmazni, hogy az erdőn kivül álló le
gelőkön megkönnyítsük a legeltetést, ami csak az erdő 
rovására történhetne, ha t. i. az erdőkben még nagyobb 
mértékben engednők meg a legeltetést. Ez tehát ellen
mondás, amit az előadó bizonyára nem akarhatott.

Különben is talány előttem, miért akarja a legeltetésre 
megszabandó intézkedéseket az erdei legeltetésre is al
kalmazni, holott az erdőgazdasági terv ezt a kérdést az 
erdőgazdaság követelményei szerint oldja meg. Mert 
avval jöjjünk már egyszer tisztába, hogy egy rókáról két 
bőrt nem húzhatunk le. Vagy erdőgazdasági, vagy legelő
gazdasági szempontokat kövessünk, de e két irány egy
mástól elütő természeténél fogva egymás mellett nem 
állhat m eg; az egyik okvetlenül alá kell hogy rendelve 
legyen a másiknak. A kétkulacsosság a gazdasági élet
ben is megbosszulja magát!

A vidék, az illető birtokos valódi érdekeinek, szük
ségleteinek lelkiismeretes mérlegelésével igen is átenged
hetünk, sőt fog kelleni átengedni állandó legeltetésre 
egyes kisebb-nagyobb erdőterületeket, de csakis abban 
az esetben tegyük, ha a talaj minősége megengedi. 
Feltétlen erdőket legeltetésre átengedni nem szabad, ha 
a talaj termő erejét könnyelműen kockára tenni nem 
akarjuk csupán azért, hogy ideiglenesen, ideig-óráig eny
hítsünk a legelőhiányon. Akkor lesz igazán gyűlöletes az 
úgy sem kedvelt erdész név a nép előtt, ha az így le
geltetésre átengedett, vagy éppen berendezett területeket 
a talaj termő erejének visszaállítása végett vissza fog 
kelleni venni! Feltétlen erdőtalajon bizonyos körülmé
nyek közt alakíthatunk réteket, kaszálókat, de lege
lőt nem.
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Ez okból nem tudok megbékülni a mostani „legelő
erdő“ alakzatunkkal s nem tartom szerencsés megoldási 
módnak a legelőhiány csökkentésére. Fenyvesekben 
ugyanis ennek az egyenletes megritkítással járó alakzat
nak a használata ki van zárva, mint „a legeltetés kér
dése“ című cikkemben kifejtettem; a feltétlen talajú bük
kösökben és tölgyesekben pedig — mert a többi ritkább 
és aránylag csekély területeket elfoglaló fanemektől el
tekinthetünk a kérdés tárgyalásánál — célra nem vezet, 
mert ezzel a legelőalakkal a talajt jókarban tartani a 
legjobb igyekezet mellett sem bírjuk.

Az eddigi osztályozással egészben és átlagosan fel
tétlennek becsült erdőtalajon, ha fűtermést akarunk a 
talaj termőképességének kockáztatása nélkül, nem marad 
más, minthogy a talajt úgyszólván talpalatonként vizs
gáljuk meg és a legnagyobb részletességgel és pon
tossággal osztályozzuk. A valóban feltétlen részleteket 
meghagyjuk erdőnek és erdőként kezeljük, sőt ha nin
csenek erdővel benőve, erdőt nevelünk rajtok, míg az 
állandó legelőnek használható foltokról az erdőt kiirtjuk 
és tisztásokat képezünk, amelyek kellő gondozás és ke
zelés mellett veszély nélkül fűtermésre használhatók fel. 
Ilyen eljárással eleget teszünk az erdőtörvény 4. §-ának 
is, mely tiltja a feltétlen erdők irtását. Ahol a talaj 
annyira meredek, köves vagy sekély, hogy ez az 
eljárás is aggodalomra ad okot a talaj termőképes
ségének a jentartására nézve, az annak a jele, hogy 
ez a terület legeltetésre nem alkalmas s csakis mint 
erdő kezelhető. Ilyen helyeken a legelők képzését 
erőszakolni nem szabad, sőt bűn!

Mennyivel kedvezőbb ezen eljárás, t. i. egyes alkal
mas, állandó legeltetésre használható tisztásoknak a kép
zése, mint a mostani legelőerdő-alak, könnyen beláthat
juk, ha tekintetbe vesszük, hogy a 0'4—0 5 záródásig 
megritkított erdőben fanem és a talaj jósága szerint nagy 
átlagban 4—6-szor kevesebb széna nyerhető, mint a 
kaszálóról; az erdőből nyert széna tápláló ereje pedig 
körülbelül 4-szer kisebb, mint a kaszálón termetté. Ez 
pedig annyit jelent, hogy pl. 100 kát. holdnyi „legelő
erdőből" annyi és olyan értékű fű nyerhető, mint az 
ezen területen képezett 8— 10 k. h. kaszálóról. Mivel 
pedig utóbbi esetben a feltétlen talajon álló faállomány
hoz hozzá sem nyúltunk, nem szorul különleges bizonyí
tásra, hogy a két eljárás közül a birtokosra nézve melyik 
a kedvezőbb úgy erdőgazdasági, mint legelőgazdasági 
szempontból.

Arról a kérdésről is lehetne értekezni, mennyiben he
lyes és kivihető az apró legelők gazdasági csoportosítása, 
hol, milyen viszonyok közt vihető ki és hogyan illeszt
hető be legcélszerűbben a legelőgazdasági törvény kere
tébe ? Ezekre azonban jelen alkalommal nem terjeszke
dem ki, mivel a legeltetés ügye a helyes útra terelődött, 
midőn az Orsz. Érd. Egyesület igazgató-választmánya 
bízatott meg, hogy belátása szerint gondoskodjék a köz
gyűlési határozat végrehajtásáról. Bízom abban, hogy

kormányunk meg fogja találni a kérdésnek helyes meg
oldását, ha kezei közt lesznek mindazon adatok, amelye
ket a szükséges előtanulmányok, a különböző helyi 
tapasztalatok alapján az illetékes körök rendelkezésére 
fognak bocsátani.

Egy körülményt azonban nem hagyhatok említés nélkül.
Az előadó felolvasásában egy igen lényeges kérdésre 

nem nyilatkozott. Kétségben hagyott bennünket az iránt, 
vájjon a megalkotandó legelőtörvényt az összes, tehát a 
magán kézen levő legelőkre is ki akarja-e terjeszténi, 
vagy a meghozandó törvényben is megmaradnának ama 
határok, amelyeket az erdőtörvény 17. §-a felállított? 
Előadótól azt a felvilágosítást nyertem, hogy az új tör
vényt igen is ki akarná terjeszteni az összes legelőkre 
jogcím-különbség nélkül.

A jövő fogja megmutatni, mennyiben alkalmasak a 
mostani társadalmi viszonyok arra, hogy a magánjogba 
ilyen mélyen belenyúló törvényjavaslattal álljon elő a 
kormányunk. A jelenlegi, ha nem is az egész országban 
uralkodó hangulatot ismerve, nem remélem, hogy ez 
kivihető legyen. Megint úgy fogunk járni a magániege- 
lők szabályozásánál is, mint jártunk a magánerdők hasz
nálatának a szabályozásával az erdőtörvény megalkotásakor.

Lehet, hogy kellemesen csalódni fogok a feltevésem
ben, de az ellenkező eshetőségre, mint valószínűbbre 
számítva, külön felhívni akarom intéző köreink szives 
figyelmét a havasi legelőkre.

A dolog ugyanis úgy áll, hogy ha a legelőtörvény a 
magánlegelőkre nem terjesztetnék ki, az erdőtörvény 4. 
§-a alapján mindig abban a helyzetben vagyunk, hogy 
a közönséges legelőterületek talajának a termőképességét 
megóvhatjuk. A havasi legelők azonban más kategóriába 
tartoznak. Ezeknél a talaj termő erejét nem védhetjük 
meg az erdőtörvény 4. §-ának alkalmazásával, mert a 
tulajdonképpeni havasi legelők a fatenyészet határán 
fölül fekvő régiókban vannak, bár a legtöbb havasi lege
lőnk határa az eredetinél jóval lejebb szállt az erdő 
rovására; s ilyen helyeken nagy küzdelemmel és költ
séggel sikerülne is az eredeti határt visszaállítani, ha 
valamely tekintetből szükségesnek mutatkoznék. A fate
nyészet határán fölül a kizsarolt, kopárosodásnak indult 
részeket befásítással megjavítani nem lehet azon egy
szerű oknál fogva, mert ezeken a helyeken fa már nem 
tenyészik.

Ha tekintetbe vesszük, hogy ezen magasan fekvő he
lyeken vízmosások keletkezése, talajcsuszamlások lehe
tővé teszik, sőt elősegítik a hógörgetegek képződését, 
melyek az alantabb fekvő területen álló és az alsóbb 
vidékeket megvédő faállománynak a púsztulását, sőt 
egyes magasabban fekvő, havasalji községeknek a rom
lását okozhatják, senki sem fogja kétségbe vonni, hogy 
a havasi legelők használatának a mielőbbi, törvényhozási 
úton való rendezése országos közérdek. Kívánja ezt 
különben a közérdeken kívül úgy a legelő-, mint az 
erdőgazdaság is. A hógörgeteg nyomában ugyanis a már
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kikezdett fenyvesekben felléphet a nem kevésbbé vesze
delmes széltörés. A lavinától leborotvált, a széltől halomra 
tördelt fenyvesekben ismét a szú elterjedésének a vesze
delme fenyeget, mely százezrekre menő kárt okozhat 
egyeseknek és az — országnak.

A megalkotandó legelőtörvény hatása ez okból, szerény 
nézetem szerint, okvetetleniil kiterjesztendő lenne vala
mennyi, vagyis a magán havasi legelőkre akkor is, 
ha a többi magánlegelők használatának a szabályozásá
ról, kezeléséről az új törvény nem intézkednék. Sőt mivel 
a havasi legelők használatánál, kezelésénél a közönséges 
legelőkétől lényegesen eltérő tekintetek irányadók, külön 
fejezet szentelendő nekik.

A felvetett kérdést tehát még korántsem merítettük ki, 
és még sok, meg sok oldalról világítható meg.
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A csemeték csomagolásáról.
Közli: Terény Sándor.

Márton Sándor a „Magyar Erdész“ f. é. 1. sz. füze
tében egy célszerű eljárást ajánl a csemeték szállítására, 
h i. a zsákvászonban való csomagolást. — A csomago
lás e nemét azonban csak egészen apró, 1 — legfeljebb 
2 éves csemetéknél tartom célravezetőnek s azt hiszem, 
hogy M. S. is a zsákvásznat csak fiatal csemeték cso
magolásánál alkalmazta.

Az idősebb, vagyis 3—4 éves csemeték csomagolá
sánál már nyolc esztendeje egy igen egyszerű eljárást 
alkalmazok, amelyet rendkívüli olcsóságánál fogva ez 
alkalommal akarok szaktársaim figyelmébe ajánlani.

A M. S. által elősorolt főelveket (siker biztosítása, ol
csóság) szintén szem előtt tartva, azok elérése végett az 
idősebb csemeték csomagolásánál a következő eljárást 
alkalmazom :

A csemetekertből kiemelt csemetékből a gyökérzet be- 
habarcsozása után 50—500 drbot (a szerint a milyen 
korúak) egy nyalábba fogva, a gyökereket benedvesített 
mohával (még pedig földes részével a csemete-gyökerek 
felé) jó vastagra beburkolom s hárssal, avagy vékony 
íűzvesszővel összekötözöm. A csemetéknek földfeletti szárai 
ezen csomagolási eljárásnál teljesen szabadon állanak.

A csemetéknek vasúton való szállításánál, ha az 
egész szállítmány egy megrendelő címére lesz feladva, 
csak a nyalábokat kell megszámlálni s azok számát a 
fuvarlevélbe beírni, ha ellenben a szállítás több irányban 
történik, az esetben a nyalábokra kis karton táblácskák 
erősítendők, hogy a különböző helyekre szállítandó cse
metenyalábok a kartonra írandó számok vagy betűk 
segélyével könnyen szortírozhatok legyenek.

A csemete-csomagolásnál és szállításnál alkalmazott 
fenti eljárásnak a következő előnyei vannak:

1. Miután a moha leginkább védi a csemeték gyökereit 
a Syors elszáradás ellen, a csemeték bármilyen nagy távol
ságra szállítva: üde, nyirkos gyökérzettel érkeznek meg.

2. A csomagolás és szállítási költség a minimumra

van apasztva, mivel a csomagoláshoz szükséges anyag 
(a hársat kivéve) mind az erdőből kerül ki, s miután 
csak a csemete-nyalábok gyökérrészei lesznek mohába 
burkolva, a csemete-szállítmány súlya az által jelenté
kenyen apasztatik, a mi ismét a szállítási költségek re
dukálását vonja maga után.

Azon körülmény, hogy a csomagolás e neménél a 
csemeték szárai szabadon vannak, legkisebb mértékben 
sem veszélyezteti a csemetéknek ép állapotban való 
megérkezését, mert ezen csomagolási eljárásnál a cse
metenyaláb súlypontja, a nyirkos moha nagyobb súlyá
nál fogva a gyökérrészben fekszik meg úgy, hogy a csemete
nyalábok, a vasúti kocsiból való kidobálás esetén is a 
gravitatio törvényénél fogva mindig a mohás részükkel 
esnek a földre s igy a csemeték a legritkább esetekben 
szenvednek törést, vagy egyéb külső sérüléseket.

A vezetésem alatt álló pécskai erdőgondnokság kerü
letéből már nehány millió csemetét szállítottam a leirt 
csomagolási eljárással, a megrendelők részéről azonban 
soha legkisebb panasz sem merült fel, miből azt kell 
következtetnem, hogy a csemeték teljesen kifogástalan 
állapotban érkeztek meg rendeltetési helyükre.

1000 díb csemetének a kiemelése és csomagolása, a 
csemeték neme és kora szerint, mintegy 60— 120 fillér 
költségbe kerül.

Hogy mennyibe kerül a zsupszalmába csomagolt idő
sebb csemetéknek ezre, arra nézve nincsenek tapasztalati 
adataim, akik azonban rendelkeznek ilyen adatokkal, 
meg fognak róla győződni, hogy a fennt ismertetett el
járás összehasonlíthatlanul olcsóbb a zsupszalmával való 
csomagolásnál.
££££££££££££££££££££££££££££££££££££££

A m agyar nép ajkán élő
erdészeti jelentőséggel biró kifejezések gyűjteménye,

Hevesvármegyéből közli: Elek István.

A nagyméltóságú földmivelésügyi m. kir. Miniszter úr 
1901. évi 108135. számú bölcs intézkedésével, megköny- 
nyítendő az „Erdészeti műszótár“ összeállításának nehéz 
munkáját, elrendelte a m. kir. állami erdőhivataloknak a 
nép ajkán élő erdészeti jelentőséggel bíró kifejezések 
gyűjtését.

A gyűjtés immár közel egy éve folyik. A jelentések 
immár beérkeztek a központba.

Úgy vélem, igen érdekes volna, ha gyűjtésünk ered
ményeit még a műszótár megjelenése előtt szaklapjaink
ban közölnők, részben, hogy már most gyönyörködhet
nénk hangzatos nyelvünknek csaknem minden szakkifeje
zésre alkalmas kincshalmazában, részben pedig, hogy 
megkönnyítsük a szakavatottak részéről való hozzászólást.

Azon szerencsés helyzetben vagyok, hogy talán hazánk 
legmagyarabb erdős vidékén szolgálok s így elleshettem 
egy-két oly magyar kifejezésfTs, mit talán másutt nem 
is ismernek.
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Nem érzem magam hivatottnak, hogy e kifejezések 
helyessége vagy helytelensége felett bírálatot gyakoroljak, 
közzéteszem úgy, a hogy dilettáns létemre összeszedtem, 
s értelmeztem ezeket a Hevesvármegyében közhasznált 
erdészeti jelentőségű kifejezéseket.

Kívánatos volna, hogy e téren mások is megismertet
nék gyűjtésük eredményeit. De lássuk e szavakat: 

bérc =  gerinc 
orom =  tető
bércorom =  a legmagasabb kiemelkedő rész 
kuklya =  a gerincen kiemelkedő hegypúp 
árnyék =  északi oldal 
verő =  déli oldal
lápa— a völgy felső része addig, míg abban vízér 

nem fakad, azután már völgy;
fióklápa =  a völgy felső részének oldalágai; 
debrő — széles kiterült lapos fenekű völgyek, régi 

szó, ma alig van használatban. Felmaradt Aldebrő, Fel- 
debrő, Debrővölgy helynevekben;

gödör -  szakadékos völgy és vízmosás 
magyalfa =  kocsánytalan tölgy 
mocsárfa =  kocsányos tölgy 
tótfenyő erdei fenyő 
édeske-fa =  gledicsia 
topolya-fa =  jegenyenyár 
gyurtyán =  gyertyán 
jávor =  juhar
haraszt =  alom (használják a zöld lombra is)
televény =  humusz
apoka =  laza terméketlen homokkő
apokás =  ilyen részletekkel kevert terület
nyilas =  vágás vagy vágásrészlet
nyilasolni =  vágást jelölni vagy részletekbe osztani
kivágás =  nyiladék
cseplye • - serdény, akár magról, akár sarjról kelt e 

szóból cseperedni
cseplyés =  egész fiatal ujulás 5 éves korig 
fakadék =  zsenge sarjhajtás vagy magkelés 
csutaj - bokros sarjadék
csutajos=m ár felcseperedett vágás 5— 10 éves 
csemetés =  ültetett erdőrész 
csemetézni =  ültetni
surjános — záródott sűrű fiatal erdő 15—20 éves korig 
lábas =  feltisztult zárt erdő 
lom =  alnövet
lomoserdő =  alnövettel bíró erdő 
sülésfa =  elnyomott fa 
csikófa =  galyfa, rügyfa
bikafa -  elvénhedt, visszamaradt öreg törzsek 
omlásfa =  feküfa
erdő =  állab. A nép az erdő alatt rendesen csak 

a fát; tehát a lábon álló részt az állabot érti. Igazolják 
ezt az összetételek, mint öreg erdő, fiatal erdő, zárt erdő, 
sűrű erdő. A nép erdőt vág, erdőt ültet, erdőt nevel. A 
kivágott részre azt mondja: nincs már ott erdő. A szó

származása is bizonyítni látszik ezt, mert az ered igéből 
lett alkotva. Igaz általánosítja is ezt oly értelemben, mint 
az az irodalomban elfogadva lett, hogy t. i. erdő alatt a 
földet a rajta levő összes növényzettel értjük, de ez igen 
gyakori más eseteknél is. így például a szőlő alatt tulaj
donkép csak a növényt s gyümölcsöt értjük, mégis ki
megyünk a szőlőbe, kapáltatjuk a szőlőt stb. A mező is 
magában véve a földet borító mez, tehát a fűtermést 
jelenti, mit a magyar nép meg is őrzött e kifejezéseivel: 
az idén jó a mező, nő a mező, térdig ér a mező stb., 
mégis általánosítják. Ha azonban keresztkérdésekkel ki
faggatjuk a föld népét, hogy fejezze ki hát az erdő tulaj- 
donképeni értelmét, akkor azt mondja erdőföld, e min
tára mint mezőföld, szőlőföld, búzaföld, kenderföld stb .;

nevelés =  növedék, vagyis az a rész, a mit a fa 
vagy erdő bizonyos idő alatt nevel; 

tisztítás áterdőlés 
ritkítás =  gyérítés 
sűrűség =  zárlat 
vágásidő =  forduló 
fahaszon =  fahozam 
fatermés =  fatömeg 
gazdálkodás = üzem
gazdaság =  üzemmód (szál v. sarjerdő gazdaság stb.) 
erdőtest =  üzemosztály 
erdőtag == tag 
erdőrész =  osztag.

±kk±±±±-kk-kk

Az állami erdészeti tisztviselők fizetés
rendezésének kérdéséhez.

A képviselőház pénzügyi bizottságában április hó 4-én 
tárgyalás alá került Feilitzsch Arthur báró indítványa az 
erdőtisztek fizetésjavítása tárgyában, a törvényjavaslatban 
foglalt sérelmes intézkedésekkel szemben.

Az indítvány azt követeli, hogy az erdőtisztek a többi 
állami tisztviselőkkel teljesen egyenlő elbánásban része
süljenek.

A midőn a nemes Bárónak ezen indítványáért hálás 
köszönetét mondunk : megdöbbenéssel fogadjuk azonban 
Darányi I. földmivelésügyi m. k. minister nyilatkozatát, a 
ki Feilitzsch báró indítványát elfogadhatónak nem ta
lálta.

Megdöbbentőnek találjuk azért, mert e kicsi haza leg
kisebb viskójában lakó polgárától, a favágással foglalkozó 
szegény erdei munkástól kezdve, a leggazdagabb föld- 
birtokosig tudja mindenki, hogy Darányi I. ministernek 
összes tevékenysége a kisemberek segítségében össz
pontosul. — Emeljük csak ki a sok-sok üdvös intézke
dés között csak azt az egyet — az 0. G. M. és Cs. pénz
tár áldásos működését. Hány szegény embernek, hány 
özvegynek és hány árvának szárította fel — bölcs gon
doskodásával, — a férfi-arcon az élet szántotta baráz
dájáról, az özvegyi fátyol és a gondtalan gyermekarcról 
a lepergő könnyet ? ! Azt csak mi, a kik a nép között
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lakunk, azoknak ügyes-bajos dolgát ösmerjük és azoknak 
gyámolítói vagyunk — tudjuk a legjobban.

Es az a minister, akit e tetteiért az ország rajongással 
határos szeretettel vesz körül, ez azt mondja, hogy nem 
lehet az erdőtiszteket, — az ő segítő társait, az ő esz
méjének megtestesítőjét — a többi állami tisztviselőkkel 
egyenlő elbánásban részesíteni!

Ez a nyilatkozat nem lehet a minister saját meggyő
ződése ? 1

Ez ama sötét múlt, a rab-igába hajtó absolutizmus, a 
magyar állami és kincstári erdészetet elnyomni akarók 
lidérc-nyomása.

Ez a szellem kisért, amint ezt a M. E. 2-ik számában 
Juglans mondja nagyon találóan : ez kell, hogy körül 
vegye a ministert!

Ez a kisértet, ez a sötét fekete alak, örökös gúnymo
solygó arcával adta a ministernek azt az informatiót az 
ajkára, hogy az erdészek ügyét a jelen törvény nem in
tézi el végleg minden tekintetben, azért, hogy az illető 
láthatlan szellemnek megint kibúvója legyen a hatalom 
polcán önkénykední. — Ez a sötét alak adja a minister 
szájába azt a biztató szót, ezt a kibúvót — hogy ha 
később más szolgálati ágakban status-rendszer lesz, ak
kor majd meg kell fontolni, hogy az uj rendezésnek jó
téteménye az erdészekre is kiterjesztessék.

Csak akkor és miért nem most ? 1 Ezek után meg
lehet a magyar állami erdészet győződve, hogy a kilá
tásba helyezett status-rendezésnél is úgy fog megint 
járni, mint az 1901. évi és minden eddig volt fizetés
rendezésnél — hogy mindég valamit elvettek tőle és 
soha semmivel sem rekompenzalták. Ezért nőtt napról- 
napra az elkeseredés és szaporodott a rabszíjra fűzőitek 
száma: — a magyar erdészetnél.

Rosszul informálták a ministert, hogy az összes erdé
szek kívánsága, hogy a természeti járandóságokat nem 
is kívánják fentartani. — Miért nem fogják ezt reá az 
állami ménes és gazdasági birtokokat kezelő állami tisz
tekre ? Azért, mert azt maga a minister, aki kitűnő gazda 
hírében áll, nem fogná elhinni e nem jó szívből, hanem 
irigységből eredő feltevést.

Megengedem, hogy a központban vagy a gazdálkodást 
nem szerető és erre reá nem utalt lótartással nem biró, 
nevezetesen az állami kezelésbe vett erdőket kezelő er
dészek nem kívánják fentartani az illetményföldeket; — 
ez magától értetődő, mert azoknak amúgy sem áll ren
delkezésére föld ; de hogy ezek is ott, ,hol az ilyen van, 
szívesebben fogadják a természetbeni földilletményt, mint 
a 10 vagy 20 korona földmegváltást — a mi az állami 
Qazdaságnál 50—100 K. váltatik meg — a dolog ter
mészetében fekszik.

Óvást emelünk az ellen, hogy az illetményeknek a 
törvényjavaslatban kontemplált módon való megváltása az 
összes erdőtiszti kar kívánsága lenne, mert az mégis 
csak egy kissé különös dolog, hogy ott, hol a kincstár
nak 50—60,000 ürm,8 tűzifája áll rendelkezésre és ott,

hol ezer és ezer ürm3 tűzifa készen vagy lábon az er
dőben elrothad, hogy ott fát kellessen venni az erdésznek.

Hogy az erdőtisztikar azt kéri, hogy illetményei ép
pen úgy megváltassanak, mint a rokon és hasonló gaz
dasági és bányászati ágnál, az a hasonló minősítésben 
keresendő ; mert ami az egyiknek jogos és igazságos, az 
a másiknak is az.

Ugyané gyűlésen a minister azt helyezi kilátásba, 
hogy a lótartás kérdését is rendezni fogja.

Lássuk, hogy miben fog a lótartás tervbe vett rendezé
sének kérdése állani, hogy vélik azt az irányadó körök 
rendezni: u. i. beszüntetik az összes központi tisztviselők 
lótartását és az utazási költségek felszámítását hozzák 
javaslatba; a külső kezelő tisztek eddigi lótartását 1000 
koronára tervezik felemelni — de két lóra.

A központi tisztviselőknek utazási költségeinek felszá
mítását a községi erdőket kezelő központi erdőhivatali, 
erdőigazgatósági közegeire nézve, a kiknek kerülete 
rendesen nagyobb kiterjedésű és hivatalos teendőik egé
szen más természetű és még hozzá téve, hogy bérelt 
lakásokban laknak, ahol istállóhelyiség sincs, indokolt; 
de nem indokolt a kincstári erdőket kezelő központi 
tisztviselőknél, akiknek ügykörük kisebb területre szorít
kozik és az intensiv erdőgazdaság okozta gyakori, tehát 
felszámítás tárgyát nem képező dolgokra vonatkozik. — 
Addig, a mig a központi főtiszt 1000, a központi erdész 
700 K. lótartással birt, ha a neki beosztott teendők oly 
természetűek voltak, a minél vagy nagyon kevés, vagy 
egyáltalán semmi néven nevezendő kiküldetés nem járt, 
az 1000, illetve 700 korona a megerőltető belső techni
kai munkálat fejében a zsebében maradt. — Most, ha a 
lótartás el lesz törölve, akkor vagy nagyon kevés vagy 
egyáltalában semmi útiköltsége sem lesz és a lótartás 
is hiányozni fog.

Azon esetben, ha a hivatal- vagy igazgatóság fő
nökben van sok jóakarat és a központiakat egyformán 
akarja a kiküldetésben részesíteni, akkor kénytelen egy 
és ugyanazon természetű munkát valamennyire széjjel 
osztani, de ezzel megint csak a szolgálat szenved.

A központiak lótartásának beszüntetése és a külső ke
zelőknek két lótartási átalánynyal való ellátásában az a 
turpiság van, hogy ha a központi tisztviselő kirándul, mi
után a külső kezelőtiszt két lótartási átalánynyal van ellátva 
— köteles a központit magával vinni és igy voltaképen 
a központi tisztviselő soha semmit sem számíthat fel.

Azt, a mit a külső tisztviselő eddig szívességből meg
tett, az most kötelességévé tétetik.

És miután a két ló tartása, amint azt a M. E. a múlt 
évben a kincstári erdőhatóságoknál alkalmazásban álló 
kezelőtisztek mellék-illetményeinek tárgyalásánál kimutat
tatok, 1254 koronába kerül, miért terveznek csak 1000 K? 
Talán ez egy lóra való átalány lesz, vagy hogy a kis em
berek kis fizetésökből megint csak 254 K. reá fizes
senek ?! ^

Megint csak világosan azt láthatjuk, hogy e lótartási
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tervezettel is úgy leszünk, mint eddigi összes szervezé
seinkkel, hogy ez a tisztviselők rovására, azok határozott 
megkárosítására céloztatik. — Ezt: még sem jogos, sem 
igazságosnak nem tartjuk.

Ha tehát így rendezik a mellékilletményeinket, ekkor 
hasonló módon fogják az esetleg megejtendő status-ren
dezést is keresztül vinni, hogy még az állam nyer az ő 
tisztviselőin . . .

Ezért felkérjük az irányadó köröket, hogy ne köves
sék a „Homo homini lupus,“ hanem a „Homo homini 
deus“ példabeszédét.

Ne nézzék azt, hogy az államerdészet költségvetésében 
egypár ezer koronával több jövedelmet mutassanak fel, 
hanem igyekezzenek az erdőtiszti karban megelégedést, 
békét teremteni, mert ez tekintélyöket úgy fel, mint le 
hasonlíthatlanul jobban fogja növelni, mint azaz egy pár 
ezer korona tiszta jövedelem, a min oly sok szegény 
tisztviselő fájó sóhaja fog nyugodni.
<k •> t. •> •y.T. * * i-j-. ±± •> •> ± ± •) fz-k&kkjrk

M. kir. erdészeti altisztek!
Nem tudom kartársak, hallottátok-e már mindnyájan, 

hogy fizetésünk az új fizetésrendezési törvényjavaslat 
szerint 700 korona alapfizetésről emelkedik ötévenként 
1300 koronáig?;

E fizetésemeléssel kapcsolatósan elveszítjük a fa- és 
földjárandóságainkat s csupán annyi kedvezmény van 
ígérve, hogy olcsó haszonbér fejében eddigi földeinket 
megtarthatjuk.

Ha az új rendezést a régi állapottal összehasonlítjuk, 
a következő kép tárúl elénk:

A kezdőfizetés volt . ..  ___ ___ 600 kor.
24 ürm.3 tűzifa átlagára a 3 kor. ___ 72 „
Ezen failletmény házhoz való szállítása 24 „
3 k. h. földilletmény értéke . ..  ___ ...  60 „
Legeltetési, makkoltatási jog . ..  . ..  40 „

796 kor.
vagyis 96 koronával kevesebbet kapunk, mint a régi 
beosztásnál.

Tehát rajtunk a törvényjavaslat nem segít. Nem veszi 
figyelembe, hogy szolgálatunkból kifolyólag több ruhát 
koptatunk, mint más ágazatbeli altisztek, nem veszi fon
tolóra, mennyivel költségesebb a mi gyermeknevelésünk, 
megélhetésünk, felelősségteljes szolgálatunkban pedig foly
tonos veszedelem fenyegeti életünket.

Úgy érzem, hogy ha kegyelmes urunk, földmivelési 
miniszterünk előtt kellő módon és képen megokoljuk 
sérelmeinket, ez az exisztenciánkra oly fontos ügy ked
vező megoldást talál, azért, ha szavaim igazsága és azok 
jogosultsága meggyőz benneteket, lépjünk ki mielőbb a 
cselekvés terére.

Ezekből kifolyólag indítványozom, használjuk fel a kö
vetkező pünkösdi ünnepek első napját egy általánosabb 
összejövetelre, melyhez minden kincstári erdőhatóság ke
beléből egy alkalmas ember küldessék ki.

Legyen az összejövetel helye Budapest. Tegyétek szóvá 
a dolgot azok között is, kik e lapot nem olvassák. Leve
lezés útján pünkösdig előkészíthetjük az értekezlet mikénti 
megtartását, erre kér ggy ni. kir. erdőaltiszt.

T Á R C A .

„Harc a létért“ a természetben.
Irta : Neumayr Pál.

— A „Magyar Erdész“ eredeti tárcája. —

Hová a nagy természetben csak tekintünk, mindenütt 
a létért folytatott küzdelmet látjuk, minden egyes teremt
mény nem törődve a másikkal, érvényt törekszik szerezni 
magának. Az erősebb elnyomja a gyengébbet, az egész
séges a beteget. Az oly sokat becsmérelt mondás; „A 
hatalom a jog felett" itt is teljes érvényre jút.

A jog emberi fogalom és ez sokkal szükebb határokat 
szab neki a létért való küzdelemben, mint a többi lény
nek. Az első tekintetre ugyan az ellenkező látszik,' mert 
az ember gyakran ezen küzdelmet a legnagyobb kitar
tással, elkeseredéssel és kegyetlenséggel folytatja, de e 
küzdelem folyamán is vannak cselekedetei, melyek szív
jóságról tanúskodnak, melyekben az igazságérzet, az 
emberszeretet vezérlik. Máskép van azonban a természet 
többi lényénél. Azoknál nincsen kímélet, sem könyörület, 
mert ezek csak az ember tulajdonai.

Az állatoknál sincs meg még a jog, a szánalom fogalma, 
vagy még oly alacsony fokán áll a fejlődésnek, hogy nem 
észlelhető.

Legkönyörtelenebbül a növényvilágban folyik e harc a 
létért, bár ott a legnagyobb béke és egyetértés látszik 
honolni. Hozzá szoktunk a növényekben a legártatlanabb 
teremtményeket látni, talán azért, mert náluk az „érzés“ 
csak legkezdetlegesebb jeleit tapasztaljuk. Legtöbbször 
egész más szemmel nézzük őket, mint az állatokat, mert 
náluk , az öntudat hiányzik. Ezen hiány azonban nem 
zárja ki azt, hogy természetüknek megfelelő törekvései
ket, melyek mindenkor a lét fentartására irányulnak, a 
legnagyobb erélylyel elérni ne törekedjenek.

A tigrist — hogy ezer példa közül csak egyet említsek 
— kegyetlen, vérszomjas állatnak nevezzük, mert más 
állatokat öl, hogy azokkal táplálkozzék, mert kölykeit és 
magát, ha megtámadtatik, elkeseredett bátorsággal védi; 
a borostyánt ellenben a barátság jelképének tekintjük. 
Egykor Itáliában leveleit babérkoszorúba fonták és a köl
tők fejét díszítették velük. És a barátság ezen symboluma 
felkúszik a fákra, gyökereit ezek kérgébe mélyeszti és 
kiszívja tápnedvüket, átbilincseli, átköti őket, elveszi tőlük 
a levegőt, világosságot, a napot, míg csak a szerencsét
len áldozatok lassan éhen nem halnak, el nem száradnak.

Senki sem mondja a borostyánt kegyetlennek, bár ke
gyetlenebb mint a tigris, senki sem érez a halálra kinzott 
fa iránt szánalmat, mert még nem haladtunk annyira

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



3. szám. MAGYAR E R D É S Z 49

hogy nála, ha csak nagyon csekély jelét is az érzésnek, 
észleltük volna.

Lépjünk egy jól és sűrűn benőtt bükkösbe, hol büsz
kén emelkednek a magasba a hatalmas sima törzsek, 
hol a sűrű lombkoronák boltozatot képeznek felettünk: 
oly érzés fog itt el bennünket, mint a milyen szivünket 
megszállja, ha a templom csarnokába lépünk. Körülöt
tünk komoly ünnepélyes csend honol, az erdő hűs lehe
leté jő elénk és a csekély világosság még hatalmasab
baknak tünteti fel a karcsú törzseket. Itt nem cseng víg 

-madárdal, mert e fák alatt nem nőnek bokrok, melyek 
a víg dalnokoknak lakásul szolgálhatnának, itt nem talál
nak rovarokat, melyekkel táplálkozhatnának. A csendet 
nem zavarja a harkály kopogása sem, mert a bükktör- 
zsek sima kérgén nem nő moha, alatta nincs rovar, 
melyet a harkály kikalapácsolhatna vagy kifúrhatna. Leg
feljebb egy-egy ragadozó madár kiáltása töri meg olykor 
az ünnepi, a néma csendet.

Ahitatos hangulat lep meg bennünket; a magas fák 
által alkotott csarnokok oly magasztosaknak tetszenek, 
mintha ezen egészséges, pompás törzsek mindegyike a 
növényvilág egy-egy uralkodója lenne, gondos, jóságos 
uralkodó, melynek zöld lombja alatt védve vagyunk.

Tényleg pedig a legkönyörtelenebb zsarnokok társasá
gába jutottunk, melyek alattuk minden más növényéletet 
elnyomtak, megsemmisítettek, hogy maguknak biztosítsák 
az egész talajt. Sűrű koronájukkal felfognak minden nap
sugarat, minden harmatcseppet, hogy csak maguk élvez
hessék és ezáltal egy gazdag növényvilágnak rabolják el 
a léthez szükséges kellékeket. De mit törődnek ők azzal, 
hogy alattuk a földben számos év óta magvak fekszenek, 
melyek nem fejlődhetnek, mert hiányzik nekik a világos
ság és a meleg, hogy sok növénygyökér, talán száz éven 
át csak földalatti életet él és egyetlen zöld levélkével 
sem merészkedik a felszínre. Nekik meg van a hatalmuk 
minden növényéletet elnyomni és a talaj összes tápanya
gát maguknak biztosítani.

Ezért a sűrűn benőit bükkerdőben csak azon kevés 
növényfajt találjuk, melyek a csekély világossággal, mit 
nekik a büszke fák átengednek, megelégszenek. A szagos 
müge, a köles mohar, a sok virágú párizsfű, a szélfű, 
a pokolvarfű és a fogacsán. Mindezen növényeknek fé
nyes, sötétzöld leveleik és csak igénytelen zöldes vagy 
fehér viráguk van, mert csak a napfény festi a virágokat 
oly szép élénkekké.

Csak kora tavasszal, mikor a bükkök koronája még 
nem lombosodott meg, mikor a napsugarak még át bír
nak hatolni és az éjszakai harmat leereszkedhetik, talá
lunk itt-ott gyönyörű boglárpótot, tüdőfűt, medveszőlőt, 
stb. De ők mind eltűnnek, ha a zöld levéltető felettük 
bezárkózik.

Ha a szél vagy emberi kéz, melyek még hatalmasab
bak, mint az erdő ezen zsarnokai, egy részét a bükkök- 
nek ledöntik és tisztások keletkeznek, melyekhez nap
sugár és levegő fér és melyre a harmat leereszkedhetik,

akkor csodálatos gyorsasággal kel életre a földből egy új 
növényélet, melyet a bükkök oly sok éven- át a halál 
torkában tartottak. Ezek azon magvak, melyek sok évig 
eltemetve feküdtek a föld mélyében, anélkül, hogy levegő 
és világossághoz jútva, kicsirázhattak volna; ezek azon 
növénygyökerek, melyek a zsarnok bükkuralom által arra 
voltak ítélve, hogy rabszolga módra földalatti életet élje
nek és melyeket a napsugár melege a hosszú álomból 
életre serkentett.

Egy buja fűkeverék merészkedik elő legelőbb, elfog
lalva a földfelületet, melyet ezelőtt csak elnyomói bírtak, 
közülük emelkedik ki a kék erdei nefelejts, kakukfű, stb.

Bizonyára már sokan — kiknek fogalmuk sem volt 
arról, hogy magvak és gyökerek mily sokáig tarthatók 
mintegy rabságban a föld alatt — tekintettek csodálkozva 
az új növényéletre, nem tudva honnan támadt az ily 
gyorsan. Még jobban fognak azonban csodálkozni, ha a 
második évben újra megtekintik a tiszlást és újra más 
növényvilágot találnak ott.

Már az első nyáron — a földre lapulva — csomókba 
nőtt nagy, hosszúkás levelek tűntek fel, melyek a mel
lettük levő füveket túlszárnyalva, ezektől levegőt és na
pot elraboltak és melyeknek erőteljes gyökerei a talaj 
legjobb tápanyagát élvezik. Ezen levelek a második nyá
ron tetemesen nagyobbodtak, mindjobban visszaszorították 
a füveket, hosszú virágszáraikkal felfogják az összes nap
sugarakat : ez a piros gyűszűvirág. Mellette díszük a piros 
csöcsvirág és mint harmadik e társaságban, előtűnik a 
farkascseresznye, büszkén nyújtva ki barnás ibolyaszín 
virágait, mintha ő egyedül volna hivatva itt uralkodni.

Ezen növények többnyire oly sűrűn lepik el a felszínt, 
hogy az alacsonyabb füvektől és az erdei nefelejtstől 
teljesen elrabolják a levegőt, a napot. így visszaszorítva 
a füvek elfojtatnak, kivéve azon néhány kis helyen, a 
hol még némi nap éri őket.

A harmadik nyáron a gyűszűvirág, csöcsvirág és farkas
cseresznye még jobban kifejlődnek és gyönyörű virág
mezőt alkotnak, de az ő uralmuk is erősen veszélyez
tetve van már.

A rothadó bükklomb salétrom- és amoniaksó tartalmát 
legnagyobb részben feiemésztették, ellenálló képességük 
ezáltal gyengült és veszélyes ellenségük támadt a vad 
málnában, földi szederben és vadrózsában, melyeknek 
gyökerei — a bükkök által elég sokáig elnyomatva — 
most sűrű, erőteljes bokrokká növik ki magukat.

Mindig jobban visszaszorítják elődeiket. A földi szeder 
hosszú indáit messze elnyújtja és mindent áthatlan sűrű
séggé köt össze. Most ők gyakorolják a zsarnokuralmat, 
mint néhány év előtt a bükkfák, őket is a föld alatt 
tartva. Ok sem engednek napvilágot, sem levegőt a 
földre hatolni, az éj harmatját ők fogják fel maguknak, 
mert most ők a szerencsés uralkodók. Az általuk terjesz
tett árnyék nem engedi a földet kiszáradni s így nagyon 
jól érzik magukat a nedves és televényes talajban, nem 
is gyanítva, hogy ebből néhány év múlva ismét az ő
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leigázójuk fog kikelni és hogy vele szemben a létért 
való küzdelemben kénytelenek lesznek a hatalmasabb 
befolyásnak engedni.

Az őszi szél ugyanis a közeli bükkfák koronáiról le
rázza és messze elszórja a makkot. És ha tavasszal a 
málna és földi szeder új indákat hajtanak, a vadrózsa 
díszes új ruhát ölt, akkor ezeknek árnyékában a nedves 
talajon a szögletes bükkmakkok is csíráznak és gyökereik 
belemélyednek a nedves televényes földbe. A bokrok 
megvédik a gyönge bükkcsemetéket a forró nap ellen és 
a kis tolakodók kitünően tenyésznek. Több évig tart 
ugyan, míg sikerül nekik a bokrok sűrű bozótját áttörni, 
de alig sikerült, rohamosan nőnek és túlszárnyalják azo
kat, kiknek védelme alatt felnőttek. Ezeknek kell ágaik
kal és leveleikkel a földet az által, hogy a forró nap
sugarakat felfogják, nedvesen tartani. Csakhamar azonban 
elég erősnek érzik magukat a fiatal zsarnokok arra, hogy 
magukat a nap ellen megvédjék és most elnyomják azo
kat, kik felnevelték őket. Gyökereik mindjobban elnyúlnak 
és maguknak követelik a föld tápanyagát. Levegőt, nap
sugarat és harmatot ők maguk emésztik fel; és azon 
törekvésük, magukat felküzdeni, másokra való tekintet 
által legkevésbbé sem korlátoltatik.

A bokrok alattuk mindig jobban elsatnyulnak, ismét 
földalatti életükbe húzódnak vissza, még az uralkodók 
ott felettük hosszú, talán száz év múlva újra levágatnak 
vagy a szél által kidöntetnek.

Ez csak kis, szűk képe azon küzdelemnek, mely a 
létért folyik, mint az évezredek óta folytonos váltakozás
ban földünkön lejátszódik. „Hatalom a jog felett“ a ter
mészet valódi törvénye; minden létező múlandó és ugyan
azon erők által, melyek létre hozták, semmisíttetik meg 
s soha fog ez megszűnni, mert — az egyedüli a mi a 
természetben maradandó, az a változás.

IRODALMI SZEMLE.

— A tala j fizikai tu la jdonságai é s  a  talaj te r 
m őhely szerinti osztályozása . Mitscherlich A. dr. 
szerint a. talaj osztályozásának annak fizikai tulajdonsá
gain kell, hogy alapuljon. Ha pl. agyagtalajra homokot 
hordatunk, az értékesebb lesz; de ezen esetben az agyag
talaj javítását nem vegyi alkatrészek idézik elő, mert a 
növényzet táplálásához szükséges anyagokat m int: ká
liumot, meszet, fosforsavakat és légenyt a homoktalajba 
is juttathatjuk anélkül, hogy ez agyagos homoktalajjá 
válnék; itt tisztán a talaj fizikai tulajdonságai szenvednek 
változást.

A növényélethez levegő, világosság, meleg és viz kí
vántatik. Szerző azért sorozza a vizet szintén a fizikai 
vegetationális tényezőkhöz, mert a viz mint olyan nem 
tápanyag, hanem csak a tápsók közvetítését eszközli és 
oly alakban hagyja el a fát, mint a milyenben belejutott.

Ezen növényéleti tényezők közül a levegő állandóan,

a világosság és melegség hosszabb-rövidebb, de sza
bályos időszakokban hatnak és egészen szabálytalanul 
a viz, mint csapadék és a talaj fizikai tulajdonságainak 
jut a szerep az utóbbit lehetőleg rendesen juttatni a 
talajba.

Eltekintve a világosság, levegő és melegség hatásától, 
s tekintettel a talajnak vizvezető fizikai tulajdonságaira, 
szerző megkülömbözteti a tulajdonképeni fizikai tulajdon
ságokat, melyek a talaj typikus részét teszik ki és a 
helyi fizikai tulajdonságokat, melyek helyhez kötvék.

A talaj szilárd alkatrészeinek alakja, nagysága, vala
mint egymáshoz való helyzete határozza meg azon tér
fogatot, melyet a talaj vize és levegője elfoglal; ebben 
foglal helyet a növény gyökérrendszere és ebbe jutnak 
a tápanyagok is. A víznek ezen 'üregekbe való beveze
tése a talaj hajcsövességi tulajdonságán alapszik. A haj- 
csövesség szabályai szerint minél keskenyebb a vezető 
ür, annál magasabbra száll a viz benne; de ha túl- 
keskenyek, megszűnik vezető tulajdonságuk. Ebből ma
gyarázható, hogy a kötött agyagtalaj megrepedezik, ha 
nap éri, mert a keskeny hajcsövek nem képesek oly 
mértékben a vizet felszívni, mint a milyenben az elpá
rolog.

A talaj üres terei egy és ugyanazon talajnál sem egy
formák, hanem a talaj megmunkálása szerint változnak. 
Ennek folytán hiba volna, ha a talaj üregeinek térfoga
tát a talajminőség határozott kritériumának vennénk; 
mivel az állandóan változik. Állandó azonban a talaj 
felületének nagysága, vagyis a szilárd alkatrészek felüle
tének az összege -— talaj súlyegységre vonakoztatva.

A felület nagyságát Rodewald tanár eljárása szerint 
lehet megmérni hozzá aránylagos mértékkel, minek kö
vetkeztében a talaj tulajdonképeni fizikai tulajdonságai 
egy számban fejezhetők ki, igy pl. tiszta homok O’OO ; 
homoktalaj 0-7 9 ; homokos agyagtalaj 2‘3 7 ; televényes 
homoktalaj L59; nehéz agyag 14'98.

Szerző kísérletezése alapján legjobb tenyésztalaj 2'00— 
4’00 között van. A televénynél tekintetbe jön még an
nak nivellaris felülete és ebben áll fizikailag a külömb- 
ség az agyag és a televény között.

A súlyegység talajfelületének (az egyes alkatrészek 
felületének összege) nagyobbodásával finomabb lesz a 
talaj és viszont minél finomabb a talaj, annál főbb az 
érintkezési pont alkatrészei között: innen az elnevezés 
„kötött" talaj (agyag).

A növényéleti helyi tényezők mutatják, hogy miképen 
oszlik el a növényzet életéhez szükséges viz a talajban 
és miképen juttatja azt a talaj a növényzethez ; ide tar
toznak :

a) Az éghajlat, vagyis a levegő, világosság, melegség 
és viz összmfiködése és ezek eloszlása a vegetatio alatt. 
Ezek közül a talaj osztályozásánál főszerepet játszik a 
csapadékmennyiség.

b) Talajvíz. Ha a talaj egyenletes volna, akkor ezen 
tényező az előbb említtettek alapján (hajcsövesség) nem
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bírna fontossággal. — Szerző szerint a talajvíznek 
mezőgazdaságilag használt jó talajnál 4 m.-nyi mélységben 
van még jelentősége ; erdőtalajnál a határ még nagyobbra 
is vehető.

c) Mesterséges öntözés (erdészetileg alig van jelentő
sége) és vizlevezetés nagyban emeli a talaj értékét.

d) A lejt nagy szerepet játszik a csapadék eloszlá
sánál.

é) A homokréteg mélysége vizvisszatartó képességénél 
fogva.

f)  A talajágynak le kell vezetnie a fölösleges nappali 
vizet, de viszont száraz időre vissza is kell tartania azt. 
Homokréteg alatt lévő tömör szikla vízlevezető képessé
génél fogva jól beválik esőben bővelkedő hegyes vidé
ken ; de esőben szegény lapályon hátrányos ; itt előnyö
sebb a korhadék talaj.

Ha most még tekintetbe vesszük azt, hogy az itt elő
sorolt vegetationális tényezők nem függetlenek egymás
tól, — pld. a nehéz kötött talaj ép oly kedvezőtlen ter
mőhely nedves kiima alatt, mint a homoktalaj száraz 
kiima alatt; — akkor felfogható a nehézség, melybe egy 
általános érvényű,' tudományos talajosztályozási eljárás 
ütközik.

„Deutsche Forstzeitung“ nyomán. G. I.
— A kosárfonó füzek te le p íté se  által a cseké

lyebb értékű (homok, tőzeg) talajokból tetemes hasznot 
nyerhetünk.

A kötő fűz (Salix viminalis regalis) egyike a legalkal
masabb füzeknek tömeges tenyésztésre, mivel a leg
több talajban tenyészik. Telepítésre legalkalmasabb idő
szak a tavasz; de az előmunkálatokat már késő ősszel 
vagy fagymentes télen kell eszközölnünk. Első kellék, 
hogy a talajt a kainit-, Thomas-liszt- vagy chilisalétrom- 
ná! jobban ható istálló-trágyával ősszel megtrágyázzuk, 
s ezután 50 cmnyire megforgatjuk. A rigolozásnak nem
csak az a célja, hogy a humus-réteget a talaj aljára 
hozzuk, hanem főkép az, hogy a talajt porhanyítsuk. 
Fagyos időben abban kell hagyni a megforgatást, mert 
a talaj göröngyös lesz és nem porhanyítható ; ellenben 
ha a munkát késő ősszel végeztük, a talaj mélyéből an
nak felszínére hozott földtömeg a fagy és hó befolyása 
alatt szétmállik.

A dugványozás az időjáráshoz képest, februáriustól 
április végéig eszközölhető. A dugványozáshoz kiváloga
tott vesszők törzs felé eső lapjukkal földbe vagy vízbe 
teendők. A dugványok metszése — a talaj minősége 
szerint 20—30 cm. hosszban — az ültetésnél eszköz- 
lendő; jó talajba rövidebb, silányabba pedig hosszabb 
dugványok veendők. A dugványok metszésénél arra ügyel
jünk, hogy azok ne legyenek összeroncsolva.

A vesszőket a törzs felé eső vágáslapjukkal merőle
gesen a földbe dugjuk és néhány cm.-nyire földdel be
takarjuk, hogy a nap ki ne szárítsa azokat; dugvány
távolság 10 cm ; sortávolság 30 cm.

A tavaszszal megforgatott talaj dugványozás előtt még

nem ülepedett meg teljesen, minek az a következménye, 
hogy a dugványok később a talajból kiáltanak ; ugyanez 
történik a könnyű homoktalajban szélkifuvás következ
tében ; ezért többször meg kell vizsgálnunk az ültetvényt 
és a kimagasló dugványokat földdel be kell takarnunk.

Az ültetvényes tisztán tartandó a gyomtól. Hogy a ta
laj porhanyó maradjon, kétszeri, nem túlságos mély meg- 
kapálás okvetlenül szükséges. Igen kellemetlen dudva a 
mezei hajnalika, mely pusztítandó. Könnyű talajt ajánla
tos chilisalétrommal — hektáronként 1—2 q — felü
letesen megtrágyázni. Nyáron át figyelmünket a talaj 
tisztántartására és a kártékony rovarok pusztítására for
dítsuk.

(Fricks Rundschau.)

V AD ÁSZA T.

Medve-vadászaton.
Régen volt . . . .  Hogy is történt? . . . .  Ti, fiatal vadá

szok figyeljetek 1 . . . .
Egy-két köhécselés után így kezdhetem el.
Huszonkét esztendeje selmeci akadémikus voltam a 

. . . . s mint ilyen elhatároztam, hogy az én kedves 
kollegámat, kivel együtt — jóban roszban egymás mellett 
ülve — jegyezgettük az erdőérték-számítástan „ropogós 
és recsegő“ tételeit, — meglátogatom.

Atyja erdész volt a magas kincstárnál . . . Isten nyug
tassa meg. Én sem vagyok . . . illetve . . . ő sem volt 
jobb, mint én . . . üm hűm . . . Sok' jó vadászkalandot 
tudott mondani. Nem volt jobb svádája . . . még a 
„mélcsás“ úrnak sem . . .

Bakahadnagy voltam, tehát felhúztam a mundért. 
Kardcsörtetéssel útnak indulok.

Még akkor csak Szigetig járt a masina. Onnan tovább 
kocsin mentem.

Megérkezem. Durr, dur r . . .  Mi az Isten csudája? Szé
gyen, nem szégyen, hát kollegám üdvlövésekkel fogad. 
Szinte megijedtem a nem várt megtiszteltetéstől. De ezen 
is átestem hamar.

Bemegyünk. A szobában megbotlottam . . . majd eles
tem . . . egy medvebőrben.

Szép erdész . . . gondoltam és talán ezt gondolta az 
az őszszakálu nyájas bácsi, a ki fogadott. Kollegám be
mutat: „X. okulás vadász, erdész akadémikus, kedves 
egyetlen jó kollegámat mutatom be kedves atyám 1“

„Szívből üdvözlöm. Jó vadász lehet azt láttam ; meg
érzi, észreveszi, hogy van nálunk . . . medvebőr.“

Hm 1 Lefőzött az öreg. No de várj csak. „Hát nem 
tudja kedves Bátyám, hogy az a legújabb vadászszokás, 
hogy úgy botlik golyónk a medvébe, a mint- én bele
botlottam. Régen másként volt. Kedves Bátyámba . . .  a 
medvék botlottak belé.“

„Kedves vadászöcsémbe pedig . . .  az ördög nyila 
nyelve."
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Traktáltuk hevenyében egymást, jót nevetve, de mivel 
kezdtem érezni, hogy az öreg jobban győzi, szerényen 
rückwärts concentrirungot fújtam . . . egy medvebőr mögé.

[Üm hűm. Köhécselt az én kedves Bácsim. „Meglátjuk 
holnapután az osztrák-magyar hadsereg legvitézebb had
nagyának bátorságát . . . hős tettekben . . . Medvére fo
gunk vadászni. Remélem velünk tart öcsém?“

Elakadt a torkomon a szó. Segített az én Bátyám. 
Csengő pohárral hozta helyre torkom baját.

„Hogy kél az alföldön a nyúlbőr?“ csipkedett a go
nosz . . . Nem volt nyugtom a medvebőrbe botlásom miatt.

De az a jó szerednyei meghozta a bátorságomat . . . 
„Megyünk, megyünk . . . med . . . medvére," hebegtem . . . 
de kardomat csörtettem . . .

Markomba csapott az öreg: „Ez az én” kedves fiatal 
cimborám.“ „De — folytatá ;— Ígérje meg kedves öcsém 
(csendes hangon), hogy nekem, mint — elhiheti — régi 
medvevadásznak szót fog mindenben fogadni?“

„Hogy ne ígérném. Ha kell becsületemre is fogadom.“
„No jó“ — mondta az öreg és egyet hunyorított.
Biztosan a bátorságomban kételkedik — gondolám. 

No jó öreg, meglátod majd, hogy én is onnan szárma
zom, a hol Rózsa Sándor született.

Másnap célba lőttünk. Egyik golyóm a másik után 
furta át a negyedárkus papirost 80 lépésről.

Az öreg nagyot nézett. „Kár, hogy nincs nyúlbőröm. 
Ezt tettem volna a papiros helyett“ — dörmögte . . .  de 
úgy, hogy meghalljam.

„Hozza ki hát Bátyám azt a medvebőrt“ zúgtam 
reá. Az öreg hallgatott . . . valamit gondolt . . .  De én is 
gondoltam valamit.

Ő azt gondolhatta: ez az okulás, még összelövi, pocsékká 
teszi a medvebőrt. Én pedig azt gondoltam: bár csak úgy 
találnám el holnap a medvét. Másnap kimentünk. Egy bük
kösnek gerincén, a hol két völgy összetorkollik, megálltunk.

Az öreg egyet hunyorít. Megrémültem. De jóságosán 
így szólt: „Becsületére Ígérte, hogy ellentmondás nélkül 
szót fogad. Itt vannak a bokrok, tegyen róla, hogy a 
medvelátásnak alsó következményei ne legyenek.“

Elértettem szégyenkezve. De hát mit volt mit tenni. 
Elmentem s becsületszóra eljártam a dologban hűségesen. 
Nem is gondoltam soha, hogy valaha becsületszóra ily 
teendőm is akad.

Megtörtént . . . Megkönnyebbültem . . . Talán igaza volt 
az öregnek . . .  Jó, jó . . . nem felejti Ludas Matyi . . .

Felállunk a standon . . .  Az öreg irányából lövést hal
lok. Erre egy pár pillanatra csend állott be. De aztán : 
huh . . . huh . . . höh . . . höh . . . medveröfögés és nagy 
csörtetés . . . felém . . .

Fel a fára gondolám. Szétnéztem, hol van egy alkal
mas törzs. Lábam reszketett. De győzött bennem az, 
hogy nem hagyom magamat.

Előttem sűrű fiatalos. Egy nyiladék balról. Itt kell lőnöm. 
Csak úgy recseg a fiatalos. Mind közelébb jön a törtetés, 
majd . . . megkönnyebbülésemre távolodik . . .

A nyiladékon egy villanás -— valami átugrott. A medve 
volt. Elment.

Hála Istennek! Nem tagadom, örömömben keresztet is 
vetettem magamra . . .

Összetalálkozom az öreggel. Látom arcáról, hogy ször
nyű mód bánthatja, hogy a mackót elhibázta, de azért 
a legegyügyübb pofát vágva kérdem: „Mire puskázott 
bátya?“ „Egy rongyos medvére, de úgylátszik nem ka
pott a gonosz“ s mindjárt hozzátette mentségére, „de 
veszettül rohant ám át a lineán. Hát Te nem láttad? . . .“ 
„Nem én“ — mondám a legnagyobb határozottsággal s 
egész ártatlanul kérdem : „Talán nem álltak elő az alsó 
következmények bátya?“

„Gazember“ — ordította az öreg — „menjünk haza.“ 
És úgy történt. Még 3 napot töltöttünk együtt, de se a 
medvebőr, se a medve tapétára nem került többé.

Marci Sándor.

Első vadkanvadászatom.
Ir ta : Lázár Lajos.

Valahányszor eszembe jut első vadkan vadászatom, 
mindig bizonyos babonás érzés fog el, pedig dacára, hogy 
vadász vagyok, még pedig szenvedélyes testestől-lelkestől, 
még sem vagyok babonás.

Ha jól emlékszem, deákgyerek voltam — midőn velem 
a nem mindennapi eset történt, mely örök emlékeze
temben marad, minthogy a gyerek- és serdülő korban 
történteket, pláne vadászhistóríákat az ember egyhamar 
el nem feledi. Annyira bevésődött az emlékezetembe, 
hogy nemcsak vadászaton, hanem akkor is teljes való
jában tárul lelki szemeim elé, a midőn társaságban vad
disznóról van szó, vagy véletlenül egy ilyen elejtett 
mumus fekszik lábaim előtt bárhol, avagy épen künn a 
tett mezején.

Közel negyedszázada múlt annak, gymnasista korom
ban szüreti szünidőre két hétre hazautaztam.

Hogy számítgatíam ujjaimon: — no még annyi meg 
ennyi nap s azután kézbe foghatom kedves puskámat s 
mehetek ki a vadonba, a szirtek közé, oda, hol korlátlan 
úr vagyok, hol nem parancsol nekem senki a világon 
■—■ még a professorom se. Hah, minő érzés volt az ak
kor, nem cseréltem volna még a ministerelnökkel ma
gával sem. Boldog ifjúság, boldog kor, midőn rózsa
színben látjuk a világot s mindent, a mit most másként 
ítélünk meg. Az a szenvedély hogy lángol, nincs akadály, 
nincs se éjjel, se nappal, sem eső, sem havazás a mi 
visszatartott volna attól, vagy legcsekélyebbé is feszélye
zett volna vadászaton.

Hányszor, de hányszor vadásztam étien, szomjan a 
rengetegben, a hegyóriások oldalain, mert az egy napra 
tervezett vadászat másnap estig tartott.

Sokat tudnék mondani — elbeszélni azon boldog, 
időkről, végtelen sokat. Hanem most térjek át tulajdon- 
képeni tárgyamra.
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Mint előbb mondottam, október volt s a fák levelei 
sárgulva feküdtek a földön, a nap már rövidülni kezdett 
s úgy 4 óra körül a napsúgarak már búcsúzni készültek, 
gyönyörű színben ragyogtatva a nyugati felhőzetet. Egyes 
hegyoldalak még aranyszinben tündököltek s rövid időre 
rá szürkülni kezdett.

Egy ilyen szép őszi délután már künn talált a hava
sok alján elterülő fenyővel vegyesen nőtt bükkösben, 
melynek erdölő utain az agyagos feláztatott talajon több
ször láttam őznyomot. — Sertevad e tájon soha sem 
volt s ilyet senki nem látott az egész erdőségben.

A vadpatak rohanása oly zajos volt, hogy saját be
szédemet sem hallhattam. — Ennek közelében állani le
sen célszerűtlen lett volna, mert itt a fülnek semmi sze
repe sem juthatott, a mi vadászaton, de különösen lesen 
főszerepet játszik.

Ez okból indíttatva éreztem magam a tajtékzó és ro
hanó pataktól oly távolra jutni, honnan ugyan hallám még 
zúgását, de az engem az esetleg közeledő vad neszének 
észrevételében nem akadályozhatott.

Egy terebélyes nagy fenyőhöz támaszkodtam, melynek 
széles ágai földig értek s engem mindenkép elrejtettek, 
úgy hogy a legvizsgálóbb vad tekintetétől is el voltam 
rejtve.

Fegyveremet, mely fickóra, azaz őzbakra volt töltve, 
csendesen felhúztam és az előttem elterülő kis pusztát 
folytonosan szemléltem. Minden — a patakot kivéve — 
körülöttem mintha kihalt volna, még a szél sem játszott 
a fenyők koronája közt s a fenyők közt oly gyakran 
hallható szélsusogás is elállóit. Szélcsend volt, legked
vezőbb idő — lesre.

Már egy jó órája lehetett, hogy majdnem mozdulatla
nul támaszkodtam a fenyő törzséhez és még semmi élőt 
nem láttam. A nappalt már kezdé a szürkület felváltani 
s már azon voltam, hogy leshelyemről távozzam, mivel 
alig lehetne a vadra — ha az jelentkezne is — biztos 
lövést tenni.

Ahogy így változnak gondolataim agyamban, a tisztás 
átelleni oldalán egy vörösbegy csicsergésére lettem fi
gyelmes s azon hiszemben, hogy ott most róka lappang, 
azon irányban vetem tekintetem. Nem akartam szemeimnek 
hinni, azt hívém, hogy fantáziám szüleményeként vad
disznókat látok. S csakugyan azok voltak, még "pedig 
a mint a szürkületben kivehettem, négy nagy állat; első
nek a tisztás közepe táján állott a hatalmas kan, fejét 
felém fölfelé tartva fülelve és szimatolva.

No gyerek — gondoltam magamban ez nem tréfa
dolog, itt baj lehet, mert irányuk épen az én fámnak 
volt véve.

Szó, ami szó — nagyokat dobbant a szívem, s minél 
közelebb jött a csapat majdnem sorban, annál heveseb
ben kopácsolt.

Nem ismervén még a vaddisznó szokásait, az villant 
meg agyamban, hogy ezek most nekem jőve bajt csi
nálnak. Legyen ami lesz, egy pillanat, célba véve a ve

lem szembe lépkedő kant, elhúztam a ravaszt s amint 
oda pillantottam, a kant fölemelt fővel, csattogó agyarak
kal láttam magam előtt. Újból felemeltem fegyverem, 
egy hosszú tüzsugár ment a kan felé, a másik pillanat
ban azonban a kant éreztem mellettem, a mint rettenetes 
agyarával a fának esett. Szerencsém volt, hogy haláltu
sája csak rövid ideig tartott, mert ha engem kap elől, 
ma nem írhatnám le a történteket. Második lövésem 
mindkét szemét érte s dacára ennek az irányt betartotta 
a honnan a tüzsugár kiment, ezer szerencse, hogy a 
vastag fenyőtörzs hatalmas és veszélyes agyarainak csa
pásaitól megmentett.

Azért fog el engem bizonyos szorongás, ha első vad
kanvadászatom eszembe jut.

Vadászlevél.
Mélyen tisztelt Szerkesztő úr!

Úgy tudom, hogy a vadászok kiváltsága — a füllen
tés, már mikor vadászéleményeiket vig társaságban el
mondják, vagy a „becses“ lapoknak megírják. Csakhogy 
e kiváltság visszafelé sült, mert most már semmit sem 
hisznek el nekünk.

A párbajellenes mozgalom az emberiség egy nagy el
tévelyedését akarja kiirtani, miért ne volna kigyomlál
ható a társadalomból a jelzett tamáskodás is ? Ha amaz 
sikerül, sikerülhet ez is !

E reményben megindítom a mozgalmat — bemutatva 
néhány decemberi vaddisznó-kalandot úgy, a hogy meg
esett, sallang, cifraság nélkül s ha nem volna benne 
szin, hangulat, — rajt lesz a valódiság örök románca.

** *
A kalocsai érseki uradalomnak kezelésemre bizott 

erdőgondnokságában, a Rezál, Pörböly, Cserta, Gyürüs- 
alj, Pandur és Erősalj nevű erdeiben a vadászat 1901-ig 
nem volt bérbe adva s ez ideig kedvemre kopózhattam 
szarvasra, őzre, disznóra. Kedvemre, mig nem szegték 
azt t. vendégeim, mind — megannyi szenvedélyes Nim
ród, kinek a hajtásban kijelölt hely, már a mint a va
dászszerencse feléje mosolygott, többé-kevésbé nem tet
szett. Hiába mondottam : rossz hely nincs, a neheztelé
sek áradata zúdult reám.

Gondoltam tehát merészet és nagyot: tartsa más a 
hátát, s fölszólításomra Fónagy József ismert nevű ba
rátom az uradalomtól kibérelte a vadászterületet, engem 
bízva meg annak berendezésével és kezelésével.

A kópéknak útlevél váltatott. Az erdőbe, hol eddig 
Kürtös, Dudás, Prímás harmonikus csaholása verte föl a 
csendet, a hangtalan nyugalom költözött.

Az eredmény jó is, meglepő is volt. Jó, mert a 
szarvasok, melyre a fősulyt fektetjük, mindjárt az első 
évben szépen szaporodtak ; meglepő, mert a mire nem 
is gondultunk, a vaddisznók nagyobb kondákban mu
tatkoztak.
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Az ősszel Pörbölyben 56 mm. makkot vetettem. Alig 
volt időm a munkának örülni, midőn beállít hozzám 
Antal, a vadász, és ékesszólóan előadja:

„Jelentem, hogy a pörbölyi tartományban a vaddisz
nók oly nagy testületi elszaporultságnak örvendenek, mi
szerint már nem is illik.“

Hiszen az kell nekünk Antal, felelém neki — hát már 
miért nem illenék ez ?

Mert a vetés utján jobb hajlandóságra számított makk 
mára néhaiság állapotába helyezkedett.

Meggyőződve arról, hogy a makk jó része már ki van 
szedve, azonnal írtam Fónagynak, hogy jöjjön pusztítani 
a fekete ördögöket, mert nagyon sok kárt tesznek.

Harmadnapon este, midőn a napi fárad^mak után né
hány jó barátommal egy pohár rizlingi mellett gyakoroltuk 
magunkat a legújabb divatu „uhus alsós “-bán : betoppan 
M. Pali, egyike az általam ismert legjobb lövőknek.

Fónagy helyett jött megnézni a nagy „testületi el- 
szaporodottságot“ s ha lehet, megcsappantani.

Másnap elfoglalva lévén, nem kisérhettem ki őt az 
erdőre, hanem kísérőül adva ékesszavú Antalt, kinevez
tem őt Cserta tartomány tiszteletbeli remetéjének.

Ott minden emberlakta vidéktől messze, a rengeteg 
közepén zavartalanul élhet vadászszenvedélyének.

Dianának megtetszett a csinos fiatal nimród s két nap 
múlva hóesést eszközölt ki Jupitertől.

Amint reggel világosodott, azonnal útnak indultak nyo
mozni s a háztól alig 60—70 lépésre hatalmas friss 
nyomokat találtak.

M. meghagyta Antalnak, hogy csak menjen a nyo
mon, ő maga majd gyorsan megkerüli a sűrűséget s 
feláll annak szélén a holt Duna mellett.

Alig állt helyén, már hallja Antalt kiabálni.
Tessék vigyázni, valami csörtet előttem. Néhány má

sodperc múlva mintegy 160 lépésnyire kidugja fejét egy 
hatalmas kan és szimatol.

M. céloz és lő ; azután még egy durranás.
A kan meglátva ellenfelét, nyilsebesen ront egyenesen 

néki. Lábait úgy szedi maga alá, hogy szinte gurulni 
látszik. M. újra lő s erre a kan fogcsattogtatva még 
gyorsabb iramodással rohan gyilkosának, ki a negyedik 
golyót is belé röpíti

A kan összerogy, néhányszor még összecsattogtatja 
agyarait, egyet-kettőt fúj s végre 30 lépésnyire M.-től 
kiadja fekete lelkét.

Orra hegyétőL farka tövéig 2 méter hosszú volt s csakis 
ily óriási vén kan volt képes elvinni a lapockára egymás 
mellé 2 ujjnyira, s a nyakba lőtt két-két golyót.

Ha nem kezeli M. hidegvérrel jó Mauserét, bizony 
ma nem verné mellét a gógai fácán-vadászaton.

A sikeren felbuzdulva azonnal átmentek Pörbölybe, 
hol alig egy fél óra múlva az előbbihez hasonló takti
kázással, de már az első lövésre egy hatalmas, tisztán 
mérve 150 kgros kant terítettek le.

A frissen esett hóban talált csapákból következtetve, a

pörbölyi vaddisznó-állományt 60—70 darabra becsültük; 
elhatároztuk tehát, hogy néhány vendéget meghívunk s 
a sűrűségeket meghajtatjuk.

Amint vendégeink megérkeztek, átkeltünk a zajló Du
nán, s megkezdtük a hajtást.

Három hajtás eredménytelen volt, habár mindegyik
ben volt 4—5 darab sertevad.

A nagy szederindától és iszalagtól, melyek dunai er- 
deinkben oly sűrűségeket képeznek, hogy gyakran bics
kával kell magát az embernek keresztül vágni, a hajtők 
nem tudtak irányt tartani, s oly össze-vissza mentek, 
hogy a disznók vagy oldalt menekültek, vagy vissza
törtek.

Néha ugyan 8— 10 lépésre bejöttek a puskáshoz, de. 
a nagy sűrűségtől célba venni nem lehetett őket.

Bosszankodva a nagy pechen, megkezdtük a negyedik 
hajtást is.

Alig indulnak meg a hajtők, a közéjök beosztott pus
kások egyike lövést tesz.

A hajtás végén tudódott ki, hogy Antal lőtt — s ál
lítólag talált, de nem jól.

Tudtuk, hogy a vad a hajtásban maradt s azért sze
rencsénket utoljára megkísértve, még egy rövid kis haj
tást terveztünk.

A vadászok egy kis sarkot a cserkész úton körül áll
tak, a hajtókát pedig sűrűbben egymás mellé beosztva 
bocsátottuk útnak.

Alig telik el vagy pár perc, hajmeresztő ordítás riaszt 
meg „jaj, jaaaj, a bátyámat eszi, segítség 1 Jézus 1 Már 
marcangolja, szétszedi."

Oly zavart, ijedt hangokat hallottam, miszerint szen
tül megvoltam arról győződve, hogy a disznó már vagy 
három hajtót felfalt.

A hatalmas agyaras mély gödröt túrt magának a hóban 
s onnan kizavartatva, egyenesen neki ment egyik hajtó
nak, fejét annak lábai közé téve, a holtra ijedt embert 
maga mögé dobta s midőn őt feküdni látta, neki esett 
és hasogatni, gyömöszölni kezdte.

Szerencsére a nadrág rettenetesen ki volt vattázva s 
az agyaras a vastag vattabéléstől az emberben kárt nem 
tehetett; a nadrágot azonban alaposan leszedte; de mire 
húshoz érhetett volna, addig a szomszédos hajtők fejszé
vel, fütykössel elűzték a vitézt.

Ez azonban neki ment egy másik hajtónak, de azzal 
pórul járt, mert az éles baltával a fejére suhintott, majd 
midőn a kan megfordult, hátsó bal lábát majdnem ke
resztül vágta.

A vesztett csata után sántítva bandukolt vitézünk 
előre — a vadászok felé. S. J. erdőgyakornok meglátva 
a búsan kullogó agglegényt: 12 lépésről leterítette. Ez 
is szép darab volt, mert kizsigerelve 154 kgr.-ot nyomott.

- Úgy ezen alkalommal, valamint már előzőleg is 
volt alkalmam tamáskodni több vadásznak azon állításán, 
hogy csak sebzett kan támad s az is csak akkor, ha 
szemben lövik.
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Az utoljára elejtett agyarason ékes szavú Antal határozott 
ellenkezése dacára sem találtunk egyéb lőtt sebet, mint 
azt, mely neki a néhai nevet szerezte meg.

Ha szívesen veszi igen tisztelt Szerkesztő úr, ha híve
ket és hívőket szerzek, úgy folytatom a mozgalmat és 
vadászleveleimet*.

Addig is maradtam vadászüdvvel Hárs Rezső

AAAAAAAAAAAaAA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

Szalonkahuzás a  Lajtha-hegységben. A kellemes, 
enyhe lefolyású február hónap után jogos reményekkel telve 
vártuk a márciust, amely a tavaszi madárvonulások elején 
a várva-várt hosszúcsőrüeket is meghozza. A múlt év 
kedves emlékeit még alig feledtük el s azt hittük, hogy 
úgy lesz az idén is megint, mint régen volt, s minden kis 
csepötés felett szép húzásokban lesz alkalmunk gyönyör
ködni Sajnos, az idén csak szép reményeinkkel maradtunk. 
Március 15— 16-án egész szépen indult meg a húzás — 
esténként 4—5 darabot láttunk — na gondolám, kezdetnek 
elég; azonban 17., 18. és 19-én minden, az időjárásból 
kimagyarázható ok nélkül az egész vonalon egy sem 
húzott. 20-án láttunk ismét 1—2 darabot, de több, dacára 
a szép enyhe időnek, nem volt látható. Sajátságos, hogy 
a hosszantartó szárazság dacára szalonka mindig csak a

déli oldalokon jelentkezett, s az északi oldalon egyáltalá
ban nem volt egy darab sem látható. Felemlítésre méltó
nak tartom mint érdekes megfigyelést, hogy március 21-én 
a késő esti szürkületben egy foltban 7 darab szalonkát 
láttam huzni a földtől alig 5—6 méter magasságban egy 
csomóba kavarodva. Azt hiszem, azok már rendes vonu
lásban lehettek. A hozzám nem messze álló kísérőm, aki 
csak 1—2 darab szalonkát látott addig együtt, foglyoknak 
tartotta őket. Dacára az aránylag gyér jelentkezésnek, 
mégis 40 darabot fűztünk e tavaszon aggatóra. Vadász
üdvvel Kismarton, 1903. április 12. Lajthahegyi.

Lőjegyzék. A Borsodmegyében fekvő ujhuta-mocso- 
lyási reservált kincstári vadászterületen terítékre hozatott 
a múlt vadászidény alatt: 4 darab agancsár, 11 darab 
szarvastehén, 2 darab szarvasüsző, 2 darab szarvasborjú, 
17 darab őzbak, 27 darab őzsuta, 1 darab vaddisznó, 
3 darab nyul, 1 darab császármadár és 30 darab külön
féle ragadozó.

A borsod-apátfalvi vadászterületen elejtetett 1902. 
évben: 7 darab szarvasbika, 20 darab szarvastehén, 3 
darab szarvasborjú. Élve befogatott 2 darab fővad. Terí
tékre került még 4 darab róka, 2 darab borz, 1 darab 
görény, 2 darab vadmacska, 14 darab kánya-ölyv és 19 
darab kóbor eb.

Lőjegyzék
főm éltóságú Eszterházy Miklós herceg kism arton-szarvkői uradalmában 1902. évben e le jte tt vad mennyiségéről.

Jegyzet. A „ragadozó madarak tojásai“ szorosan véve ugyan nem tartoznak a „Lőjegykékbe“, de mint lényeges pusztítási módot, 
mégis ide soroztam.

Kismarton, 1903. évi április hó 16-án. Rimler Pál,
------------------- főerdész.

KÉRELEM. Minthogy lapunk ez évi 2-ik 
számából több példányra szükségünk van s 
csak néhány példánynyal rendelkezünk, fel
kérjük azokat, akik nem fizetnek elő lapunkra, 
szíveskedjenek a 2-ik számot is visszaküldeni. 
AAAAAAAAAAAa a AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÁ

KÜLÖNFÉLÉK.

* Kinevezések és  áthelyezések. Őfelsége a földm. 
min. előterjesztésére Székely Mózes és Pető Lajos alerdő- 
felügyelőket erdőfelügyelőkké nevezte ki, Török Sándor

* Minden érdekes vadászízü közleményt hálás köszönettel fogadunk.
Szerkesztő.

főerdésznek pedig az erdőmesteri címet adományozta. — 
A m. kir. földmivelésügyi minister az állami kezelésbe 
vett községi s némely más erdők és kopár területek ke
zelésénél alkalmazott erdőtisztek létszámába erdészjelöl
tekké a XI. fizetési osztály 3-ik fizetési fokozatába: Kuka 
József erdőgyakornokot a besztercei erdőigazgatósághoz, 
Hermán János erdőgyakornokot a nagyenyedi állami 
erdőhivatalhoz, Bukva János erdőgyakornokot a kolozs
vári állami erdőhivatalhoz, Székács Vince uradalmi erdő
gondnokot a trencséni állami erdőhivatalhoz, Amánt 
Miklós, erdészt a csik-szeredai állami erdőhivatalhoz, 
Lakner Lajos uradalmi erdészt a rimaszombati állami 
erdőhivatalhoz, Nádai Dénes végzett erdészakadémiai 
hallgatót erdőgyakornokká, Podraczky Béla végzett er
dészakadémiai hallgatót a magyarországi kincstári erdő-
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két kezelő erdőtisztek létszámába, a zsarnócai erdőhiva
talhoz ideiglenes minőségű erdőgyakornokká, Mutt- 
nyánszky Jenő végzett erdészakadémiai hallgatót a 
magyarországi kincstári erdőket kezelő erdőtisztek lét
számába, az ungvári főerdőhivatal kerületébe ideiglenes 
minőségű erdőgyakornokká nevezte k i; Kincses József 
főerdészt a besztercebányai erdőigazgatóság kerületéből 
a máramaros-szigeti erdőigazgatóság, Seenger Lajos er
dészt pedig a gödöllői erdőhivatal kerületéből a beszterce
bányai erdőigazgatóság kerületébe helyezte át s előbbit 
a máramaros-szigeti, utóbbit pedig a benesházai erdő
gondnokság vezetésével bizta m eg; Gréger Géza és 
Fiizy Zoltán főerdészeket a bustyaházai erdőhivatal köz
ponti szolgálatához, Ziegler Mihály é rd é it a liptóujvári 
főerdőhivatal kerületéből a bustyaházai erdőgondnokság, 
Krajcsovits Ferenc erdészt pedig a bustyaházai erdő- 
hivatal központi szolgálatától a felső-szinevéri erdőgond
nokság kezeléséhez helyezte á t ; Emeríczy Győző főer
dészt a máramaros-szigeti erdőgondnokság vezetésétől a 
máramaros-szigeti erdőigazgatóság központi szolgálatához, 
Fenyves Lajos főerdészt, a kévéiéi erdőgondnokság veze
tésétől a bocskói faraktártiszti állomásra, Iszapi Gyula 
erdészt pedig a máramaros szigeti erdőigazgatóság köz
ponti szolgálatától a kévéiéi erdőgondnoksághoz helyezte 
át és annak vezetésével bizta meg; Dianovszky Pál 
főerdészt a vinkovcei főerdőhivatal kerületéből a zágrábi 
erdőigazgatóság központi szolgálatához, Bogsch Árpád 
erdészt pedig az otocsáci erdőhivatal kerületéből a vin
kovcei főerdőhivatal kerületébe helyezte át és a niemcei 
erdőgondnokság vezetésével bizta m eg; Blirdáts János 
m kir. főerdészt a csornoholovai erdőgondnokságtól az 
ungvári főerdőhivatal központi szolgálatához, Pásztor 
Sándor erdészt pedig az ungvári főerdőhivatal központi 
szolgálatától a csornoholovai erdőgondnokság vezetéséhez 
helyezte át.

* Kérelem. Felkérjük szaktársainkat szíveskedjenek 
képzettebb altiszteiket értesíteni arról, hogy bárha a lap 
árát kénytelenek voltunk felemelni, ők a lapot ezután is 
a régi kedvezményes nyolc korona árban járathatják.

* A fegyver áldozata .  Végzetes szerencsétlenség érte 
Séh Jenő kir. főerdész 6 éves fiacskáját. A kis fiú egy 
őrizetlen pillanatban bement abba a szobába, melyet a 
családnál ellátásban lévő fiú lakott, ki Pécsett egyik közép
iskolának tanulója. Ez a fiú a húsvéti szünidőről haza
térve, magával hozott egy 6 millimeteres revolvert és azt 
záratlan állapotban az éjjeli szekrényre tette. A kis Elek 
bement a tanuló szobájába, meglátta a revolvert, játszani 
kezdett vele, az azonban elsült és a golyó a szerencsétlen 
gyerek jobb szeme felett a koponyacsontba fúródott s 
azonnali halált okozott. Általános részvét kisérte a gyereket 
a korai sírba.

* Erdősítési jutalmak. Gömörvármegye területére a 
kopár területek befásításáért következő jutalmak állapít
tattak meg: Almágy községi volt úrbéresek 34 K, Alsó- 
Szuhai 15 K, Bénái 34 K, Csornai . 26 K, Dobfeneki 17 K,

Egyházasbásti 68 K, Guszonai 8 K, Hosszúszói 23 K, 
Kerekgedei 85 K, Söregei 68 K, Tajti 34 K, Trizsi 13 K, 
Balogfalai 51 K, Alsó-Szkálnoki 85 K, Fürészi 51 K, 
Hrussói 34 K, Priboji 45 K, Zeherjei 15 K, Gerlicei 45 K, 
Süvettei 50 K, Szirki 26 K, Feketepataki 15 K, Lévárt 
községi kisbirtokosok 26 K, Pelsüc-Ardó község 26 K, 
Raás község 30 K, Gortva-Kisfaludi közbirtokosság 68 K. 
Összesen 992 K.

* Helyreigazítás.  Lapunk előbbi számába egy sajtó
hiba csúszott be, melyet ezennel helyreigazítani akarunk. 
A 36-ik oldalon Faragó Béla zalaegerszegi cég alapítványa 
tévesen 600 koronának van 6000 helyett feltüntetve. 
Tehát rektifikáljuk!
X  'X X  X X X X X X X . X X X  ±  X  X X  X X  X X  X X 'IX  X X X X  X XX  X X  X X X X

LEVÉLSZEKRÉNY.

Igen tisztelt Szerkesztő Úr!
Valami ragályos betegséget — közérdekből — a ka

pun vörös cédula jelez, hogy attól minden ember óva- 
kodhassék; mi is a közérdek szempontjából tisztelettel 
kérjük jelen sorainknak vörös cédulaként leendő szives 
közlését, hogy azon szülők, kik az életben még tapasz
talatlan gyermekeik pályaválasztását irányítani akarják, 
előre figyelmeztessenek, nehogy az erdészetet is azon 
életpályák közé sorozzák, melyek a tanulmányok bevég
zése után, a befektetett tőke kamatait megtérítve, az 
életnek csak a legelemibb szükségletét: a tisztességes 
megélhetést biztosítani képesek.

Előre bocsájtva, hogy ez kizárólag az állami erdészetre 
vonatkozik, ott az életnek legelemibb szükségletét sem 
fedezi a mi pályánk, mert az erdőtisztek 20%-a az aka
démia elvégzése után 6—8 évig azon fizetési fokozatban 
tengődik — néha őszülő hajjal viselve a megtisztelő 
erdész-jelölt címet — a hol a fizetés a legjobb esetben 
1400 korona.

Nem mulaszthatjuk el azonban okulás kedvéért leírni, 
hogy az öregebb erdészjelöltek (mintegy 25%) miként 
jutottak e nagy fizetéshez?!

Az akadémia elvégzése után 3 évet mint „műszaki 
dijnok" szolgált napi 2 korona bérrel, mely időszaknak 
harmadik évét már a megszerzett felsőbb államvizsgái 
oklevél vonta be búzdító sugaraival; azután volt az ifjú
1—2 évig erdőgyakornok 1000 korona segélylyel, míg 
hosszú évek múltán valahára kinevezték erdészjelöltnek, 
újból 1000, később 1200 és végre 1400 korona fizetéssel. 
Vannak, a kik 1894-ben léptek állami szolgálatba s ma 
1903-ban, tehát 8—9 év után, fizetésük 1400 korona, 
címük: erdész-jelölt. Megjegyezzük még, hogy az erdész
jelöltek 30%-a ezen fizetéssel 2—4 tagú családjával 
együtt nyomorog.

Küzd az erdészet, hogy e pályáját tudományos pályá
nak ismerjék e l; küzd mint erdész és mint ember tár
sadalmi téren, hogy megkülönböztesse magát a hajdani 
inasokból lett erdészek és bükszenspannerek hadáva
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szemben és a minister a fizetés-rendezési törvény expo- 
séjában kijelenti, hogy a Xl-ik fizetési osztályban egye
dül a bírósági aljegyzők azok, kik magasabb kép
zettséggel vannak rövid időre e fizetési osztályba so
rozva, a többi 4 gimnáziumi osztálylyal — s nekik külön 
megállapodás szerint akarja előléptetésüket szabályozni 
— de erdészekről abban említés téve nincsen.

És mi oklevelünket keretbe foglalva őrizzük fiainknak 
épülésére!

Tudományos végzettségű, felsőbb államvizsgái oklevél
lel biró erdészjelöltek eddig 6—8 s ezután talán 12 évet 
töltenek majd ilyen társaságban, mint: szolgabirói segéd- 
irnok, határvámi vámszedő, posta- és távirdai műszerész, 
állatorvosi kovács, kezelő-kertész, kefekötő-mester, fegy- 
intézeti írnok stb. stb., hogy másokat ne említsek.

Ehhez szükséges érettségi, 3 évi akadémiai hallgatás 
és 2 évi gyakorlat után államvizsga!

Mosolyogjatok jó urak, kik szerencsétekre nem vagy
tok magyar erdészek s ha netalán azt hiszitek, hogy ily 
göröngyös kezdetet kárpótol a befejezés, igen csalódtok, 
mert a jelen körülmények között — 40 évi nélkülözé
sekkel telt szolgálat után — a legjobb esetben a IX-ik 
fizetési osztályban vonulhat fiatok a jól megérdemlett 
nyugalomba! . . .

De nektek legalább vigaszul maradhat az, hogy fiatok 
nem lesz „műszaki dijnok,“ kiknek e keserves állami 
szolgálatban eltöltött éveink a nyugdíjba be nem szá
míttatnak. És ebből a kétségbeejtő helyzetből kimenekülni 
reménység nincs. Az O. E. E. mint 1902. évben, úgy 
valószínűleg 1903-ban sem fogja e fontos kérdést any- 
nyira előkészítve látni, hogy mellette állást foglaljon; 
pedig ha ő nem teszi, mit tegyünk mi szegény morok?! 
De hát úgylátszik, egyesületünknek nem igen kedvez a 
szerencse, mert úgy a címkérdés rendezése körül, vala
mint a tisztviselők fizetése dolgában sem ért el meg
felelő sikert.

Hálás elismerést kell azonban szavaznunk Feilitzsch 
Arthur bárónak, a ki az ápril 4-én megtartott pénzügyi 
bizottság ülésen azt követelte, hogy az erdőtisztek a 
többi állami tisztviselőkkel teljes egyenlő elbánásban 
részesüljenek. A bizottság az indítványt elfogadhatónak 
nem tartotta, habár a minister kijelentette, hogy a mit 
az erdészek megnyugtatására tehet, azt ezután is meg
teszi, nevezetesen intézkedni fog, hogy méltányos áron 
földet és fát kapjunk, a napidijrendszer s a lótartás-áta- 
lánynak kérdése rendeztetni fog. Bárcsak mielőbb telje
sülnének a minister Ígéretei 1 Qt m ^  erdészjeML

Szerkesztői üzenet.
M. kir. fő e rd ő h iv a ta l...........A küldött nyomtatvány-megrende

lést átadtuk a Magyar Erdész nyomdájának, Székely és Illés cégnek, 
a hol azt kifogástalanúl elkészítve mielőbb megküldik. Nagyon he
lyes, hogy rendelését nem máshová küldte, legalább ezzel is támo
gatja a céget, ki a Magyar Erdész megalapítása körül szerzett érde
meket. Ha többi hivatalok és szaktársaink is követnék a példát, 
bizonyára sok munkára tenne szert lapunk nyomdája.

T artós! 
Praktikus!

O lcsó  ! 
E leg á n s  !U j !

Villamos zseblám pa.
9  *5» Minden g a zd aság b an  nélkülözhetetlen. **

Z seb ben  is  h o r d o z h a tó , k é n y e lm e s , cé lsz e r ű  é s  ta r tó s .
Mindenkinek szükséges szobák, lépcsők, folyosók,' mellékhelyiségek 
megvilágítására. T is z te k n e k  gyakorlatnál rendkívüli alkalmas. T u r is 
tá k n a k ,  v a d á s z o k n a k  é s  e r d é s z e k n e k  nélkülözhetetlen, o r v o s o k  
n a k  éjjeli látogatásnál. Fontos g y á r a k b a n ,  m a lm o k b a n ,  o in c z é k b e n ,  
r a k tá r a k b a n  robbanó anyagoknál. — Az u ta z ó  k ö z ö n s é g n e k  meg
becsülhetetlen, ha éjjel megérkezik. H á z ia s s z o n y o k  öröme. Nincs 
többé gyertyacsepp a padlón és szőnyegen. G a z d á k a t  é s  b i r t o k o s o 
kat megóv tűzvész és támadás ellen; a szénapadlásra éjjel is fel lehet 
menni, teljesen tűzbiztos. Több ezerszer használható és ha idővel kiég a telep, 
újat 6 0  krért adunk. A r a  3  k o r o n a . Utánvét vagy bérmentve az ösz- 

szeg elöleges beküldése mellett Küld :

JJltatános Villamossági Vállalat, Jíuffenberg J .
15,2—12 B U D A P E S T , V II., K la u z á l-u . 29.

1903. évi 24572. szám.
I -1 . a.

fenyőfa-eladási hirdetmény.
A laposnyai m. kir. erdőgondnokság „Székely

patak“ nevű 137 05 k. hold területű vágásában 
tövön álló mintegy

13602 m3 fenyő épületi
és

3239 m3 tűzifának
terület szerint tövön való eladása iránt a ko
lozsvári magy. kir. erdőigazgatóságnál

folyó évi május hó 11-én ö. e. 10 órakor
versenytárgyalás fog tartatni.

Kikiáltási ár holdankint 235 korona. 
Bánatpénz 1610 korona.
Az árverési és szerződési feltételek iránt a 

kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság és a lapos
nyai (Görgény-Szt.-Imre) erdőgondnokság adnak 
felvilágosítást.

21 j l  kir. fölömívelésügyi jVíiniskr.

€rdei (gyógy-) füvek, gyökerek
- t- = t {tölgymakk stb.) :- - - - - - - - -

szépen szárítva állandóan vá
sároltatnak. — Megbízható 
embert, ki ezek produktióját
.....— érti, alkalmaznék. ..
Szives ajánlatok „H . I .“  jel 
alatt a kiadóhivatalba kéretnek.
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Faeladási hirdetmény.
A m.-valkói volt úrbéresek tulajdonát képező 

erdőben 100,435— 1902. sz. ministeri rendelettel 
egyszerre kihasználni engedélyezett 168 kh. 
fenyőerdőnek 30,796 m.-re becsült

f a t ö m e g e
a f. év i május hó 3-án d. e. 10 órakor
Magyar-Valkón, a volt úrbéresek hivatalos he
lyiségében nyilvános árverésen el fog adatni.

Becsérték 53764 korona. 
Bánatpénz 5377 „

Árverési feltételek a hivatalos órák alatt a 
bánffi-hunyadi m. kir. járási erdőgondnokságnál 
megtekinthetők.

Magyar-Valkó, 1903. április 21.

Mihálti Ákos,
22,— v. úrb. elnök.

— Dupla villanydelejes — 
=  kereszt vagy csillag. —

D. R. G. M. 88,505. sz.
Gyógyít és felüdít jótállás 
mellett: köszvény, reuma, 
asthma (nehéz lélegzés), 
álmatlanság, fülzúgás, 
nehéz hallás, epilepsia, 
idegesség, é tvágytalan
ság, sápkór, fog fá jás , 
migrén, influenza, vala
mint minden idegbeteg
ségnél. Azon beteg, a ki 
88,503. sz. készülékem által 
legfeljebb 45 nap alatt 
meg nem gyógyul, azonnal 
visszakapja a pénzét. A hol 

már semmi sem használt, ott kérem az' én készülékemet meg
kísérlem; meg vagyok győződve készülékem biztos hatá

sáról. 19,1—12
A kis készülék 4 K, könnyebb betegségeknél alkalmazandó. 
A nagy készülék 6 K, idült betegségeknél alkalmazandó. 

A központi elárusítóhely szótküldi utánvéttel vagy előleges fizetéssel 
a bel- és külföld részére:

Scheffer D. Sándor,
BUDAPEST, Bezerédy-utca 5. sz.

— — Ügynökök fe lvétetnek. —— —— —

Faeladási hirdetmény.
A volt román-bánáti 13. számú határőrezredből alakult vagyonközség részéről köz

hírré tétetik, miszerint felsőbb jóváhagyásra felterjesztett üzemterve alapján az 1902-től 
1921-ig terjedő első fordaszak alatt kihasználásra előirt, teregovai erdőgondnoksághoz 
tartozó Temes-Szlatina község határában fekvő „C“ üzemosztály II. vágássorozat 
1122-34 katasztrális holdat kitevő I. tagján előforduló

B U K K - E H D O
zárt Írásbeli versenytárgyalás útján terület szerint adatik el.

Vevők íelhivatnak, hogy szabályszerűen kiállított és 6000 (hatezer) korona bánat
pénzzel felszerelt ajánlataikat alulírott gazdasági hivatalhoz 1905. év i május hó 
11-ig annál is inkább nyújtsák be, mivel elkésett, távirati vagy utóajánlatok nem 
fognak figyelembe vétetni.

Az ajánlatba a holdankint megajánlott tőár számokkal és betűkkel tisztán kiírandó 
és határozottan kijelentendő, hogy ajánlattevő a részletes faeladási feltételeket, melyek 
alulírott hivatalnál megtekinthetők, ismeri és magát azoknak feltétlenül aláveti.

Karánsebes, 1903. évi április hó 9-én. 17

fi volt román-bánsági 13. számú határőrezreö 
vagyonközségének gazdasági hivatala.

msia

jm
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!! KEREKPÁROK RAKTÁRON!!

Malik Zsigmonö
9  kerékpár-készítő és javító-gyára 
M F *  Budapest, £égszesz-utcza 2. szám.

Elfogadok megrendeléseket a legjobb 
anyagból készült

kerékpárokra
2 évi jótállás mellett.

1902-es  modellű uj ke rékpárokat  
130 koronáért  szállítok.

Legegyszerűbb kezelésű automo
bilokra; (motorkocsik), zománcozások, 
nickelezések, valamint minden e szakba vágó 
munkák a legolcsóbb árak  mellett esz
közöltetnek. 12.2

Árjegyzék ingyen és bérmentve-

ago A 
esz M

----

ÜVEGEDZÉSI
ES

FES TÉ SZE TI
M Ű IN T É Z E T

pagenaußi1 Friges károly
BUDAPEST, Vili., Vig-utca 14. szám.

Legjobb referen
ciák az eddig el
szállított munká
latokról. ■■

18,1—24

m
| | |  1919. szám.

1903. P á ly áza t.
Alulírott m. kir. erdőigazgatóság kerületében 4 harmadosztályú erdőőri és 

egy, — előléptetés esetén több Il-od osztályú erdőlegényi állás megüresedvén, 
ezek betöltésére ezennel pályázat nyittatik.

Az erdőőri állásokkal 600 korona évi fizetés, természetbeni lakás, vagy ennek 
hiányában törvényszerű lakbér és egyéb rendszeresített illetmények, — az erdőlegényi 
állással 400 korona évi szegődménydij, természetbeni lakás, avagy törvényszerű lak
bér és egyéb rendszeresített illetmények vannak összekötve.

Az erdőőri állásokra pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi XXXI. t.-c. 37. 
§-ában követelt szakképzettségüket, — az államerdészet szolgálatába újonnan belépni 
kivánók ezenfelül ép és erős testalkatukat, különösen jó látó, beszélő és halló képes
ségüket kincstári erdészeti orvos,, megyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos által kiál
lított bizonyítványnyal — továbbá életkorúk' és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi 
kivonattal — végűi eddigi szolgálatukat s annak eredményét, nemkülömben a hiva
talos magyar nyelvnek szóban és Írásban való birását igazoló okmányokkal felszerelt 
kérvényüket elöljáró hatóságaik, esetleg az illető járás politikai hatósága útján fo lyó  
év i május hó 15-ig alulírott erdőigazgatóságnál nyújtsák be.

Lúgos, 1903. évi április hó 17-én.
23 M. kir. erdőigazgatóság.

I
m
I

1

8

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



60 MAGYAR E R D É S Z 3. szárít.

KITÜNTETÉSEK:

BRÜNN 1894. * TR OPPAU 1895.

Jfetócr V. és pa
freuDenthal (Osztr. Szilézia).

Vadászati . . . .  
ékszerkiilcnkgességek

(Hubertus-Schmuck) szarvas- és 
rókafogakból, korcsagancsofefeól stb. leg
finomabb arany és oxydált ezüst kiállí- 
.......................... fásban.............................

Ékszerek, arany- és  ezüs t
áruk, Chinaezüst-c ikkek és 
műöntvény-tárgyak gyára  és 
................ r ak tá ra .........................
K ép es á r je g y z é k e t  k ív á n a tr a  in g y e n  

é s  b é r m e n v e  k ü ld ü n k .

A cím pontos megadását kérjük.
Szarvas- és rókafogak e lőze tes bekül
dés m e lle tt a legm agasabb árakban 

m egvétetnek. 2,3—

TELEFON. j t j t  TELEFON.

E c k m a y e r József
épület- és mülakatos 

Acéllemez-,

Zajtalan görredőny-
és

Napellenző-gyár &

, *  , j t  j t  , j t  J í  ,_*t j *  , j t  .*

Iroda: m  ™

VII., Podmaniczky-utca 12. szám a.

TELEFON. .jt,* TELEFON.

*
*

*
*
*
*
'4K

*

‘-ftí

*
%
'48
*
48

#
*
ft
&
&
#

&

#
I t

l r
I p

Szabadalm i szám 16794.

Beck Károly
®) M érték vé te le  vége tt szíveskedjék hozzám fordulni.

S
szab. ablak-szellőztető készülék készítő

Budapest, VIII., Jozsef-u. 14.

dt Az egészség a fő, ■-* •*»
Beck Károly-féle újonnan feltalált  é s  szabada lm azo t t  ablakszellőztető készüléke,  magyar 
gyártmány, melyek most már felülmúlják az összes külföldi és mostanáig alkalmazott szellőzőket, 
úgy célszerűségében, jóságban, mint olcsóságukban. Minden ablakra  alkalmazhatók. Egészségügyi 

szempontból 45°/o nyitás által légvonat kizárva.

Több m int 3 0  e zer  darab  m á r  h a szn á la tb a n  Van,
Számtalan elismerő levél van kezeimben, mely a t. közönség megelégedését nyilvánítja.

—........ ,—=  K öltségvetések ingyen és bérm entve. -   -rrz
ABLAK -SZELLŐ ZŐ K  7 KORONA 60 FILLÉRTŐ L FE L JEB B .
Ablak-szellőztető készülékeim használatban vannak a következő nevezetesebb helyeken: Budapest, Nemzeti Kaszinó, 
Kossuth Lajos-utca. — Kereskedelm i Minisztérium, Budán. — Ref. főgymnasium, Deák-tér. Magyar 
Kir. Ludovika. — Kispesti állami elemi iskolában s több kórházak és iskolákban a fővárosban és v idé 

ken kitűnőnek bizonyult.
TisztelettelMindennemű épület- és műlakatos-munkát 

készítek a leg jobb kivitelben. = = = = = =
Megrendelések úgy Budapesten, mint vidékre gyor
san és pontosan eszközöltetnek ___— r— __=

14,2—24

B E C K  K A R O l i Y ,
sza b a d a lin . a b la k -s z e l lő z te tő  k é s z ü lé k  k é s z ítő  és  la k a to s .

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári, 1903.
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III. évfolyam. 1903. május 15. 4. szám.

MAGYAR E R D E S Z
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

Előfizetési á r: S z e r k e s z t i  é s  k ia d ja :  Megjelenik
Egész é v re ______  14 K im ecsfalvi IM E C S B É L A  B O R S O D -A P Á T F A L V Á N ,
T-wi » n v  x irr. , 1N1J Jffl minden ho 1-en es 15-ere iev re  . . .  . . .  / IS. hová az előfizetési és hirdetési díjak, valamint a lapba szánt közlemények küldendők. |

Az akadémiai „Otthon“ talpköve.

„Építsünk „Otthont“ akadémiánknak.“ Nagy 
és nemes gondolat.

A M. E. III. évf. 2. számában tárgyalja he
lyes irányban ez üdvös intézményt. Létesítésé
vel véli megoldani, elejét venni azon jogos pa
naszoknak, melyek a tanári kar, az államvizs
gáié bizottság és a gyakorlat emberei részéről 
lépten-nyomon fölmerülnek.

Jogos panaszok ? Valóban azok! Erdésze
tünkre egy láthatatlan ádáz hatalom fojtó lidérc
nyomása nehezedik, mely megakasztja műkö
désében, megbénítja röptét.

Mikor a rügyfakasztó tavasz jön, az erőteljes 
talajon fényárban úszó fa kibontaná lomboza
tát, de nem bírja ; gyökerén a sorvasztó kór, 
ha nincsen segítő kéz, mely azt onnan eltávo
lítja, erőtlenül elfonnyad.

Erdőgazdaságunk zsenge törzsének lombjain, 
virágján hernyó rágódik, de egy-egy kihajtott 
zöld levele is sárguló félben. Azt hiszem, he
lyes nyomon haladunk, ha a baj okát a gyö
kerek között keressük. Ha a tapasztalt hiányo
kat visszavezetjük kiindulási pontjára és meg
találva ott a betegség csiráját; azt habozás nél
kül, erős kézzel kimetszük, a tátongó sebet 
pedig szeretettel ápolva beheggesztjük.

A szomorúan kedvezőtlen vizsgaeredmények 
is visszavezetnek a gyökerekhez: szakunk ifjú
ságához, nevelésük hiányaihoz, akadémiánk 
szervezeti hibáihoz. Pedig e gyökerekből szívja 
éltető erejét fejlődő erdőgazdaságunk és ha azok 
nem felelnek meg teljesen rendeltetési céljuk
nak : elsenyved a fa, nem hoz gyümölcsöt.

Akadémiánk szervezetének alapos megváltoz
tatásához a közel jövőben alig lehet reményünk. 
Az 1896-dik évben, ez ezrediket szakunkra em

lékezetessé teendő, az Országos Erdészeti Egye
sület a Selmecbányái erdészeti akadémiának 
Budapestre leendő áthelyezését kívánta, a mi, 
ha megtörténik, az akadémia szervezeti hibáit 
bizonyára kiküszöbölte volna. Letárgyaltatott. 
Selmecbányán fölépült az uj bányászati aka
démia. Azóta többen egyengették és egyengetik 
a haladás útját. Figyelemre méltó javaslatok 
merültek föl az erdészeti szakoktatás szerveze
téről. Mindezek azonban nagyrészt utópiák, 
mindezeknek egyelőre „befellegzett.“

A kényszerítő körülmények között jelenleg az 
orvoslásra nem marad más hátra, mint szakunk 
ifjúságának— kikben összes reményünk, a jobb 
jövő hitébe vetett bizodalmunk összpontosul — 
tudományos kiképzését és nevelését helyes 
irányba terelni. Ezt célozza az akadémiai „Ott
hon“ létesítésének nagy és nemes gondolata is. 
Hajlékot emelni azoknak, kik erdőgazdaságunk 
jövő fölvirágzásának, leencjő élénk szellemi éle
tünknek letéteményesei, hogy ott föltalálva a 
komoly munkásság és a nemes szórakozás 
minden eszközét, megerősödve a szaktudomá
nyokban, megedzve férfias erényekben léphes
senek ki az élet viharába; fényt árasztva sza
kunkra, emelve tekintélyét, lankadatlanul mun
kálkodva hazánk közjaváért és meg nem álmo
dott tökélyre emelve erdőgazdaságunkat.

Űzném tovább e gondolatokat, szőném tovább 
e délibábos álomképet, de visszatart, lenyűgöz 
a kérlelhetlen, rideg valóság.

Az akadémiai „Otthon“ még csak eszmény, 
még föl sem épült s már is inogni látom. Hi
ányzik talpköve: a benső viszony a tanári kar 
és hallgatósága között. E benső melegség nél
kül az az otthon üres, sivár kőhalmaz lesz, 
mely önmagától romba dől.

Mint a serdülő gyermek nem nélkülözheti a
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szülők szeretetét, az élet küszöbén álló ifjú jó 
irányban leendő fejlődésének létfeltétele — ta
nárainak minden szépre, nemesre vezérlő keze, 
gondozó szeretetüknek éltető, erősítő melege. 
Ezt a gondozó szeretetet egyrészről, a rajongó 
tiszteletet, másrészről hiába kutatom, keresem a 
Selmecbányái akadémia tanári kara és hallga
tósága között.

Így a távolból csupán külsőségekre alapítha
tom következtetéseimet, mint például ama saj
nálatos körülményre, hogy az akadémiai ifjúság 
ez idei segélyegyleti bálján a tanári karból egy 
tanársegéd volt jelen, a tanárok mindannyian 
hiányoztak. Mindezek arról győznek meg, hogy 
nagy, igen nagy ellentétek széthúzó erejének 
kell ott rombolnia, mely kihat az egyesnek egész 
életére és évtizedeken át mély, eltörölhetetlen 
nyomokat fog hátra hagyni még meg nem ál
lapodott szakunk viasztábláján.

Mi, kikhez már évek hosszú során az erdők 
himpora tapad, kik mély tisztelettel, ragaszkodás
sal tekintünk föl volt tanárainkhoz — már átérezve, 
mi mindent köszönhetünk nekik — kérve-kérjük 
a Selmecbányái akadémia tanári testületét: dönt
sék le, távolítsák el a közéjük és hallgatóik közé 
emelkedett káros válaszfalat szakunk érdekében, 
melyet első sorban ők viselnek szivükön.

Tudom mennyi léhaság, mennyi könnyelmű
ség szorúlhat egy fiatal testbe, mely fékét 
vesztve — tombolva rohan a lejtőn, leront min
den korlátot, hibázik, vétkezik, ám akkor fenyít- 
sék meg, ha kell, érzékenyen: de szeretetük 
kisérje lépteit azután is, az iskola falain kivűl 
is. Ne vonják meg azt tőle soha!

Ez azon termékenyítő meleg, mely nélkül az 
elvetett jó mag sem kelhet ki, melynek hiányá
ban az ifjúság önmagára hagyatva habozva ta- 
pogatódzik, hol meginog, hol teljesen elbukik.

Nézzük a mostani munka eredményét aka
démiánkon.

Jellemzésre nincsen más szavam, mint a 
„megdöbbentő.“ Megdöbbentő, hogy az idei 
tanév első felében a 60 első éves hallgató kö
zül csak 13-nak sikerült minden vizsgát ered
ménynyel letennie, vagyis 47-en nem kaptak 
egyik-másik tantárgyból osztályozást. Oly feltű
nően kedvezőtlen eredmény ez, a mely önkény

telenül előtérbe helyezi azon föltevést, hogy a 
hiba nemcsak az akadémiai hallgatókban rejlik, 
hanem mélyebben: a tanrendszer ki nem elé
gítő voltában is keresendő. És valóban, azt ott 
meg is találjuk, ha figyelembe vesszük azon 
körülményt — a mi már átment a köztudatba 
— hogy akadémiánkra súlyos teherként nehe
zedik az alap- vagyis segédtudományok előadása, 
a mely túlterhelve az aránylag csekély számú 
tanári kart, elvonja idejüket a tiszta erdészeti 
oktatástól, kizárja a behatóbb, gondos nevelést, 
a gyakorlati irány teljes érvényesítését. így nem 
lehet meg ama szoros kapcsolat, mely módot 
nyújt arra, hogy a tanár megismerje tanítvá
nyának képességeit, tehetségét és a vizsga al
kalmával ez alapon lehessen igazságos megité- 
lője. Mert biz’ mindezekre az a néhány gya
korlati óra és a vizsga félórája nem elegendők.

Mint halljuk, szakoktatásunk fejlesztésére szü- 
kebb hivatalos körben megtétettek az előkészü
letek, reméljük, hogy a korszellem intő szavára 
hallgatva, fölfogják karolni akadémiánk tanrend
szerének céltudatos megváltoztatását is. Az aláb
biakban, hivatkozva Enyedi János (M. E. II. évf.
1., 2., 3. sz.) és Bund Károly (E. L. 1903. IV. 
füzet) figyelemre méltó javaslataira, főbb vonásai
ban jövendő szakoktatásunk azon kereteit óhaj
tanám megvonni, melyek nagyobb rázkódtatás 
nélkül keresztülvihetők volnának és a melyeken 
belül kielégítőbb eredmények biztosítását remélem.

Szükségesnek tartanám a Selmecbányái er
dészeti akadémiának autonom jogkörrel a köz- 
oktatásügyi kormányzat hatáskörébe való utalá
sát. Az összes alaptudományok, főleg a meny- 
nyiségtani és természettani tantárgyak, esetleg 
az alkalmazott természettudományok, mint az 
erdészeti növénytan és állattan tanúlmányozá- 
sának valamely műegyetemre való áthelyezését. 
E kívánalmak indokolásába nem bocsájtkozom, 
eleve lemondok megvalósulásukról. De annál 
inkább kívánva, sürgetve a tanrendszer és ne
velés okszerű megváltoztatását oly irányban, 
mint az a már hivatkozott javaslatokban nagy
részt le van fektetve és amely megfelelő tan
rend-beosztással a tisztán erdészeti szaktárgyak 
számára uj tanszékek fölállítását vonná maga 
után, megemlítve, hogy a közelmúltban elhúnyt
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áldott emlékű Csiby Lőrincz kiváló szakembe
rünk kezdeményezése : a gyümölcsfatenyésztés 
oktatása is teljes mértékben kifejlesztessék, hogy 
a hazánkban örvendetes lendületnek indúlt gyü
mölcsfatenyésztés, fiatal szaktársainkban majdan 
biztos támaszra találjon.

Égetően szükségesnek tartom, hogy a fősúly a 
gyakorlati kiképzésre és nevelésre helyeztessék.

A gyakorlatias kiképzés szempontjából hátrá
nyosnak tartanám, ha a megszaporodott tan- 
anyag a tanulmányi évek emelését kívánná, 
hogy az a gyakorlati évek rovására történjék, 
mert behatóbb oktatás mellett is még arra a 
két évi gyakorlatra fiatal szaktársunknak nagy 
szükségé van, különösen azon Ítélőképesség el
sajátításához, melylyel jövendőbeli erdőgondnok
ságának viszonyait helyesen mérlegelheti, a mit 
egy sikeres kezelés nem nélkülözhet.

Magát a gyakorlati kiképzést és nevelést úgy 
képzelem, hogy a tanár együtt él tanítványai
val, lehetőleg kint a fenséges természetben be
mutatja a természetről előadottakat (e célra a 
kisiblyei erdő magában nem megfelelő) — sza
bad folyást engedve a hallgatók fölfogásának 
megnyilatkozására, vezetése mellett megvitatva 
az egyes gyakorlati és tudományos kérdéseket; 
csak ilyen tanítás fejlesztheti az elmét, az al
kotó és bíráló erőt, a hivatás iránti lángoló sze
retetek a nemes akarat-erőt. Ilyen oktatás és 
neveles bizonyára kedvezőbb eredményeket fog 
a mostaniaknál fölmutatni. És elnémulnak majd 
a panaszok teljesen, ha a tanárok atyai szere- 
tete fogja kisérni hallgatóikat az iskola falain 
kivül is, a testvéries együttélés, az önképzés, az 
önművelődés csarnokába, hol a fogékony lelkek 
munkás szellemükre támaszkodhatnak.

Hiszem, hogy a Selmecbányái akadémia ta
nári kara, már csak szakunk érdekében is, 
nem fogja megvonni az ifjúságtól szeretetének 
melegét, melyet mint drága kincset kell annak 
keblébe zárnia és megőriznie.

Akkor majd szétfoszlanak a fellegek, föltűnik 
a remény minden színében játszó szivárvány 
~ lesz fektetve a talpkő — és mihamar 
megtarthatjuk az akadémiai „Otthon“ bokréta
ünnepét.

M. G.

Néhány szó Észak-Amerika faiparáról és fatermeléséről,
Ir ta : Maderspach Viktor.

(Folytatás.)

Conovertől egy, amint már említettem, külön a Vis- 
consin Bark & Lumber Company üzemére szolgáló vas
úti szárnyvonalon utaztam rendeltetésem helyéig. Az er
dőben azonban egyszerre a vonat megállóit, mielőtt célját 
elérte volna, mivel egy farmer által a vasúti testig hozott 
fenyőkéreg-rakományt kellett felraknia. Mivel a tó, mely
nek túlsó partjára épült a fűrész-gyár, úgyis közel volt, 
elhagytam a vonatot, mely csak hosszadalmas rakodás 
után folytathatta útját, és az éppen a postával az uj telep 
felé tartó indián csolnakjában podgyászommal helyet 
foglalva, egy és félórai evezés után elértem rendeltetésem 
célját, ahol 8, igen tanúlságos és részben felejthetetlenül 
kellemes emlékű, hetet töltöttem.

Érkezésemkor a fűrészgyár alapzatánál és a munkás
barakkoknál sokkal több még nem volt készen. A kis 
telep külsejéről és belsejéről a mellékelt kis vázlatrajzok
kal igyekszem az igen tisztelt olvasót megismertetni. Az 
eredeti őserdőben még csak annyi volt kiirtva, hogy a 
fűrészmalmot és a szükséges munkáslakásokat szabad 
helyre lehessen felépíteni. Mindenütt még a legőserede- 
tibb vadon volt látható, amennyiben az óriási, szinte 
fekete színű, de amellett kifogástalan tiszta vizű tó part
jáig terjedt az emberi kéz által eddig még nem érintett 
erdő. Csupán, ha az émber dél felé nézett a tó partjá
nak mentén, megpillantott egy állandó füstoszlopot, mely 
az indiánok telepét jelezte, akik pár kilométernyi távol
ságban levő Reservationban tanyáztak. A vidék bővebb 
leírását fölöslegesnek tartom, mivel az nem külömbözik 
semmiben az előbbi fejezetben általánosságban leirt 
vidékektől.

Ez alkalommal először voltam egy igazi „Lumber- 
Camp“-on, azaz fatelepen, mely az amerikai e fajta 
vállalatok legjellemzőbb tulajdonságaival birt. Az ameri
kai fűrészmalmok, különösen szóban forgó vidéken, főleg 
abban külömböznek a mi e fajta vállalatainktól, hogy a 
helyett, hogy a nyers faanyagot nagy szállítási berende
zések segítségével és nagy költségekkel a fogyasztási 
pontok közelében felállított gyártelepekhez hoznák, az 
utóbbiakat állítják fel a vadonban lehetőleg nagy fatöme
geket termelő területek közepére. A fogyasztási piacot 
ellenben csupán a kész félgyártmánynyal közelítik meg, 
ami kétségtelenül rendkívüli nagy megtakarítással jár a 
tömegmozgatás terén, ha az ember tekintetbe veszi azt, 
hogy a legtakarékosabb és legelőnyösebb kihasználásnál 
is cca 45% apadékot kell számítani. Ezen apadék leg
nagyobb része pedig a helyszínén szolgáltatja a fűrész
malmot hajtó erőt, és különösen Amerikában aránytalanúl 
sok gőz szükségeltetik a fűrészüzemhez, melynek okát a 
tisztelt olvasó könnyen fogja beláthatni, ha áttérek a 
fűrészmalom berendezésének leírására. Az erdőkihaszná
lás fenti módozatát külömben okozzák, illetve teszik
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lehetségessé a különleges terepviszonyok is, melyek a 
vasúti vonalak kiépítésének nagyon is kedveznek.

Mielőtt a fatermelés és felfűrészelés módozatainak 
leírásához fognék, szükségesnek látom, hogy az erdőt és 
annak fáját röviden leírjam.

nagyobb területen az összes e vidéken termő fanemek 
több-kevesebb példány által vannak képviselve. Sajnála
tomra nem vagyok abban a helyzetben, hogy az egyes 
fajokat tudományos latin nevükkel felsoroljam, miért meg
elégszem azzal, hogy a kereskedelemben dívó angol

Munkáslakások és istállósátor a Big-Twin tó partján.

Munkásbarakk belseje egy lumbercamp-en.

Ami az európai ember figyelmét ezen vidékeken min
denekelőtt magára vonja, az azon körülmény, hogy az 
erdő állaba kevert. Itt nem lehet beszélni fenyő-, bükk
vagy más, a leggyakoribb vagy kizárólagosan előforduló 
fanem után megnevezett erdőről, mivel 2—3 holdnál

neveiknél nevezzem őket meg, a fának piaci értéke sze
rinti sorrendben, kezdvén a legértékesebb és legkereset
tebb tűlevelűekkel.

1. White Pine. Külső kinézése szerint leginkább ha
sonlít az erdei fenyőhöz. Növése sugár, karcsú és csak
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a koronáján elágazó. Fája leginkább hasonlít a mi luc
fenyőnkhöz, de annál gyantadúsabb és fajsúlya nagyobb. 
Kerestetik bútor, ajtó, ablakgyártáshoz, egyszóval fino
mabb asztalos-munkákhoz.

2. Norway Pine. Tűlevelű. Külsőleg hasonlít az előb
bihez, csupán tűlevelei nagyobbak és erősebbek. Fája 
inkább hasonlít a mi jegenyefenyőnk fájához, és értékre 
nézve is körülbelül megfelel annak.

3. Hárulok. Tűlevelű. A tűk rendkívül kicsinyek és 
laposak, szinte levélszerüek. Ágai hajlékonyak, ami szinte 
a szomorűfűzre emlékeztet. Növésre nézve az itt előfor
duló tűlevelűek közt a leghatalmasabb. Fája igen nehéz 
és gyantadús, miért rendkívül nehezen rothad. Használ- 
tatik külépítkezésekre, többek közt vasúti talpfákra és 
járdákra stb. Kérge alkalmas a cserkészítésre.

4. Spruce és Balsam. Az előbbi külsőleg rendkívül 
hasonlít a mi lucfenyőnkhöz, míg az utóbbi inkább ha
sonlít a jegenyefenyőhöz tűalakra és színre, valamint 
termetre nézve is. Fájuk kevésbbé értékes, miért is ter
melésükre nem fektetnek nagy súlyt.

5. Cedar. Rendkívül hasonlít a kertjeinkben látható 
Thuja fához. Főleg tavak partján, gyakran magában a 
vízben terem. Fája nem nagyon értékes.

A lombfák közül, az előbbi fejezetben leirt bükkfa kivé
telével, felemlítendő még egy Platanus-faj (Maple) és egy 
tölgyfaj (Oak). A Maple nagyban nyer alkalmazást a 
bútorgyárakban, míg az Oak külső kinézése és felhasz
nálása tekintetében hasonlít a mi tölgyünkhöz.

Ezen leirt fafajokon kívül még sok fűzfát és külömböző 
nyár- és jegenyefát lehet látni. Hihetetlenül szinpompás 
képet nyújt az amerikai őserdő ősszel, midőn a fák 
lombja hervadásnak indúl. A legrikítóbb veres, sötétzöld 
és aranysárga szin mellett ott látni egy ezüstlevelü, 
vagy barna lombú fát, és mindez együttvéve nagyságá
nál és terjedelménél fogva nekünk szokatlan, megható 
és nagyszerű képet nyújt. A tájkép festőiességét fokozza 
még a nagyszámú tó, melyek majdnem kivétel nélkül 
sötét, jobban mondva fekete színűek.

Amint már az előbb említettem, az erdő leginkább 
vegyes fanemekből áll. Ennek dacára azt tapasztaltam, 
hogy a tűlevelűek inkább a mocsaras helyeken, azaz a 
tavak partjain fordúlnak elő, míg a lombfák, a fűzfajok 
kivételével, inkább a szárazabb helyeket kedvelik. Nem 
mulaszthatom el egy gyalogfenyőfaj megemlítését, mely 
ép a szárazabb helyeken a fák között, a mi havasi 
gyalogfenyőnk és borókánk módjára sűrűn ellepi a talajt. 
Ágai hasonlítanak a mi jegenyefenyőnk ágaihoz, azonban 
színe sokkal sötétebb.

Mivel már az erdő leírásával foglalkozom, fel akarom 
említeni azt, hogy ezen őserdők talaja a mieinkétől elté- 
rőleg majdnem semmi, vagy legalább csak feltűnően 
csekély humuszréteggel bír. Hogy ennek mi az oka, 
nem értem. Az annál csodálatosabb, ha az ember tekin
tetbe veszi az állab tömörségét és azt a körülményt, 
hogy néha sok száz kilométernyi területen tisztást egy

általában nem talál. Ez áll természetesen az érintetlen 
őserdőterületekre nézve. Az erdő sűrűségére nézve pedig 
csak azt akarom felemlíteni, hogy egy általam eszközölt 
próbamérésnél egy holdnyi területen 1138 darab törzset 
találtam, mely mellmagasságban átlag 38 cm. átmérőjű 
vastag volt. Hogy mi lehetett a sok ezer éven át lehulló 
lombból és galyból, meg feldőlt törzsből, arra feleletet 
nem bírok adni, ha eszembe jút az, hogy az őserdőben 
alig pár cm.-nyíre a legfelsőbb lombréteg alatt ráakad 
az ember az altalajt képező homokra és kőre.

(Folytatása következik.)
^ ’/Z jZ ZjZ "fz 'JZ jZ ‘rZzfz"fZ zfZ ‘JZ j Z zfc.zfz ZfZ s* 2*CZrZ Z/ZzfzzfZẐZzJZ Z?Z zfZ Z)lZzfz ’jZ$Z’fzzfz zfz jz rfz ’Jz

Di ósok  t e l e p í t é s e .
I r ta : Ajtay Sándor.

A diófa közgazdasági szempontból véve, egyike a leg
fontosabb fafajunknak. Érdemes hát vele foglalkozni, s 
a neki megfelelő helyeken minél kiterjedtebb mértékben 
nevelni, szaporítani.

De csakis a neki megfelelő helyeken és viszonyok 
között, mert jó tulajdonságait és hasznosságát csakis a 
természetének teljesen megfelelő helyeken és viszonyok 
között képes egészen kifejteni.

Kedvező körülmények között nőtt diófa gyümölcsével 
évenként tetemes hasznot hajt, ezenkívül fája is ipari 
célokra nagyon keresett és értékes.

De nem csak közgazdaságilag fontos a diósok szapo
rítása, hanem hazafias kötelességünk is magyar erdé
szeknek, mert ezáltal hazánk és nemzetünk jólétét segít
jük előre. Mert még mindig sok százezer koronával 
szegényedik az ország évenként a dióbehozatal révén. 
Holott, mint nyerstermelő-ország, nekünk kellene száz
ezreket bevenni a diókivitelből.

Ezen alkalommal a diófanevelés és telepítésről kívánok 
egy pár tapasztalati adatot elmondani, aztán egy új tele
pítési módot ismertetni, a melyet sokkal jobbnak tartok 
az eddiginél, s főként, mert tetemesen olcsóbb és egy
szerűbb.

Eddig a diófa-csemetét faiskolában szoktuk nevelni, 
s 4—5 éves korában onnan ültettük ki tulajdonképpeni 
helyére.

A faiskolában való nevelési mód nem sokban tér el 
a más csemete-nevelési módoktól, azért azt talán feles
leges is leírnom, de mégis röviden felsorolom az általunk 
követett eljárást.

A faiskolának szánt földet 50 cm. mélyen forgattuk 
meg. Még az ősz folyamán, mindjárt a szedés után, 
megvásároltuk a vetni való magot. Hazai és francia- 
országi félpapirhéjú diót. És ugyancsak még az ősz 
folyamán el is vetettük azt. A mit tavaszszal vetettünk, 
abból sok elveszítette csírázóképességét. A sorokat előre 
kitűztük 30 cm.-re egymástól, hogy a kapa a sorközöket 
járhassa, és kis botocskákkal jelöltük meg a sorok végeit. 
Ha a beosztás megtörtént, kezdettük az ültetést. Erős 
zsineget feszítettünk ki a tábla szélső során, s apró hor-
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gas fácskákkal szorítottuk a földhöz. Az ily módon kife
szített s a földhöz rögzített zsineg mellett 5 cm. mély 
árkot ásattunk, s abba raktuk le a diót 4—5 cm.-re 
egymástól. Míg a diólerakás és betakarás történt, a zsi
neggel átköltöztek a tábla közepére s ott ásták az új 
árkocskát, majd újra vissza a szélén következő sorhoz. 
Ily módon a munkában nem volt torlódás sem fennakadás.

Az ily módon elvetett diósnak, míg a föld meg nem 
fagyott, mint első veszedelme, jelentkezett a róka. Az 
elvetett dió egy részét kikaparta és felcsemegézte. De 
adtunk neki jobb csemegét, veréb és tepertyü alakjában 
strychninnel bélelve. Róka koma pajkossága ellen azon
ban kerítés, vagy letakarással is lehet védekezni.

Az elvetett dió tavaszszal kél április és májusban. A 
csemeték évenként 3—4-szer megkapálandók, hogy a 
világosságot elvevő és táplálékot elszívó gyomoktól tisz
tán tartassanak és hogy a föld fellazítása által a levegő 
és nedvesség könnyebben juthasson a gyökérzethez. 
A kapáláshoz azonban ügyes munkások alkalmazandók 
és szigorúan ellenőrizendők, nehogy a fiatal, zsenge cse
metéknek a még meg nem fásult, zöld kérgét megsértsék 
a .kapával, mert az ily módon megsérült csemete ren
desen elpúsztul.

A fiatal csemetének meg van ugyan a vezértörzse, de 
emellett mindig szeret oldalhajtásokat ereszteni. Hogy 
síma és egyenes törzset kapjunk, az oldalhajtások éles 
ollóval eltávolítandók.

A kis diófa első évben — a talaj jósága szerint — 
20—40 cm. magasra nő. A földbe pedig 50— 100 cm.-rés 
erős karógyökeret ereszt, melyről szintén 40—60 cm, 
hosszú oldalgyökerek nőnek ki. Úgy a karón, mint az 
oldalgyökereken elég sűrű hajszálgyökerek fejlődnek.

Tekintettel arra, hogy a diócsemete már az első évben 
tetemes hosszú és erős karógyökeret ereszt, az átiskolá- 
zásnak is már az első évben meg kell történnie. Ekkor 
már a csemetetávolság 25—30 cm., a sortávolság pedig 
legalább 80 cm. kell hogy legyen

Az ily módon átiskolázott csemete a második évben 
nem sokat nő, s rendesen csak a 3—4-ik évben jön 
egészen magához, mert nagyon megsínyli a gyökércson
kítást és átültetést. Ezután is szorgalmasan kapálandó, s 
az oldalhajtásoktól folyton tisztán tartandó. De mindig 
ügyelni kell, hogy kapáláskor a kéreg meg ne sérüljön.

Végül 4—5 éves korában kerül ki a faiskolából és jut 
eredeti rendeltetési helyére. A kiszedéskor nagy gond 
fordítandó arra, hogy minél teljesebb és lehetőleg kevéssé 
sérült gyökérzettel kerüljön ki. A sérült gyökerektől pedig 
éles ollóval megszabadítandó, hogy lefelé álló, sima 
vágáslap maradjon hátra.

Az ekképpen, most már a második tonzurán keresztülment 
és újra más talajba jutó diófa-csemete 3—4 évig is síny
lődik, a míg vissza tudja szerezni teljesen régi életerejét.

Ily módon 8— 10 évre van szüksége a szegény, meg
nyomorgatott és iskolába járatott diófacsemetének, míg 
végleges helyére kerülve, vidám növekvésnek indúlhat.

Természetesen ez alatt az idő alatt számos testvérkéje 
jút a pusztulás martalékául.

Szóval, a diófa távolról sem tűri úgy az átültetést, 
mint más gyümölcsfa. Még ha a legnagyobb gonddal és 
lelkiismeretességgel is történik az.

Más gyümölcsfa-fajokról azt állítják a pomologusok, 
hogy az átültetés egyenesen hasznos, mert ezáltal gyü
mölcstermésük nemesedik, sőt vadgyümölcsfából nem
csak oltás, hanem sokszori átültetéssel lehet nemes gyü
mölcsfát nevelni.

Hogy annyira sínyli a diófa az átültetést, annak ma
gyarázata : gyökere alakulásában van. Mindjárt az első 
évben hatalmas karógyökeret ereszt, mely kétszer, há
romszor olyan hosszú és vastag, mint törzsecskéje és 
vastag béllel bír. Emellett a karógyökérről merőlegesen, 
sugár irányban kiinduló oldalgyökerek is meglehetős 
hosszúak. Az élet fentartásához annyira szükséges haj
szálgyökereknek pedig csak egy része képződik a karó
gyökéren, jó része az oldalgyökerek végeiből ágazodik 
el. Átültetéskor pedig nemcsak a karógyökér tetemes 
részét veszíti el, miáltal a gyökérbél is nyitott sebként 
marad hátra, hanem a hosszú oldalgyökerek végein 
képződött hajszálgyökerek nagy részét is elveszíti. Nem 
lehet hát csodálni, ha a szegény csemete évekig tengő
dik, míg újra életerőre tud vergődni.

Hátránya tehát a faiskolában nevelt diófa-csemetének, 
hogy soha sem kerül teljesen ép gyökérzettel át-, vagy 
kiültetésre. Ebből kifolyólag gyökérkorhadás, bélkorhadás 
és más betegségeknek van kitéve. Mint például átültetés
kor, ha gyökérzete között hézag marad, gyökérpenész 
lép fel. A többszöri átültetés folytán, éppen a gyökérzet 
ismételt megcsonkítása és a talajváltoztatás miatt, fejlő
désében több évvel visszavettetik.

Mindezek a hátrányok elkerülhetők egy másik telepí
tési móddal. Ha tudniillik nem csemetét ültetünk, hanem 
mindjárt magát a diót ültetjük eredeti helyére. Az eljárás 
a következő:

Azon a területen, melyből dióst akarunk csinálni, kije
löljük a diófák helyét karóval. Az így megjelölt helyeken 
kiásatjuk a gödröket éppen úgy, mintha csemetét akar
nánk ültetni. A gödör legalább 1 méter széles és 80 cm. 
mély legyen. De jobb minél szélesebb és mélyebb göd
röt ásatni. A földet jól átmunkálva, esetleg jobb földdé 
és érett trágyával is keverve, visszarakatjuk a gödörbe. 
(Ha ezt egy évvel előbb tehetjük meg, hogy a földet a 
tél fagya alkalmasabbá tegye, annál jobb.) Az így elké
szített földbe ültetünk 2—3 szem diót. Mikor a dió kél, 
megvizsgáljuk a gödröket s a melyikben több is kelt ki, 
a feleslegest kiszedjük, hogy csak egy maradjon. Ettől 
kezdve a kis fácskát épp úgy kell gondozni és ápolni, 
mintha faiskolában lenne. Vagyis kapálni, a gyomoktól 
és tisztogatni az oldalhajtásoktól. Ha esetleg marhajárta 
helyen van, be kell keríteni minden egyes csemetét. De 
nem nagyon szűkén, nehogy a kerítés a világosságot 
elvegye és hogy azért művelni lehessen.
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Ha a talaj kellőképen volt elkészítve, gondos ápolás 
mellett, 4—5 éves korában már eléri a 2 métert, koro
nát kezd fejleszteni s oly erős lesz, mint az iskolában 
nevelt és kiültetett csemete 8—10 éves korában.

Tehat ugyanazt az eredményt érjük el az így mindjárt 
az eredeti helyén magról nevelt diófával, mintha 4—5 
éves csemetét ültettünk volna ki.

De még sokkal jobb és biztosabb lesz az eredmé
nyünk, mert:

1. Magunk választhatjuk meg a mag minőségét és faját.
2. Olcsóbb, mert kevesebbe kerül a dió, mint a cse

mete. Akár vesszük, akár magunk neveljük az utóbbit 
faiskolában.

3. Hamarább érünk célt, mert az eredeti helyén nevelt 
csemete nemcsak hogy behozza 5 -  6 év alatt a növek
vésben a korkülömbséget, de később is sokkal erőtelje
sebben nő és fejlődik.

4. Nincs kitéve gyökérsérülésekből származó betegsé
geknek.

Még megemlítem, hogy ha valamelyik diófácskánknak 
a, törzsével nem lennénk megelégedve, hogy azon jelen
tékenyebb sérülés, vagy fagyás miatt valami hiba lenne, 
3—10 éves kora között egész bátran visszavágható tőre, 
mert szép sarjai fog ereszteni.

Hátra van még az a lényeges kérdés, hogy mely 
területeken és milyen viszonyok között célszerű a diósok 
megtelepítése ? Itt azonban részletes, aprólékos szabályo
kat nem lehet felállítani, mert minden vidéknek más-más 
természeti viszonyai vannak, melyeket mind mérlegelni 
nagyobb tanulmány tárgyát igényelné. Legjobb, ha a 
természet ujjmutatását követjük és megfigyeljük, hogy 
az '^et° vidéken mely körülmények között tenyészik 
legszebben a diófa.

Vidékünkön azt tapasztaltam, hogy legszebben díszük 
a diófa a széltől, fagytól védett völgyekben és déli hegy
oldalak alsó régiójában. De a völgyek közül csak azok- 
bnn, a melyek elég szélesek arra, hogy a napsugár 
akadálytalanul juthasson bele, s a nappal nagyobb részé
ben érje. A beárnyékolást nem szereti. Éppen úgy nem 
kedveli az északi oldalakat és a domb-, vagy hegytetőket. 
Tehát verőfényes, szabad levegőjű, meleg, de azért szél
től, fagytól lehetőleg védett helyeket szeret. A talajban 
is válogat, mert jobban szereti a köves, homokos, de 
azért televényes és eléggé nedves talajt, a hol gyökereit 
nagy távolságra tudja kiterjeszteni, mint a kötött, nehéz, 
agyagos, hideg talajt.

Ha már nagyban akarunk diót termelni, hogy azzal a 
külföldön is versenyképesek legyünk, igen lényeges dolog 
a fajnak jól megválasztása. Nem szabad a gyümölcsnek 
aprónak lenni. Nem szabad, hogy túlságos vékonyhaju 
legyen, mert akkor nem bírja a szállítást jól, összetörik 
könnyen. Legjobbak a félpapirhéjuak. Végűi ízletesnek kell 
lennie a dió gyümölcsének. Hogy mindezt megválogathas
suk, lehető sokféle fajból kell próbaküldeményt hozatni.

Faüzlet.
Puhafa. Noha a szezon derekán már túl vagyunk, a 

vásárlókedv úgy Budapesten, valamint Bécsben válto
zatlanul tartós és a készletek erősen megcsappantak. 
Természetes, hogy a vásárlókedv e megnyilatkozása 
rendkívül jó hatást gyakorol magára az üzletre, magya
rázatát pedig azon tényekben leli, hogy az építkezés, 
főleg Bécsben szemlátomást élénkül és hogy a külföld
ről (Németország és Anglia) — az igaz, hogy eredmény
telenül — erős kereslet nyilvánul. Tetemes mennyiségű 
épületfát fogyaszt egyébként a magyar vidék is, ami 
szintén hozzájárul az üzlet élénkítéséhez.

Mindez pedig alkalmas arra, hogy az árak a lehető 
legszilárdabbak legyenek s igy természetes, hogy az el
adók nemhogy leszállítanák, hanem inkább emelik árai
kat, amibe a vevők — tekintettel a csekély készletekre 
— ha nem szívesen is, de beleegyezni kénytelenek.

A svéd fatermelők tavaly elhatározott és keresztül is 
vitt termelés-megszorítása folytán nagyszámú német 
fakereskedő maradt áru nélkül; ezekhez csatlakoznak 
az angolok, kik szintén kiszorultak, mert a svédek a ter
melt anyagokat már eladták, többet pedig nem termel
nek. így hát akarva nem akarva idefanyalodtak az an
golok is és most Magyarország, Galícia és Bukovina fa
termelő vidékeit járják be áruért,; több olyan német fa
kereskedő, kik földrajzilag kedvező fekvésüknél fogva 
kedvező vasúti relációkra számíthatnak, állandó bevá
sárlót állított ez országokba. Ilyen körülmények között 
nagyon megerősödött az irányzat és a termelők erdővá
sárlási kedve is.

Az üzlet általánosan kielégítő s ha van panasz, úgy 
ez csak a miatt hallható, hogy kevés az áru. Tényleg 
annyira kevés, hogy alig múlik nap, hogy a meglehetős 
nagyszámú keresleteket áru híján elutasítani ne kellene.

Keményfa. A párisi világkiállítás kapuzártakor kitört 
ipari és kereskedelmi válság óta nem volt cikk, mely 
annyira elhanyagolt lett volna, mint a tölgy parketfriz.

Még a puszta fa-értékért sem kellett senkinek. Ez 
megszűnt. Ma már annyira vagyunk, hogy a fríznek 
egészen szép árát adják, mert a rengeteg készletek te
temesen leapadtak. A kereslet napról-napra növekszik, 
sőt az u. n. párisi árut igen jó árakon vásárolják.

A keményfa egyéb cikkeinek irányzata is határozot
tan szilárd s a vevők szívesen megadják a tőlük köve
telt árakat, sőt minőségbeli igényeiket sem tartják oly 
magasra, csakhogy megkaphassák a szükséges árut.

Csupán a donga és kádárfa van rossz helyzetben. Ez 
az üzletág a lehető legcsendesebb. Nagyon nyomasztó 
hatást gyakoroltak főleg a francia dongák üzletére a leg
utóbbi fagyhirek, melyek szerint a francia borvidék te
temes részének szüreti kilátásai teljesen kárba vesztek. 
E két cikk helyzete valóban vigasztalan s valóságos 
szerencse, hogy a magyar donga- és kádárfakereskede- 
lem oly tőkeerős kezekben van, mert különben olyan
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krach következnék be a szakma ezen ágában, a minőt 
tán soha sem láttunk még.

A talpfaüzlet szilárd ugyan, de teljesen csendes. Nincs 
vasútépítés és a termelők csak arra a termelésre szorít
koznak, amelyre a M. Á. V.-tal szemben elvállalt köte
lezettségeik utalják és amelyet ugyanott ismét elhelyez
hetni módjukban lesz. W—r
X  te X  k X  k. k k k k k  iz k X X k .-k k X k .X X X -k -k X .k X k .k X X k X X k  X  X

Faárverés.
Nagyküküllő megye egyik járására kiterjedő kerület er

dőbirtokosai évi favágásaikat rendszerint a helyszínén, 
tövön, törzsenként szokták értékesíteni. Hát ez ellen nem 
is lehetne szólni semmit; ha az árverésekhez a szom
széd községek lakói is meglennének invitálva s úgy 
tényleg a dolog nemcsak nyilvános árverés színezetével 
bírna, hanem valójában is az lenne.

A birtokosok azon
ban úgy gondolkoz
nak (nagyobbrészt 

községek), hogy az 
erdő az övéké s a 
község benne köz
munkát is teljesít; — 
tehát joggal elsősor
ban a fa is őket illeti 
meg s csak ami nekik 
már nem kell — azt 
engedik idegen falu
belinek.

A valódi tény pedig 
az, hogy a községi 
polgárok „e!it“-je, 
kiknek pénzük van,
— bizonyos uton- 
módon közmunkát 
alig végeznek, vagy 
éppen semmit. A közhatározatoknál azonban övéké a hang
adás ! S ilyen formán határozhatják el, hogy árverezünk, 
igen, a — helyszínén is, nyilvánosan is; — de elő
jogainknál fogva csak a mi községbelieinknek. Termé
szetes, hogy a mi községbelieink közül, az árverésen 
egyedül ők jelennek meg, — mert iszen a szegény nép
nek pénze nem lévén, — ott keresnie valója sincsen 1

Ilyen utón azután annak a rekompensátiója fejében, 
hogy ők semmi munkát nem végeznek, — előjogokkal 
vásárolják potom pénzeken a fát s adják tovább dusás 
haszonnal. A szegény nép pedig, mely dolgozik, megfagy, 
s kolibáját nem tudja kireperálni, — az erdőből, mint 
közvagyonból reája eső jótéteményes haszonból?! És ez 
ellen nem segít sem a 81486—900. föld. Min. számú, 
sem a 100,748—900. belügy. Min. sz. rendelet sem; 
mert az árverés nyilvános. Pedig annak az erdőnek, mint 
közvagyonnak, egyformán kellene melegítenie a gazda
got, — de a szegényt is. Vagy nem ?!

Képünk azonban egy oly községi faárverést ábrázol, 
mely község (Boholcz) nem dicsekedhetik azzal, hogy 
kebelében „elit“ társaságot is rejt. Ennélfogva ott kint 
van a falu apraja-nagyja. A biró, — fától balra a fehér 
kucsmás magas alak, — licitál: 8 kor. 40 fillér, először 
. . . másodszor . . . és . . . harmadszor. S a képen 
látható redves, lyukas, vén korhadt tölgyfa árát büszkén, 
megelégedetten fizeti ki tarsolyából annak boldog ve
vője, ki egy hónapig „izzadt“ mig a pénzt „összecsi
nálta. “

Szegény balek azonban majd megfagyott a fa gyenge 
füzénél, mert a vén fa redves forgácsa inkább csak 
füstgerjesztésre alkalmas, de semmiesetre sem való arra, 
hogy csikorgó hidegben a szellős putrik hiányos öltözékű 
lakóit a tél szigora ellen megvédje.

Crans Géza.
k X k X k X X X k . k k . z k . X X . k X k . X X j Z k k k X X X X k . k . X k . k X k . X k k X

Az állam i erdőtisztek 
fizetésrendezése.

Aképviselőház ápr. 
22-én tartott ülésén 
terjesztette elő He
gedűs Lóránt a pénz
ügyi bizottság jelen
tését az állami erdő
tisztek fizetésére vo
natkozólag.

A javaslat így szól: 
Ha a természet

beni járandóságok 
az erdészeti tisztvi
selőktől a törvény- 
javaslat életbelépté
vel azonnal meg
vonatnának és az 

ezzel szemben nyújtandó rekompenzáció csak 1904-ik 
év julius hónap elsejétől következnék be, az erdészeti 
tisztviselők hátrányt szenvednének, a minek elkerülése 
végett a földmivelésügyi m. kir. miniszter előterjesz
tésére a pénzügyi bizottság javasolja, hogy az erdészeti 
tiszti összlétszámban a kormány által tervezett következő 
létszámrendezés, a mely szerint: az V. fizetési osztály
ban az eddigi 1 állás helyett 2 állás, vagy 1 -gyei több; 
a VI. fizetési osztályban az eddigi 10 állás helyett 20 
állás, vagyis 10-zel több; a VII. fizetési osztályban az 
eddigi 54 állás helyett 67 állás, vagyis 13-mal több; 
a VIII. fizetési osztályban az eddigi 106 állás helyett 
183 állás, vagyis 77-tel több; a IX. fizetési osztályban 
az eddigi 262 állás helyett 236 állás, vagyis 26-tal keve
sebb; a X. fizetési osztályban az eddigi 179 álllás helyett 
157 állás, vagyis 22-vel kevesebb; a XI. fizetési osztály
ban az eddigi 127 állás helyett 77 állás, vagyis 50-nel 
kevesebb és a gyakornoki létszámban az eddigi 73 állás
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helyett 70 állás, vagyis 3-mal kevesebb, összesen az 
eddigi 812 állás helyett 812 állás, vagyis 101 -gyei több 
és 101 -gyei kevesebb szerveztetik, már 1903. évi julius 
hónap elsejével akként lépjen életbe, hogy a felmerülő 
költségek két egyenlő részletre az 1903. és 1904. évek 
között osztassanak meg s egyidejűleg a kormány fölha- 
talmaztassék, hogy az ezen létszámrendezéssel kapcsola
tosan az 1903. évben fölmerülő költségeket, az 1903. 
évi állami költségvetési előirányzatba, V. füzet, földmi- 
velésügyi minisztérium rendes kiadások XX. fejezet: 2., 
3., 4. és 5. címei között aránylagosan megosztva pótló
lag fölvehesse. Végül: miután a státusjavítás, illetve a 
magasabb illetmények rekompenzációul szolgálnak az 
elvont természetbeni járandóságokért: a bizottság méltá
nyosnak tartja, hogy az erdészeti tisztek a mellékjáran
dóságok élvezetében — akár természetben, akár meg
váltás útján élvezték azokat — megmaradjanak addig, 
míg a rekompenzáció valóságban életbe lép.

* v ív * tfcxtfc

T Á R C A .

Az erdő titkaiból.
Irta : Díváid Béla.

— A „Magyar Erdész“ eredeti tárcája. —

Ép most négy éve, hogy a Garam folyó mellékpatakai- 
nak megáradása következtében oly nagygyá lett, a minő 
az 1883. év óta nem volt. A hömpölygő ár magával ra
gadott mindent, lett légyen az emberi kéz alkotta vizi mű, 
hid, út, a Garam közelében épült ház, a folyó part
ján kikötött tutaj, a közelfekvő raktárak tűzifa, deszka, 
zsindely és egyéb anyaga; a bősz elem kiszakította a 
patak szélére ültetett fákat és gyökerestől vitte az alsóbb 
vidékre.

Egy égert tépett ki a fékevesztett ár a Garam partjáról, 
a min egy, az árvíz elől menekülő tutajos tutaját erősítette 
volt meg. A tutajos égreemelt kezekkel, a bősz elem dü
börgésébe elhangzó szavakkal kérte a parton állókat, hogy 
mentsék meg a biztos haláltól. Senki sem mert a mentő- 
csolnakkal hozzáközeledni, mert a vizen egymást kergette 
a tutajdarab a hídgerendákat és egyéb fagerendákat, úgy 
hogy tartani lehetett, hogy azok a mentőket leütik.

Amint szemünk előtt a szivetrázó jelenet elvonult, egy
szerre a távolból egy emberi alak bukott fel a vízből, el-el 
rejtőzve a hullámsirban ; egy felvidéki tutajos hullája sur
rant el nyilsebességgel a bizonytalan vidékre. Amint azt 
később megtudtuk, a szegény ember vakbuzgalmának lett 
áldozatává, mert a garam-szent-kereszti hid előtt össze
torlódott tutajok széjjelbontására vállalkozott és ez talán 
néki sikerült is volna, ha felülről időközben egy szálfa a 
merész vállalkozót le nem üti lábáról, a mi után a torlasz 
maga után vitte az amúgy is rozoga hidat.

Lejebb Újbányánál egy nőt, anyát, keblére szorított 
csecsemőjével fogtak ki a hullámsirból. A rongyokba takart 
kilétét még ma sem tudták megállapítani.

És amint az elementáris erő e borzasztó látványától 
meghatva hazafelé ballagtunk, elgondolkozunk, hogy az 
ember minő tehetetlenül áll azzal szembe: főlehajtott, 
reményüket vesztett földmívelőkkel találkozunk, akik a 
szokásos köszöntés után azt kérdik, hogy most mi lesz 
ő velük, mert a Garam mentén volt termésüket és a be
vetett burgonyát elvitte a viz ? Vigasztalnom kellett őket, 
hogy majd lesz az erdőben elég kereset és ezzel pótolhatják 
a nagy kárt.

Tovább haladva, egy siránkozó asszony fájdalmas sikol
tása üti meg fülemet, akihez többen hozzácsatlakozva, az 
általam éppen elhagyott magasabban álló part felé szalad, 
hogy nem-e látja a viz szélén álló gyermekcsoportban már 
két órájánál több eltűnt néma gyermekét. És amint e cso
portban a gyermeket nem tudja megtalálni, a falu felső 
szélére szalad, hogy ha talán ott fogja föllelhetni magzatát; 
de csak hiába, ott sem találja, megint csak visszajő és 
itt úgy a testi fáradtságtól, mint a lelki kínoktól agyon
gyötörve, a part szélén térdre roskad és imára kulcsolt 
kezekkel, tágranyitott szemekkel, egész valójával a vízhez 
fohászkodik, hogy adja vissza neki az elrabolt drága néma 
gyermeket. Ha egy fa, egy tuskó vagy gyökér mellette 
elhalad, esdőleg emeli fel arra szemét, hogy nem-e látták 
leányát a rettenetes hullámsirban eltemetve?! Aléltan 
vitték haza az anyát másik két gyermekéhez. Másnap, 
amint magához jött, virradóra megint csak künn volt az 
anya a parton, hogy hátha kivetette a bősz ár gyermeke 
hulláját a partra, minden bokrot, minden fát körüljárt és 
megkérdezett, hogy nem-e látták az ő kicsijét? Öreg est 
volt, amidőn elcsigázva hazatért az éhezőkhöz — azzal a 
tudattal, hogy gyermeke halálát a haragos hullámtemető
ben találta meg.

Harmadnap bement a szomszédban lakó paphoz, hogy 
gyermeke lelkiüdvösségeért misét szolgáltasson és amint 
a pap a kis falu kápolnájában a lelket megnyugtató misét 
elvégezte és az anya hazafelé indult, a kápolna szomszéd
ságában lakó földmives szintén néma gyermeke elejébe 
szalad és integet, hogy álljon meg. Kézjelekkel megérteti 
magát, hogy az ő szerencsétlen játszótársát az erdő felé 
látta menni, mert ott együtt epreztek, ő hazajött, társa 
még az erdőbe mélyedt és valószínű, hogy még most is 
ott van és nem fúlt be a vízbe.

Az asszony nagyon természetesen összehívta a jó szom
szédokat és azokkal a gyermek felkeresésére indult, de 
csak hasztalan volt minden, nem találták meg a néma 
gyermeket.

A fájdalomtól megtört anya utoljára a néma kis tanúval 
azzal a kérelemmel jött irodámba, hogy adjam ki a pa
rancsot erdőőreimnek és a favágóknak, hogy keressék meg 
a gyermeket, mert a néma Marka erősen állítja, hogy a 
kis Ancsát a kincstári erdő felé látta menni. A kérelem
nek azonnal helyt adtam és úgy az erdőőröket, mint a 
munkásokat mozgósítottam, de eredményhez nem tudtak 
azok sem jönni. A többször kérdezősködő anyát csak 
azzal kellett elbocsájtanom, hogy bizony nem találták meg.
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magzatát és valószínű, hogy nem az erdő zöld lombja, 
hanem a Garam-viz hulláma lett a kis Ancsa szemfedője

Három hónap múlva, amidőn már feledésbe ment a 
kis néma leány sorsa és az anya is belenyugodott a 
Mindenható akaratába, ablakomon a lakás előtt elhaladó 
országútra kinézek, látom, hogy Rudnó felől egy fegyveres 
alak közeledik gyors léptekkel és amint az alak a távolból 
kibontakozik, abban felismerem egyik erdőőrömet; meg
rémült arcáról valami nagyon rosszat olvastam le és ezért 
alig vártam, hogy betoppanjon és bejelentve, hogy mi 
történt? Mindenre gondoltam, csak arra nem, amit ő elő 
fog adni. Amint bejött, első kérdésem az volt, hogy mi 
baj történt, hogy annyira meg van rémülve ?

Az erdőőr egy nagyot lélekzik és bejelenti, hogy az 
árviz idejében vizbefúltnak hitt gyermek földi maradványát, 
amint kerületeinek felülvizsgálása alkalmából egy sziklás 
hegy tetejére ért, egy fa mellett nyitott szemekkel meg
találta. A gyermek egy csontváz volt, kis karja feje alá 
hajtva, aludta az igazak álmát. Erre az erdőőrt azonnal 
a szülőkhöz és a községi elöljárósághoz küldöttem, akik 
azonnal hordágygyal felszerelve a helyszínére mentek és 
felszedték a csodálatosan ép hullát. És amint a néma 
gyászmenet ablakom alatt elhaladt, láttam az anyát, 
hogy egy bizonyos megnyugvással kisérte a kis halottat, 
mintha mondani akarta volna, hogy most már mennyire 
nyugodt, hogy gyermekét az anyaföldbe, valamennyiünk 
találkozó helyére teheti örök nyugalomra — a sirkertbe, 
amibe a halál angyala vet virág és gyom-magot, amely 
a feltámadás napján kikelve, a Mindenható kertész keze 
által lesz osztályozva.

Valahányszor elhaladok a néma gyermek feltalálási 
helye mellett, amit a fára vésett keresztre irt feltalálási 
idő jelez, egy bizonyos meghatottság fog elő, hogy mégis 
minő beláthatatlanok az Isten útjai, hogy minő különösen 
titokzatos egy dolog az, hogy e kis gyermek, a kis halott 
három hónapig feküdt az erdő zöld lombszemfedele alatt, 
ami alatt elég ragadozó, kánya, róka stb. biztos prédát 
keresve, elsüvített, elhaladt és a kis halottnak egy porci- 
kája sem lett bántva.

A kis halottat talán a kecses őz, a meglapuló nyúl 
saját testével védte a vérengző kánya és a ravasz róka 
kapzsisága elől, hogy a boldogtalan anyának jobblétre 
szenderült gyermeke porhüvelyét épségbe visszaadják, 
hogy azt az anyaföldbe örök nyugalomra helyezhesse!

Beteljesedett!

IRODALMI SZEMLE.

— Magyar kiviteli kézikönyv. Láng Lajos keres
kedelmi minister megbízta a m. kir. Kereskedelmi Mú
zeumot, hogy a kiviteli címtárból, melyet ez az intézet 
1894-ben és 1898-ban közzé tett, harmadik kiadást bo
csásson közre. Ez a címtár 1894-ben 1223 kivitelképes 
magyar ipartelepet ismertetett francia nyelven, nyolc nyelvű

magyarázatokkal és 10,000 példányban küldték szét va
lamennyi világpiacra. Az 1898-iki kiadást, mely 2,153 
magyar ipartelepet ismertetett és külön függelékben 760 
terménykiviteli céget is sorolt fel, 5,000 példányban ter
jesztették világszerte. Miután magyar kereskedelmi és 
ipari címtár nincs, ez a „kiviteli cimtár“ magyar • nyel
ven is megjelent és az iparpártolási törekvéseknek meg
adta a jelentősebb hazai beszerzési források jegyzékét. Az 
uj kiadás, melyet most a kereskedelmi minister a bel- és 
a külföldi üzletvilágnak nyújtani akar, az eddig tapasz
talt igényekhez képest sokkal tágabb keretet fog fel
ölelni. Közölni fogja, úgy mint az eddigi kiadások, a 
hazai gyárak, a különlegességeket készítő és szélesebb 
fogyasztó kör részére'dolgozó kézművesek és műiparo- 
sok, a háziipari vállalkozók és a hazai nyerstermények 
kivitelével foglalkozó kereskedők címeit. Szerepelni fog
nak még egy uj részben nagykereskedők, akik hazai 
gyártmányok kivitelével foglalkoznak, földbirtokosok 
(részvénytársulatok, termelőszövetkezetek stb.) amennyi
ben kereskedelmi növényeket, állati terményeket, erdé
szeti, bányászati termékeket stb. nagyobb mennyiségben 
hoznak a világ-piacra: továbbá a külkereskedelem
szempontjából számba jöhető intézetek, egyletek, for
galmi vállalatok, az ország őstermelési vagy ipari életé
nek jelentősebb tényezői, amennyiben működési körük
ről rövid tájékoztató közleményt küldenek be a m. kir. 
Kereskedelmi Múzeumnak.

A külföldi üzletvilág részére a mű francia, német és 
angol kiadásban fog megjelenni és ezen kiadásokban 
egy függelék tömör ismertetést fog közölni az ország ős
termeléséről, ipari helyzetéről, külkereskedelméről, to
vábbá azon közgazdasági intézményeinkről és viszo
nyainkról, amelyekről az idegen kereskedőnek, aki velünk 
üzleti összeköttetésbe óhajt lépni, tudomást kell szereznie.

A magyar és a horvát kiadás ezen függelék helyett a 
külföldi piacokon való térfoglalásról fog közleményeket 
tartalmazni.

Ezt a címtárt a kereskedelmi minister hivatalból meg
küldeti az összes hazai hatóságoknak és közintézeteknek, 
továbbá külföldre az összes cs. és kir. konzulátusoknak, 
valamint a külföld jelentékenyebb kereskedelmi intézetei
nek. Az érdeklődő üzletemberek igen mérsékelt áron 
fogják, megkaphatni.

A Kereskedelmi Muzeum az adatgyűjtést májusban 
befejezi; eddig közel 4,000 kérdőivet küldött szét és 
kívánatra készséggel küld ilyet mindazoknak, akiknek a 
fentiek szerint igényük van rá, hogy a műben szerepel
jenek. A mű szövegében díjmentesen közli a lényeges 
adatokat, de az érdekelteknek alkalmat kívánt nyújtani, 
hogy készítményeiket, működési körüket a modern mód
szerek szerint ismertethessék és ezért a nyomdai mun
kát elnyert vállalatot feljogosította hirdetések közlésére is.

Megemlítendő végül a kereskedelmi ministernek az az 
intézkedése, hogy a Kereskedelmi Muzeum az itt felölelt 
anyagról ezentúl rendesen nyilvántartást fog vezetni és a
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beállott változásokat félévenkint megjelenendő pótfüze
tekben, illetve uj meg uj kiadásokban fogja a bel- és a 
külföldi közönség tudomására juttatni.

— C satornajavas la t .  A porosz országgyűlésnek nem
rég oly törvényjavaslat fölött kellett határoznia, amely az 
ország nyugati részét a keletivel a Rajna-Elbe csatornával 
akarta összekötni. Ez lenne a legrövidebb összeköttetés 
a  Dortmund-Emszi csatornának középtája és a Wézer 
és Elbe folyó középfolyása között. E főcsatornától nyolc 
mellékág vezetne Osznabrück, Mindeu, Hannover, Lérte, 
Pájne és Magdeburg városokba s ezenkívül a Wézert is 
kanalizálnák.

E csatornahálónak az volna legelső feladata, hogy a 
nyugatot és keletet gazdaságilag szorosan egymáshoz 
fűzze és hogy az északkeleti viziúthálót délkelet felé 
kiegészítse s ilykép a vasúti szállításnál olcsóbb közle
kedési eszközt létesítsen.

A mezőgazdaság, az uradalmak és erdők minisztere 
az említett csatornahálózatnak a német erdőgazdaságra 
vonatkozó jelentőségét a képviselőház elé terjesztett emlék
iratban alaposan kifejtette.

Ez előnyök: 1. A fakelendőség határának kiterjesztése 
és a műfa kihasználásának Németország sok vidékén 
való fokozása. 2. Az erdőjáradék emelése. 3. Faiparvál
lalatoknak a csatorna mentén való fejlődése. 4. Az erdők 
állapotának javulása.

1. Erdőstatisztikai adatok szerint Németországnak egyes 
részeiben nemcsak az erdőségek sokfélék, hanem az 
erdei terményeknek felhasználása is igen különböző. 
Míg az erdőkben gazdag északkeleten majdnem csupa 
fenyves van s ez is felhasználhatatlan fölöslegben áll, 
addig a nyugat erősen kifejlett iparának sokkal kisebb 
erdőtőkéje van s ez is nagyobbára lombfákból áll. Itt 
örökös hiányát érzik az ipari célokra való faanyagnak, 
különösen a bányafának. A Rájn vidékének, Wesztfáliá- 
nak és a bányaműveknek közelében levő erdők többé 
már nem képesek a bányafaszükségletet fedezni. A kö
rülmények még kedvezőtlenebbekké lesznek, ha — amint 
előre látható is — a kereslet még nagyobbodni fog. 
Ehhez járul még az is, hogy a szomszédos Belgium és 
Anglia is egy-két millió köbméter bányafát Németország
ból szállít. A bányafakereslet ennek folytán a keleti tar
tományokban jelentékenyen megnagyobbodott. Mind e 
keresletnek azonban nem lehet eleget tenni,, bár — a 
vasúton való szállítás drágasága miatt — a sok faanyag 
értékesítetlenül ott hever a roppant erdőségekben. Ha 
azonban a javasolt csatornákat kiépítik, a természetes 
viziútakat, az Odert, Visztulát hajózhatókká teszik, úgy 
ez olcsó viziútakon immár kezdetét veheti az ezen vidé
kekről való faszállítás is.

2. Nem szorul bizonyításra, hogy rendes körülmények 
között a fa piaci árát az erdő értéke, a szállítási költség 
és a vállalkozói nyereség teszi. Az emlékirathoz csatolt 
számítás szerint a viziúton való szállítás 40—50 száza- 
Jékkal olcsóbb a vasútinál. De ha a szállítási különbözet

csak 15—20% Is lenne, már így is kilenc márkát fizet
hetnének egy köbméter fáért a mostani hét márka helyett 
s már ez a csekély áremelkedés is több milliónyi érték- 
gyarapodást jelentene.

3. Tapasztalás szerint minden olcsó közlekedési esz
köz új forgalmat teremt. így például a Finow-csatorna 
jókarbahozatala folytán a fűrészmalmok, papír- és cellu- 
lose-gyárak, stb. száma kevés év lefolyása múlva jelen
tékenyen megszaporodott. A Wézer mentén levő szol- 
lingi bükkvidékre nézve is nagyjelentőségű lesz ezen 
viziút, amelynek révén Szollingnak, a Teutoburgi erdőnek 
és a Wézer-hegységnek értékes kőtömegei, úgyszintén az 
északnémet alföldön levő kincstári lápok termékei is 
piacra kerülhetnének.

4. A bányafakelendőségnek megerősödése folytán az 
erdőket behatóbban és gondosabban lehetne gyérítgetni, 
következésképen az erdők növekvési képességét emelni, a 
rovarkárokat és tűzveszedelmet pedig csökkenteni lehetne.

Talán e csatornaépítés ellen azt hozhatná föl valaki, 
hogy 1. leszorítja majd a tűzifa árát, 2 leszorítja a rájn- 
vidéki és vesztfáliai faárakat, 3. megrontja a talajjóságot 
és 4. elősegíti a külföldi faárú beözönlését.

Mind e hátránytól nem kell azonban tartanunk, mert
1. a tüzifagazdaság ma már sehol sem célja az erdő- 

gazdaságnak, a tűzifának a kőszén által való kiszorítása 
pedig csak nyomatékos útmutatás arra nézve, hogy a fát 
tulajdonképen csakis műfaként használjuk föl. Különben 
is a fával való tüzelésnek előnye nem ennek olcsóságá
ban rejlik s így a másféle olcsóbb tüzelő soha sem fogja 
a tűzifát a használatból kiszorítani.

2. Attól, hogy a kelet-elbei fa le fogja nyomni a nyu
gati faanyag értékét, azért nem kell tartanunk, mert 
maguk az alsó rájnvidéki és vesztfáliai bányák sem szerez
hetik be szükségleteiket ezen a vidéken, sőt inkább már 
most tengeren szállított külföldi fára szóróinak. És azt is 
figyelembe kell vennünk, hogy a kelet-elbei erdők inkább 
csak fenyveket, a nyugatiak inkább csak lombfát adnak.

3. Attól sem tarthatni, hogy e csatorna vízrajzi szem
pontból károsan befolyásolná e vidéket. Erről, szakértők 
szerint, szó sem lehet. Az erdőségekre sem lesz semmi 
káros befolyással, mert a csatorna nagyobb erdőségeket 
közvetetlenül nem érint.

4. A külföldi és belföldi faanyagnak áráról és szállítási 
költségéről készített kimutatásból kilátszik, hogy a kelet- 
elbei erdőségek a tervezett csatornahálózat segítségével 
nagyon is bátran versenyre szállhatnak a külföldi fával. 
Azt is meg kell még jegyezni, hogy a fát importáló 
országoknak a viziútak mentén fekvő értékes fenyőkész
leteik immár megcsökkentek, s többi faanyaguknak szál
lítási költsége most már annál magasabbá lesz, minél 
bentebb fekvő erdők kerülnek kihasználás alá.

Runnebaum főerdőmester végül a következő vezér
eszméknek ad kifejezést:

1. Az erdőforgalmi politikának célja — a szállítási 
költségek csökkentése legyen.
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2. A vasúthálózat terjesztésekor nem szabad a vizi- 
útak fejlesztéséről sem megfeledkeznünk.

3. A Rájntól az Elbeig terjedő hajózható csatornának
kiépítése a fakelendőség szempontjából, a műfa kihasz- 
nálhatása végett — kívánatos. Ef.

— Oroszországból.  A vajat a londoni és kopenhágai 
piacra tudvalevőleg bükkfahordócskákban szállítják, mert 
szilárdsága és szagtalan volta miatt e célra e fanem a 
legmegfelelőbb. A bükkdongát Dániából és Németország
ból szállítják s egy ily hordócska Moszkváig mintegy 
egy rubelbe kerül. A kivitel mintegy 400.000 hordócskára 
rúg, de évről-évre mintegy 30—40%-kal emelkedik és 
nemsokára milliókra fog emelkedni.

Minthogy azonban utóvégrét Oroszországban is van 
bükkös, sőt a kaukázusi bükk kitünően alkalmas e hor
dócskák készítésére: szerfölött csodálkoznunk kell azon, 
hogy mi oroszok ennek dacára is külföldről hozatjuk azt 
a faanyagot.

** *

A glazgowi múlt évi faiparkiállításon különösen Orosz
ország és Kanada tűnt föl.

Európai Oroszország területe ottan 211.108,000 hek
tárral volt feltüntetve, amiből 8.759,000 hektár, nagyrészt 
igen értékes fanemekkel, Kaukaziára esik.

A császári uradalmak erdeinek brutto jövedelme 1840- 
ben 125,000 rubel volt, amely összeg 1900-ban hét 
millióra emelkedett. 1880-ban a mintegy hat millió desz- 
játinát tevő erdőterületen csak mintegy 700,000— 1.000,000 
köblábat használtak ki, 1899-ben már 19.599,000-et. 
Az archangeli fűrésztelep évenként 300,000 törzset dol
goz föl. Az árúnak 70’7°/o-a Angliába, 17'8%-a Hollandba, 
10'8%-a Franciaországba, Spanyolországba, Belgiumba, 
0'7°/o-a Németországba kerül.

Oroszországnak leghatalmasabb versenytársa a világ
piacon Kanada. Ennek forgalma 1891-ben 5.362,546 font,
1 QCO-ban 7.599,414 font sterling.

A számos kiállított fanem közül legfontosabbak a feny- 
vek, különösen azok, amelyek szeruce név alatt jönnek 
forgalomba. Ide tartoznak: a Picea nigra, alba, Engel- 
manni és Litcheusis. A két utóbbi farostjaik és egyéb 
tulajdonságaik miatt a kárpáti fenyőhöz és az Abies 
Nordmanniana-hoz hasonlítanak. Angliában nagy keres
letnek örvendenek. Leggazdagabb állományai Britt-Kolum- 
biának vannak, ahol a törzsek 60 m. magasra és 4 m. 
vastagra is megnőnek.

Keresik ezenkívül a Duglas firt és Oregon fenyőt, 
amelyeknek nehéz, szilárd fáját vasút- és hídépítésre 
használjak. E fát Transzválba és nyugati Afrikába is 
szállítják négyszögletűre faragott gerendák alakjában.

A kanadai állományok oly sűrüek, hogy egy hektáron 
2194 darab vastag, öreg törzs is áll. Egy hektár 3498 
m.3 fahozamot is ad. Az erdők tutajozásra alkalmas 
folyók mentén feküsznek, 200—300 mértföldre a tenger
től és főként angol firmák használják. Ef.

— A házigomba ellen való védekezésről.  Wesen
berg G. a házigomba pusztítására hirdetett sok szer közül 
hatásukra nézve megvizsgálta a mikrosol-t, antinonnin-L 
antigermin-t, afral-t és mycelieid-et és vizsgálódásainak 
eredményét a „Centralblatt für Bakteriologie etc.“ című 
lapban közzétette.

A mikrosol phenolsavas réz és rézsulfátból á ll; Malen- 
kovic szerint sok szabad savat is tartalmaz. Szaga ke- 
vésbbé, 2%-nyi oldatban pedig alig érezhető.

Az antinonnin az apáca-gyaponc ellen való védekezés
ből eléggé ismeretes; hatásos alkatrésze az ortho-dinitro- 
kresol-kalium.

Az antigermin szagtalan, sűrű, zöldessárga tömeg. 
Egy rész antigermin oldódik 200 rész vízben. Wesenberg 
szerint ezen szer egy gyönge szerves savnak rézsója.

Afral és mycelieid még eddig alig ismert präparatumok.
Wesenberg kísérletezésül 9 X 2 X  2 5 centiméter méretű 

jegenyefenyő-darabokat használt, melyeket 10 másodpercig 
az irtószerek 50—60°-ra felmelegített oldataiba mártott. 
A kísérletezés 1901. május 2-től ugyanazon év szeptember 
12-ig tartott, melynek eredményét a következő táblázat 
mutatja:

E r e d m é n y

1901. június 2. 1901. szept. 12.

Mikrosol 0‘5"/0 oldatban.._ 

1 °/0 oldatban...

A házigomba l 
határozott növeke- \ 

désben f 
Gyenge növekedés

ben

Házigombával tel
jesen ellepve

Határozottan be
nőve

Antinonnin 0'5r/0 oldatban 
l°/0 oldatban

f A fadarabok 
( gombamentesek

A gomba gyönge 
növekedésben 
Gombamentes

Antigermin oldatban 
l"/0 oldatban 1 Gombamentes Gombamentes

Afral 0'5°/0 oldatban... ... 
l “/o oldatban.........

) Igen gyönge növe- 
) kedésben

Határozottan be
nőve

Mycelieid oldatban 
1°;0 oldatban | Teli gombával -

E kísérletek szerint az Antigermin bizonyúlt a legjobb
nak; már 0'5°/o oldatban is megvédi a fát a házigomba 
ellen, amit az antinonninnál csak 1% oldattal lehet elérni. 
Különben mindkét szer antiszeptikusan hat; és se szerves 
anyagok, se pedig a levegő szénsava nincs hatással rájuk.

(Centralblatt f. d. Forstwesen.)
— A vadászm es te rség  könyve. Irta Lakatos Károly, 

kiadta Endrényi Imre Szegeden. A legnagyobb elismerés
sel kell fogadnunk Lakatos Károlynak ily cím alatt leg
utóbb megjelent hatalmas kötetét, mely a vadászmester
ségről 544 oldalra terjedő tanúlmányt nyújtva: a vadászat 
kezelése, a hasznos vad óvása, tenyésztése és a ragadozó 
vadak pusztítása körüli teendőknek és ismereteknek való
ban gazdag tárházát viszi az érdeklődő közönség elé. 
A rendkívül érdekes és zamatos magyarsággal megírt és 
gazdagon illusztrált szakmunka tizenkét részre van be
osztva. Az év minden hónapjában előforduló vadászati.
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tudnivalók egy-egy külön fejezetben vannak részletesen, 
alaposan és nagy gonddal összefoglalva. Érdekes, hogy 
Lakatos Károly ezen vaskos könyvéhez nem fűzött tar
talomjegyzéket. Szándékosan tette ezt azért, hogy — 
úgymond — akinek szüksége van a felhalmozott adatok 
valamelyikére, kénytelen legyen a könyvben búvárkodni, 
míg a feleletet megtalálja . . . mert sok dolog van elrejtve 
a műben, ami felületes átlapozásra szembe nem tűnik 
és „én azt akarom, hogy munkám valódi bibliája is 
legyen a vadászoknak, hogy a hithűek minél többet 
forgassák, Diana istennőnk nagyobb dicsőségére.“ A 
díszes kiállítású kötet, mely József Ágost fhg ő fenségé
nek van ajánlva — Szegeden, Endrényi Imre könyv
nyomtató műintézetének válik becsületére. Ára fűzve 12 
korona, kötve 16 korona. Megrendelhető akár Szegeden, 
akár Budapesten a Grill-féle könyvkereskedésben, vagy 
Székely és Illésnél Ungváron.

— A fa  szá rí tása  villamos utón. Nodon Albert és 
Bretonneau Albert a fának gyors kiszárítására uj villa
mos eljárást találtak föl. A fa egy kádban lévő ólom
lapra, mint az egyik villamos sarokra vízszintesen lesz 
elhelyezve, a kádból néhány centiméterrel kiemelkedő 
végére vízzel és porhanyó földdel töltött edény jön, ebbe 
merül a másik villamos sarok. Ha a villamos, áramot 
megindítják, a fának nedve a fürdőbe kiszorul, mig utób
binak folyadéka abba nyomúl. Ezután a fa léghuzamnak 
és 30° C. melegnek lesz kitéve, igy gyorsan szárad 
anélkül, hogy műszaki tulajdonságaiból bármit is veszi 
tene. Nodon és Bretonneau fölbátorítva kísérleteik ked
vező eredményeitől, Aubervilliersben gyárat állítottak föl, 
hol a fát nagyban eljárásuk szerint szárítják. A fürdők
höz 20° C. hőmérsékü 20 százalékos magnesiumsul- 
fatot és 110 Volt erejű villamos áramot használnak. 
Az egész szárítási eljárás a fa minősége és nagysága 
szerint két héttől két hónapig tart. A fürdő után a fa a 
szabadban közönséges hőmérsék mellett is kiszárad, de 
ezen eljárás már három-négy hónapot igényel. Az 
aubervilliersi gyárban három, 70 lóerejü gőzgép szolgál 
a villamos áram előállítására és a fürdők fölmelegítésére. 
A kádak 30 m. hosszú, 15 m. széles folyosón állanak, 
különböző nagyságúak, de magassága mindegyiknek 1.60 
m. Eltekintve a gyors kiszáradástól, ezen eljárás még 
azon előnyöket is nyújtja, hogy a fa keményebb, egyen
letesebb lesz és a nedvesség, valamint a hőmérsék vál
tozásaival szemben nagyobb ellentálló képességet nyer.

A Nodon és társa-féle eljárással a fa eléghetetlenné is 
tehető, ha az előbb említett fürdő helyett 80 százalékos 
ammóniák fosfat-oldatot használnak. Az eljárás ugyanaz, 
mint a senilisationál, de az áram ereje 20—30 Volt. A 
fa egy napi villamos kezelés után még egy napig marad 
a fürdőben, mialatt az abban lévő sók 15—20%-át föl
veszi, ezt követi a szárítás és a tűz hatásának való ki
tétel, mely a sókat feloldja, fölbontja és ez megakadá
lyozza a gázok és farostok meggyulladását, sőt a fát a 
rothadás ellen is védi. A fa keménységi foka emelkedik,

de azért még könnyen megmunkálható, enyvezhető és 
befesthető. Ilyen eljárás mellett a faburkolatok is előnyö
sen telíthetők.

Oest. Forst- und Jagd-Zeitung. M.
k. ' • jIk k k k k k k k k - i  tfe '•.kkkkkJik.k.jikk.'k'fc

• V A D ÁSZAT.

A vadászvizsla
nevelésének, tanításának és használatának encyclopadiája.

Irta: Nimrod.
„Theoria sine praxi: 
rota, sine axi.“

Igen sokat írtak már a vizsla tökéletesítéséről, s mégis 
aligha találnánk annyi jó vizslát, a mennyi kötet róluk 
szól. Ennek dacára én is megtoldom valamivel az írot
takat, de legkevésbbé sem azért, mintha talán az előzőket 
akarnám korrigálni, hanem csupán azon oknál fogva, mert 
amit irok, azt közvetlen tapasztalataim alapján, gyakorlat
ból merítettem és eredményei szerint bárkinek jóakarattal 
ajánlhatom.

A kinek jó vizslára van szüksége, az mindenekelőtt 
szerezzen tiszta, nemes ivadékot. Mert ámbár a disznót 
is meg lehet tanítani, hogy aportirozzon: holmi apró fülű, 
görbe farkú kuvaszból sohasem lesz intelligens vadászhoz 
méltó vadászkutya. És pedig, aki azt szereti, hogy ha a 
vizslája lépést tart vele, annak a cseh vagy német vizslát 
ajánlom. Ezek ugyan kitűnő aportőrök, de az orrukkal 
nagyon ritkán lehet dicsekedni, s a legtöbb nem elégszik 
meg azzal, hogy a nyúl után a harmadik határig is el
szalad, de még hozzá csahol is, mint a legjobb — kopó. 
Különben szép állatok; testük zömök, erős mellkassal s a 
csontos nagy fejet mélyen lecsüngő széles fülek díszítik.

Más kinézéssel, temperamentummal és általános tulaj
donokkal bir az angol vizsla. Ez kétféle: rövid szőrű, 
vagyis pointer és hosszúszőrű, vagyis szetter. A pointert 
hasonlítás kedvéért az arabs paripa mellé állítom ; miként 
az : kecses idomokkal szabályos termetű, könnyed, de 
izmos és hévvel, tűzzel telve minden porcikája. Termete 
magas, szűgye erős, feje kissé hosszúkás, fülei lecsüngők, 
nem túlnagyok és nem egész szélesen íveltek; farka 
vastag tőből hirtelen vékonyodó, merev, egyenes állású. 
Színük igen különböző, de legáltalánosabb a fehér alapon 
tarkázott. A szetterek háromfélék: angol, irlandi és gordon. 
Az angol méltó párja a pointernek: feltűnően szép test
alkatát selyemfinom, fehér-fekete szőr fedi s okos tekin
tetéből leolvashatja az ember azt a rendkívüli tehetséget, 
mely ezen fajnál megnyilvánúl. Valamivel nehezebb ter
metű az irlandi szetter. Ennek ismertető jele a sárga-vörös 
szőrözet, melyen nem szabad semmiféle más színű foltnak 
lenni; azonkívül a szájpadlás és a pofa-lebenyek belül 
feketék. Végül a gordon szettert könnyű felismerni fekete 
alapon sárga foltokkal tarkáit, hosszú szőréről, melynek 
azonkívül valamennyi angol vizslafaj között legerősebb 
termete is van,
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Az angol vizslák általában, ellentétben a cseh és német 
vizslával, rendkívül eleven természetű állatok s különösen 
vadászat alkalmával szinte határt nem ismerő hevük, 
szenvedélyük által tűnnek ki. A szetter éppen úgy, mint 
a pointer egyaránt gyors vágtában keresi át a mezőt, de 
magasan hordott orra el nem téveszti a legcsekélyebb 
szimatot sem, és ha a vad szaga érzékébe hatott, akkor 
lapulva csúszik előre és az erősebb szimatra megmered, 
mint a szobor. És tiz „állás“ közül ha egyszer téved, az 
már nagy percentje a hibának; a lelőtt vadat pedig ki
vétel nélkül apportírozza mind, rövid gyakorlat után. Azon
kívül a pointer kitartásban is első helyen áll. A szettereket 
hosszú szőrözetük nehézkesség teszi ugyan, azért nagy 
melegben hamar kimerülnek, különösen mert ezek is épp 
oly gyors tempóban keresnek, mint a pointer; de ha vad
ban nincs hiány és hébe-korban egy kis viz is akad, 
akkor a szetter is kibírja addig, amíg a — gazdája.

Következőleg bármilyen fajú vizslára tettünk is szert, 
annak nevet szoktunk adni. Hogy ezt szakszerűen tehes- 
sük, segítségül ide iktatok néhány alkalmas vizsla-nevet: 
Boj, Rab, Pikk, Lord, Nóra, Ali, Treff, Tirasz, Blekk, Lédi, 
Csók, Dass, Dói, Babi, Arz, Digg, Flokk, Borr, Bokk, Letta, 
Buggi, Brüll, Misz, Bob, Dianna, Don, Kora, Bell, Mira.

Helyes azon nézet, hogy a vizsla nevében mély hangú 
magánhangzónak kell lenni, mert így könnyen és értel
mesebben hallatható, különösen „a“ „á“ magánhangzókkal. 
Különben itt már elv gyanánt jegyzem meg, hogy a vizsla 
gazdája csak igen ritkán szólítsa a kutyáját nevén ; hagyja 
azt a háziaknak; az ő hívó és figyelmeztető eszköze mindig 
a piszszentés meg a fütty legyen annál is inkább, mint
hogy vadászatnál egyáltalán nem szabad a kutyájára sem 
annak nevét, sem más megjegyzéseket kiabálni, csupán 
és kizárólag a vezényszavakat.

Ezen általános bevezetés után a tulajdonképpeni tudni
valókat három külön részben csoportosítom : I. A vizsla 
élelmezése. II. A vizsla tanítása és használata. 111. A vizsla 
egészségének ápolása és gyógyítása.

I. A kutyák élelmezése.
A kutyák részére ajánlott mindenféle eledelek között 

legcélszerűbbnek tartom az árpadarát; ezt ugyanannyi 
tiszta vízzel leforrázzuk, mosadékkal, ételmaradékokkal 
felhígítjuk, izelítjük s kész a legjobb kutya-eledel, melyet 
az állat szívesen eszik s tőle egészséges és izmos lesz. 
Előnye az is, hogy különösen falun, minden házban talál
ható, de városban is hamarább és olcsóbban kapható, 
mint bármi más alkalmas eledel. A dara közé keverve 
adhatunk a kutyáknak tejet, főzeléket, húst, zsiradékot stb., 
de csakis belekeverve, a húst pedig csakis főzve vagy 
sülve és felaprózva. A nagyon híg, vagy nagyon száraz 
étel egyaránt nem jó, a túlzsíros pedig beteggé teszi az 
állatot, s a vizslának különösen a szemeit rontja meg.

Éppen úgy egészségtelen a hígított hideg étel, miért is 
ha kutyánknak híg ételt adunk, azt elébb langyosra kell 
melegíteni. Elhibázott dolog vadászkutyának kávét, kalá

csot, süteményeket vagy más efféle excentrikus holmikat 
adni, miáltal annyira elkényesednek, hogy a természetes 
és egészséges eledel nem fog nekik ízleni, minek folytán 
otthonjukon kívül legtöbbször koplalni kénytelenek. A jól 
nevelt vizslának a kenyérhéj is ünnepi eledel, s az ilyen a 
vadászebédek hulladékaiból kedvére ellátja üres gyomrát.

Az élelmezés módját illetőleg alkalmazkodni kell a kutya 
korához, fejlettségéhez és szervezeti igényeihez. E szerint 
az anyjától elválasztott vizslakölyöknek háromszor adunk 
naponként enni, reggel, délben és este egész addig, míg 
a szobába nem kezdjük szoktatni. Ezen időtől fogva reggel 
és délben kaphat jóllakásig, de este csak egy-két falatot, 
így tartjuk H/2—2 éves koráig, vagyis míg teljesen ki 
nem fejlődik. Két éves kora után elég a vizslának, ha 
délben jóllakik; reggel nem is igen kívánja az ételt és este 
is megelégszik egy darab kenyérrel. A déli etetésben azon
ban ne legyen hiány! Tiszta edény, romlatlan étel és friss 
víz, erre legyen gondja minden vizsla gazdájának az élel
mezésnél ; akinek pedig ehhez nincs módja, az hagyjon 
fel a vizslatartással, ha ugyan elkezdte, mert rossz koszton 
jó kutyát nem lehet nevelni.

Itt jegyzem meg, hogy tanítás előtt a vizslának semmi
féle ételt sem adunk, a vadászatra induló vizslát pedig 
egy órával elébb etetjük meg fél porció hígított, könnyű 
étellel. Ilyenkor jó egy kevés erős túró is, mely a szaglási 
képességet fokozza; ellenben a telt gyomortól származó 
böfögés nagyban csökkenti azt.

II. Tanítás és használat.
E címnek fejtegetését megelőzőleg tisztában kell lennünk 

mindenekelőtt azzal, hogy mily igényekkel szabjuk meg 
vizslánk tudományát.

Én megkövetelem egy jóravaló vadászvizslától, hogy: 
a szobában feltétlenül tiszta legyen; minden, házkörüli 
tilalmat szigorúan respektáljon; vezényszóra üljön, feküd
jék, felkeljen, hátul vagy elül járjon; kint a vadászterü
leten keressen fáradhatatlanul és nógatás nélkül; álljon 
biztosan és kitartóan minden vadat; ha a vad felrebben, 
vagy előugrik, a vizsla minden esetben hasaljon és lövés 
után csak parancsszóra végezze további teendőit; appor
tírozzon minden vadat szárazon és vizen egyaránt, de 
csakis parancsra; és végül, hogy egy rövid, éles füttyszóra 
minden körülmények között feltétlenül lábhoz térjen. Egy 
perfekt állatnál ezek a szükséges tudnivalók, melyek által 
t. i. gazdájának mindenkor örömére és hasznára fog válni, 
ellenben nélkülük minduntalan az egyoldalúság hiányait 
tünteti fel. Minden más kutya-tudományra nézve az a 
véleményem, hogy a vadászkutyától tapasztalt csodálkoz- 
tató produkciók a laikusnak örömére lehetnek, s az talán 
értéket is tulajdonít nekik, de igazi vadászember majd 
csak a mezőn alkotja meg érdemleges ítéletét.

Másrészt azt hiszem, hogy az állatok korlátolt képességei 
mellett az erőszakolt, nélkülözhető tudnivalók által a nél
külözhetetlenek szóróinak háttérbe. S ez a nagyon tudo
mányos vizsláknál általában tapasztalható is.
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Ezek után lássuk tehát, hogy lehet megtanítani a vizs
lát a legszükségesebb tudnivalókra. Öt-hat hónapos ko
rában szoktatni kezdjük a szobához. Ezen mívelet éber 
figyelmet igényel, mert még igy is hamar megesik a 
hiba. Eleinte csak végig sétálunk vele a szobákon; 
majd adunk neki valami játékot, (rossz bőrkeztyűt, ron
gyot stb.) s egy-két percig hagyjuk mulatni, de aztán 
csak ki vele, mert a „kis dolog“ hamar előadja magát. 
Később igy fokozatosan ismertetjük meg a belső élettel, 
mindig több időt engedve neki arra, hogy a szobába 
szokjék. Eközben minden vigyázat dacára is meg fog 
történni, hogy a növendék illetlenül viseli magát; ha 
észrevesszük, akkor hirtelen ajtót nyitva, hangos pörölés- 
sel kergetjük ki őkéimét, de az első esetekben ütni még 
nem szabad. Tartsunk azonban készen egy vékony pál
cikát s ha a dolog ismétlődik, akkor ha rajtakapjuk, 
nyomban rá kell suhintani egyet-kettőt és ismét hangos 
pörölés közepette kitenni a szűrét. — Midőn ezután újra 
beengedjük, akkor oda kell vinni a tett színhelyére és 
megfenyegetni e szavakkal: „nem szabadi“

Ha pedig később ismétlődnék e kellemetlenség, akkor 
folytatólag minden alkalommal oda kell a kutyát vinni 
és orrát oda lenyomva, mindig érzékenyebben megverni 
és azonnal kikergetni az ajtón. Ha már nappal minden 
kifogás nélkül, szépen és illedelmesen viseli magát nö
vendékünk a szobában, akkor megkezdjük az éjjeli be- 
szoktatást. Ennek legfőbb előkelléke az, hogy az esti 
etetést elhagyjuk.

Minthogy pedig a vizslát legcélszerűbb a gazdája háló
szobája közelében hálatni, (hogy t. i. éjjel minden gya
nús neszt tudomásul vehessünk), így ha kutyánknak éjjel 
valami kívánsága támadna, az bizonyára vagy nyugtalan
kodni fog, vagy nyöszörög, de gyakran még az ajtót is 
kaparja. Ezt észrevéve, ne resteljünk felkelni és kiengedni 
ő t; és pedig ha még bajt nem csinált, akkor dicsérjük 
meg nyájas szavakkal és simogatással, ellenben pedig 
úgy kell vele elbánni éjjel is, mint a nappali hibája után. 
Ezt az eljárást figyelemmel és türelemmel folytatva, 
csakhamar elérjük, hogy kutyánk „szobatiszta“ lesz.

A házi tilalmak respektálására is könnyen megtanít
hatjuk vizslánkat; e célból miként a szobában, úgy a 
konyhában és a kamrában is tartsunk készletben egy-egy 
ártatlan vesszőcskét. Ha aztán azt tapasztalnék, hogy a 
növendék pl. szeret felszaglászni az asztalra, vagy éppen 
gyanús szándékkal tekintget a tűzhelyen piruló pecsenye
félékre, úgyszintén, ha a kamrában követne el valami 
tilalmas csínyt, ily esetekben csak odasuhintani a vesz- 
szővel, hogy meg is érezze és eszébe jusson a „nem 
szabad!“ Általában az asztalokra, polcokra és a tiltott 
ételekhez való szaglászást sohase hagyjuk büntetlenül, 
mert ez hamar szokássá válik, különösen a rövidszőrű 
vizsláknál és ha kölyök korában nem bírtuk leszoktatni, 
úgy később hiába minden erőlködés. Az udvaron is akad 
olykor megfigyelni valónk a fiatal vizsla tanításánál, 
főképp faluhelyen, a hol sok a baromfi. Ugyanis a kö

lyök vizslának legkedvesebb mulatsága, ha egy csirkét, 
vagy tyúkot megtépászhat, s ha éppen éhes gyomorral 
jön ez a gusztusa, bizony sokszor csak egy-két toll ma
rad a szegény játszópajtásból. Ez ellen — mint általában 
a falánkság és tolvajkodás ellen — jó orvosság az, ha 
a kölyök vizslának annyit adunk enni, a mennyi belefér.

Attól ne féljünk, hogy megárt neki; néha ugyan „ró
kát“ fog, de inkább azt, mint csirkét. A vizslakölyöknek 
az éhsége ugyanis olyan különös jelenség, melylyel igen 
kevesen vannak tisztában, de ha tapasztalatok alapján 
egy kicsit gondolkodunk felette, akkor hamar feltárul a 
rejtély. Ugyebár igaz, hogy a vizslakölyök három és hat 
hónapos kora között megkétszereződik testben ? Ehhez 
táplálék kell és pedig az abnormis jelenség arányában, 
hasonlóan abnormis mennyiség. Tehát ezt tartsuk szem 
előtt annyival is inkább, mert a jól táplált vizslakölyök- 
kel sokkal kevesebb a baj, vesződség, minthogy az éhes 
állat mindig nyugtalan. Megemlítem még itt némelyek
nek azt a rossz szokását, hogy étkezéskor kutyájukat az 
asztal mellett ólálkodni engedik, sőt kedvenc falatokkal 
is traktálják. Ez a vizslánál igen kellemetlen következ
ményeket szülhet. Ugyanis, ha pl. mint vendégek vala
mely idegen helyen — ilyen szokásu vizslával jelenünk 
meg, az mindenekelőtt az asszonynépségnek fog szemet 
szúrni; megeshetik azonban, hogy a felszolgáló cseléd 
keresztül bukik rajta, vagy a mi leggyakoribb, hogy a 
farkára lép, a miért a kutya nem lesz rest megkóstolni 
az ikráját. Különben is a vadászkutyának kint a mezőn 
gazdája mellett a helye, de a szobában feküdjék a kü
szöbön, sarokbar, ágy előtt, vagy az íróasztal alatt, egy 
állandó vagy kijelölt helyen ; azonban azt nem szabad 
engedni, hogy folyton alkalmatlankodjék.

(Folyt, köv.)

Hiúz-história.
Éppen beszélem e napokban vendégeimnek, hogy a 

nyolcvanas évek végén bővelkedtünk őzekben; midőn 
1891-ben először jelentettek hiúzokat, a következő évben 
már lőttek is egy ilyen vérengző bestiát, s azóta az 
őzállomány folytonosan apadt, míg később alig maradt 
hírmondónak egy-egy őz. Végűi teljesen kipúsztult vidé
künkről ez érdekes vad, s őznek hiányában a hiúzok is 
elhúzódtak erdeinkből másfelé s most, hogy már nyomu
kat sem láthatni, az őzállomány — hála az Istennek 
kezd megint szaporodni. — Alig ejtem ki ez utolsó sza
vakat, kopogtatnak az ajtón.

— Szabad!
—'esés jó napot kívánok — szól a belépő János, 

v-i vadőr.
— Mi jót hoz János ?
— Hoztam egy hiúzt 1
— A nagyapád mindenét!
— De igen, itt is van — s behoz a szobába egy 

egyéves hiúzdögöt.
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— Hát ezt hogy fogták? — kérdem tőle.
— Hát, instálom, Gergely bátyámmal a tegnap vir- 

radtkor kimentünk az erdőbe a Csoroláb felé, hogy nem 
akadunk-e friss disznónyomra, s pórázon kivittük ma
gunkkal a „Bokrászt“ is, házőrző ebünket, hogy ha friss 
nyomra akadunk és szöktethetünk disznót, hogy tanítsuk 
meg disznókat hajtani. Majd a Csoroláb sarka alatt, a 
kutya kezd nyugtalankodni, ráncigái előre, oda nézek 
s látom, hogy egy vadmacskaszerű vad suvad béfelé a 
hegyoldalon. A Bokrász erőst haragudott mindig a macs
kákra, házunknál és a szomszédoknál nem tudott egy 
macska sem megmaradni tőle, hát hittük,, hogy a vad
macskát gyorsan felszalasztja ,egy fára és onnan majd 
ielőhetjük, így hát hirtelen leoldottuk a zsinórról és Bok
rász mint a förgeteg iramodott a vadmacska után. Mind' 
járt hangot is adott, s mi Gergely bátyámmal szaladtunk 
utána a hogy csak lehetett. Nem kellett sokáig szalad
nunk, mert a Csoroláb alatt van egy nagy szikla suva- 
dás,* a vadmacska oda vette irányát, s a sziklafal alatti 
üregbe behúzódott. A Bokrász ott ugatott erősen a nyílás 
előtt, míg odaértünk, s akkor hosszas biztatásunkra ő is 
utána kúszott a vadmacskának. Volt oda bent deren- 
dócia! . . Hol a kutya fájdalmas nyöszörgését, hol pedig 
a vadmacska dühös prüszkölő köpdösését hallottuk, s 
mind vártuk, mikor úgrik ki az odúból. Végre meguntuk 
a várakozást s elhatároztuk, hogy megpróbáljuk kifüstölni 
a barlangból s azonnal hozzá kezdtünk száraz gályát 
szedni. Ebben a pillanatban kisurran a macska az odú
ból s mielőtt fegyvert foghattunk volna, mint a villám, 
felszaladt a sziklafal mellett levő hatalmas bükkfára, s 
annak felső ágai között úgy meglapult, hogy alulról alig 
lehetett látni belőle valamit. Mind spekuláltunk Gergely 
bátyámmal, hogy kerítsük meg, de a sziklafaltól nem 
igen lehetett lőni ; ha közelebb húzódtunk hozzá, nem 
láttunk semmit, a fa alul pedig csak épen azt vettük ki, 
hogy valami lapúl a felső ágakon. Ez baj, mondja Ger
gely bátyám! . . . Nézem a helyet, a hol a macska 
meghúzódott s ahajt észre veszem, hogy ha felkerülök 
a sziklafal tetejére, úgy épen szemben vagyok a rossz
félével, s onnan könnyen meglőhetem. Mondom Gergely 
bátyámnak, hogy ő a kutyával vigyázzon a macskára, 
ha megmozdúl, lőjje le, én pedig elmegyek a Halaspatak 
felé, megkerülöm a sziklafalat és a tetejére felmászok. 
Úgy is lett. Egy pár perc alatt már a sziklafal tetején 
voltam, épen szemben a gonosz macskával, melynek 
csak fejét és vérben forgó szemeit láttam; úgy ragyogtak 
azok, mint a parázs. Alig volt tőlem három ölnyire. 
A mindenit! Ezt nem lövöm vastag sréttel, gondolám s 
madársrétet tettem a puskámba, célba veszem a fejét, 
s a hogy szól a puska, lesuvad az egyik lába hónaljig 
az ágról, s akkor veszem észre, hogy bíz ez hiúz. Erőst 
megörültem neki, csak az volt a baj, hogy a hiúz fenn

* Székelyek által használt kifejezés : szakadás, omlás helyett.
Szerkesztő.

akadt a két első lábaival, melyek az ág két oldaláról 
lesuvadtak, a fán úgy lógott ott, mint egy rongy.

Szólítom felülről Gergely bátyámat, hogy másszék fel 
a fára, de azt mondja, s látom is, hogy nem lehet arra 
a nagy fára felkúszni. Hát kiáltom neki, hogy gyüjjön 
fel, mert egy nagy rúddal majd innen lepiszkáljuk. Úgy 
is lett. Feljött bátyám, vágtunk egy hosszú rudat s iszo
nyatos kínlódás után egyszer úgy megtaláltuk döfni a 
farát, hogy lefordult. Gergely bátyám lent felejtette a fa 
alatt a Bokrászt, már most erősen féltem, hogy mire 
lejövünk, összetépi a hiúzt, hát siettünk le, de szeren
csére az odúban úgy összemarta és karcolta a hiúz a 
Bokrász száját, hogy mire lejöttünk, csak vinyogva ugrán- 
dozta körül a fáról leesett hiúzt, de nem csimboszkodott 
beléje. S aztán behoztam . . . .

Miután János megkapta a 30 korona lődijat, megnéz
tem a hiúzt. Egy fiatal egyéves hiúzmacska volt. Hossza 
orrától farktőig 77 cm., farka végéig 91 cm. Magassága 
45 cm. Homlokon volt lőve, koponyája egy pár helyen 
átlőve, egyik szemfoga kilőve, de a bőrben egy pár he
lyen megakadt egy-egy szál sörét, s onnan tudom, hogy 
János tényleg 10-es számú söréttel lőtte meg ezt a vé
rengző vadat. — Irigyeltem szerencséjéért.

Azután megdicsértem és elbocsátottam. 0  a nagy bak- 
sis hatása alatt erősen fogadkozott, hogy majd megkeríti 
ő a társát is ennek a hiúznak, csak bízzam rá.

Rá is bíztam.

Egy óra múlva János be volt rúgva.

Borz-ásás.
Az alább elmondandó eset Josó nevű kir. útkaparóval 

és hajtóvezetővel történt meg, aki e vidéken híres ember. 
Hire onnan terjedt el, hogy nagyokat tud lapítani, úgy 
hogy ha az ember állításának 25%-át elhiszi, talán meg
közelíti a valót; híres nagy erejéről, ami oly arányban 
fogy, mint a minő fogyófélben van szavahihetőségének 
fent mondott 25% alapszáma; híres arról, hogy ha valaki 
töltényhúzóját odahaza felejti, Josó fogaival a bent rekedt 
gyútűs töltényt éppen úgy kihúzza, mint a Lankaster 
fegyverét.

Josó egy nap beállít az irodába és kér a kincstári orvos
hoz egy kórjegyet, mert az ő gondozására bízott út 6—7 
kilométere között valami rosszakarója egy szikladarabot 
gurított le és ezt kellett neki onnan kihengeríteni és ekkor 
úgyannyira megerőltette magát, hogy keresztcsontja fáj — 
vesztét érzi.

Josó szenvedő arcát látni, iktatni, kórjegyet kiállítani 
és Josót útrabocsájtani, egy öt perc műve volt; csak az 
ütött fejembe szeget, hogy amint Josó távozva ablakom 
alatt elment, lapítás után szokott hamiskás mosolylyal 
haladt ki a kapun. Ezért feltettem magamban, hogy utána- 
járok^Josó dolgának, hogy mi igaz szavaiból.
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Nem sokáig kellett kutatnom, mert amint a legközelebbi 
hét szombatján az egyik vágásba kimentem, faggatni kez
dettem Josó falubelijeit, az ottani favágókat, hogy nem-e 
tudják, hogy ki lehetett az, aki az útkaparó bosszantására 
egy követ hengerített az árokba ? Erre a kérdezett favágó 
elmosolyogta magát és előadta, hogy ez állítás nem való, 
mert nem azért fáj Josó dereka, mert ő követ emelt, hanem 
mert e vágás közelében fekvő sziklákban Josó borzok 
nyomára jutott, azokat ki akarta ásni és amint bebújt a 
lyukba és a kapával a talajt meglazította, egy nagy kő 
hátára esett és ez őt odanyomta úgy, hogy se előre se 
hátra nem mehetett és ezen helyzetben kezdett kiabálni 
és ha ekkor véletlenül arra nem megy egy munkásgyerek, 
aki a sirból jövő hangok után menve nem lesz figyelmessé 
téve Josó hadonászó lábaira, hogy ott nem egy túlvilági 
lénynyel, hanem egy emberrel van dolga, akkor talán Josó 
ott leli halálát. A fiú e vergődést látva, a közeli vágásba 
szaladt és előhívta a kérdezett favágókat és ezek az út- 
kaparót a nem éppen kellemesnek mondható helyzetből 
kisegítették, aki azonban nem magányosan, hanem egy 
vasfogóra tőrbe ejtett borzzal jött ki az odúból.

A borzot persze Josó nem szolgáltatta be, mert amint 
a kihallgatásnál előadta, a felesége a húst és zsiradékot 
nagyon szereti, elfogyasztotta, a bőrét meg, mert sok volt 
benne a féreg, elásta.

Miután köztudomású dolog, hogy Josó és élete párja a 
borzhúst és zsiradékot élvezettel fogyasztják, állítván, hogy 
az kitűnő ellenszer mellbaj ellen — nevezett csak 50%-ot 
lapított, mert a bőrt eladta. Divald Béla.

N A G Y B O R O S N Y Ó I

B A R T H A  G Y U L A  f

Szakunk ismét egy tevékeny munkását veszítette el. 
Nagyborosnyói Bartha Gyula m. k. főerdőtanácsos, f. évi 
április hó 30-án 47 éves korában meghalt. Az elhunyt, 
bár neve a nagy nyilvánosság előtt nem szerepelt sűrűn, 
annál serényebb tevékenységet fejtett ki hivatalos ügy
körében, az állami erdőfelügyelet terén. A Selmecbányái 
erdészeti akadémia erdőmérnöki tanfolyamának bevégzése 
után állami szolgálatba lépett s a kolozsvári m. k. erdő
igazgatósághoz lett kinevezve. A kezelési hivataloskodást 
később az erdőfelügye'lőségi szolgálattal cserélte fel és 
ezen szakmában N.-Szebenben, Pécsett és Brassóban,
— közben mint a Somogy vármegye területén fekvő s 
állami kezelésbe adott kisebb testületi erdők kezelésének 
vezető-tisztje is, — mint alerdőfelügyelő, később mint 
erdőfelügyelő működött. Ezen utóbbi minőségben a föld- 
mivelési minisztérium erdészeti osztályába berendeltetvén,
— Rutska Tivadar főerdőtanácsos nyugalomba vonultá
val — az erdészeti 1/4. — erdőfelügyelőség_— ügyosztály 
vezetésével bízatott meg, s ezen a helyen főerdőtaná- 
csossá neveztetett ki.

Az elhunyt főerdőtanácsos sokoldalú kitűnő képzettsége, 
fáradhatatlan ügybuzgalma, — mely még betegségében 
sem engedte pihenni — és lekötelező, szeretetreméltó 
modora, minden körben osztatlan tiszteletet és őszinte 
szeretetet biztosított neki. Korai elköltözése úgy szakunk
nak, melynek ernyedetlen munkása volt — mint összes 
kartársainak, — kik benne a feláldozásra kész, önzetlen 
jó barátot, illetve mindenkoron jóakaró főnököt gyászolják, 
— érzékeny súlyos vesztesége.
± •> ± ± ± jz -fc ± & ± ± ±  k k & A AÄ "k k  * ±± A * ■!:

KÜLÖNFÉLÉK.

* Értesítés .  Lapunk szerkesztője a napokban a német- 
országi Nauheim, fürdőbe utazott, ahol július 6-ig szán
dékozik időzni. A szerkesztőségnek szánt leveleket kérjük 
az ő nevére címezve Nauheimba továbbítani.

* A Munk H. és  fiai c ég  szlatinai faipar-gyárát,  
mely teljesen leégett, nem építik föl újra, minthogy a 
biztosító-társaság, melynél a gyár egy millió koronára 
volt biztosává, a cég által 500,000 K-ban megállapított 
kárt jóval kisebbre becsüli. A cég és az illető biztosító- 
társaság közt pörre kerül a dolog.

* Falepárlógyár Beliscén. Guttmann S. H. fanagy- 
kereskedő-cég, a verőcemegyei Beliscén nagyszabású fa
lepárló telepet létesített, mely egyelőre még nem lépett 
be a faszénkartelbe. A keresk. miniszter az új vállalatnak, 
mely már megkezdte működését, tiz évre megadta az 
állami kedvezményeket.

* Márványtelep Zircen. A zirci cisztercita-rend egyik 
búvárkodó tagja a konvent annalesei között lapozgatván, 
reáakadt a zirci remekművű templomépítés irataira és 
főleg arra, hogy e szép templom márványanyagát annak 
idején a zirci rendház tulajdonát tevő Pintérhegyről szál
lították, mely alig egy negyed kilométernyire fekszik a 
kolostortól. A leírás szerint a márványtelepet azonnal 
megtalálták és nyomban reá az első kísérletet is meg
tették. Néhány darab márványtörmeléket felküldöttek egy 
budapesti olasz műkőfaragóhoz, ki azokat kicsiszoltatva, 
azzal küldötte vissza a rendhez, hogy ő már most is 
hajlandó nagyobb mennyiségű nagyábolt (durván faragott) 
márványkőre állandó kötést tenni. A csiszolt márvány
kockák szép csillogó fényűek, alapszínük pedig világos 
pirosas; e sajátságánál fogva a kiaknázandó márvány a 
ritkább és becsesebb márványfajok közé fog tartozni. 
A rend házilag óhajtja a márványkiaknázást kezelni. 
Evégre nyári és téli nagyáboló műhelyt szándékozik 
berendezni mintegy száz lóerejü gőzgéppel, mely azután 
nemcsak a nagyábolást végezné, hanem a kolostort 
(esetleg a várost is) villamos világítással látná el. A ki
aknázott márványanyagot pedig egy e célra berendezett 
keskenyvágányú gazdasági vasút szállítaná a nagyáboló 
műhelybe.

* Erdő a  piacon. Egy amerikai újság érdekes hire 
szerint Blairs sok millió dollár ura, nélkülözte a susogó
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lombokat. Áhitozva az erdő csicsergő madaraira és a ter
jedelmes árnyékra, megtáviratozta a John Wilkins cégnek, 
hogy a néhány száz kilométerrel arrébb fekvő, Chester 
mellett kényelmesen terpeszkedő erdejét szállítsa villájához. 
Az életrevaló cég elfogadta a megbízatást és a hét hektár 
kiterjedésű erdőt, óriás fáit gyökerestül kiemelve, elvitte 
a kijelölt új területre. Az egész erdő áthelyezése madaraival 
és bogaraival egyetemiben potom 800,000 koronába került. 
Ezentúl szabott árak mellett kicsinyben és nagyban erdőket 
is lehet venni házhoz szállítva. Semmi sem lehetetlen a 
nap alatt!

* Z öldségterm elő  m intate lep  Gödöllőn. A gödöllői 
állami birtokon, közelében a baromfitenyésztő-telepnek és 
méhészeti mintagazdaságnak, zöldségtermelő mintatelepet 
rendeznek be. Mihelyt a telepet berendezték, főleg nők 
számára gyakorlati kurzusokat fognak rendezni abból a 
célból, hogy kisgazdák nejei a haszonhajtó kerti művelést 
megtanulják s az értékesítés módjaira is kitanittassanak.

* Az almafa egy újabb b e te g sé g e .  A francia 
tudósok ismét egy új betegséget fedeztek fel az almafán, 
a mely betegség ott mérhetetlen pusztításokat okoz s 
így bennünket elővigyázatra int. A betegség egy gombá
tól származik, neve Diplodia pseudo Diplodia. E gomba 
ellepi a törzset és az ágakat s a megtámadott helyeken 
a kéreg elfeketedik, majd behorpad s annyira besüpped, 
hogy a fával szinte egy testet alkot. A megtámadott ké
reg a beteg részen teljesen elhal, a kambium megszűnik 
működni s az elfakuló farész szövetei is nagyrészt el
halnak. A túdós, ki az új betegséget felfedezte, azt állítja, 
hogy a betegséget okozó gomoák valószínűleg vagy a 
fakérgének repedésein, vagy a metszésnél ejtett sebeken 
át hatolnak be, miért is elővigyázat szempontjából a ké
reg tisztántartását, ápolását és bekenését ajánlja. És pedig 
megtisztítandó a kéreg acéldrótszegekből készült vaskez- 
tyükkkel s azután bekenendő bordói lével. Miután továbbá 
a metszésnél ejtett sebeken át hatolnak a fa szövetébe, 
tanácsos a sebeket is bekenni valami áthatlan kenőcscsel. 
Az is konstatáltatott, hogy a betegség főként ott öltött 
nagyobb mérvet, ahol a fa a talaj szegénysége miatt 
nem táplálkozott kellőképen. Éppen ezért óvakodásul 
tanácsos leend az almafákat bizonyos időközökben, két- 
három évenkint megtrágyázni, akár istálló-trágyával, akár 
műtrágyával. Amennyiben e betegség nagyon elharapód- 
zanék, úgy a lehetőségig meg kell gátolni a betegséget 
okozó gombasporák tovaterjedését az által, hogy a beteg 
kérget jól kivágjuk s a vágási sebet kenőcscsel bekenjük.

* A leg m ag asab b  hegyi vasút. A most építés alatt 
levő andesi vasút Peruban lesz a legmagasabb vasút a 
világon. Ez még a Jungfrau csúcsára tervezett vasútat is 
felülmúlja. Eddig a legmagasabbra kapaszkodó vasút a 
Chilecitóból Mejicana bányakerületbe vezető drótkötél
vasút volt, szintén az Andesekben ; a vasút legmagasabb 
pontja 4618 méter. A most épülő nagy transandesi vasút 
Peru fővárosából, Limából indul ki és San Bartolomeon 
át Matucanaba visz. Itt már 2574 méter magasságban van

a pálya és innen épült a vasút folytatása, mely a Paso 
de Galerd alagútban éri el legmagasabb pontját, 4744 
métert. Az alagút előtt Paso de Galera állomáson a vonat 
15 percig áll, hogy az utasok kiszállva, a páratlanul pompás 
kilátást élvezhessék. Tovább azért sem állhat a vonat, 
mert a ritkított levegőben való tartózkodást az ahhoz meg 
nem szokott szervezetű ember tovább nem bírná k i; ily 
rövid idő alatt azonban a tetemes légnyomáskülönbség 
legfeljebb szívbeteg embernél okozhat esetleg zavart. A 
Paso de Galera alagút közepe 278 méterrel magasabb 
tehát, mint a most épülő Jungfrau-vasút legmagasabb 
pontja és 1600 méterrel magasabb, mint a jelenleg for
galomban lévő legmagasabb európai vasút végpontja.

* A fűrészpor és  hulladék újabb é r tékes íté se .  
A faipar különféle ágazatánál keletkező fűrészpor és 
hulladékoknak értékesítésére a legújabb időben részben 
erőműtani, részben vegyi eljárás útján törekesznek. —• 
Erre vannak többé-kevésbbé komplikáltabb eljárások, 
úgy mint tüzelő brikettek előállítása, a hulladéknak vegyi 
eljárás folytán aetherikus állományú anyagokká való át
változtatása, kátrányokká való készítése, a mely anyagok 
részben a mezőgazdaságnál, másrészt a tőzeg-iparnál 
nyernek alkalmazást. A fűrészpor és fahulladék ilyen 
módoni értékesítésére legnagyobbrészt Svédhonban lesz 
nagy súly fektetve. Az összes hulladék porrá lesz dol
gozva és megszárítva, egy hidraulikus sajtó segélyével 
azután brikettekké formálva. Az ezen úton készített tég- 
lányok azután lemez-hengerbe tétetnek és ebben nagy 
hő mellett kiszáríttatnak. A párolás által keletkezett folyé
kony termények kigyócsöveken elvezettetnek. Az ezen 
eljárás útján nyert tüzelőanyag sokkal nagyobb tűzerővel 
bír, mint bármely más faszén. A kikerült kátrány még 
könnyű és creosot tartalmú. Az ebből közömbösítési el
járás folytán kikerült anyag az ecetsavas mész. Ezen 
produktum nagy fontossággal bír az ecetgyártásnál. Ezen
kívül nyernek methylalkoholt, ami az anilin festékek 
előállítására szolgál, továbbá formaiint, ami meg desni- 
fektiókra használtatik. Az ezen eljárás útján nyert anya
gok jövedelmezősége nemcsak az által fokoztatik tehát, 
hogy az súlyban kisebbedik, hanem az által is, hogy 
minőség tekintetében is jobbak.

* Talpfák Dél-Afrikába. Dél-Afrikában a fakereske
delem a legjobban szervezett üzletágak közé sorolható és 
a közeljövőben ezen üzletágban a forgalom tetemes nö
vekedése várható. Egy nagyobb magyar faüzleti vállalat, 
mely Durbánba szakértőt küldött ki, a fokgyarmati vas- 
útaktól már kapott is megrendelést tölgytalpfára.

* A kőszénfüst s  a  növényzet. Hogy úgy a gyári 
kémények, valamint a vonatok füstje a környezetükben 
levő növényzetre milyen ártalmas, arról már igen sokat 
hallottunk és olvastunk, de valami komolyabb védeke
zési módszerről eddig tudomással nem bírtunk. Most 
egy londoni lap nyomán közölhetjük, miszerint egy igen 
egyszerű eljárás mellett sikerült a kőszénnek füsttelení- 
tése s a kísérletek állítólag már szélesebb körben jónak
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bizonyultak. Ha a kőszén közé kevés salétromot nitrát 
oldattal teszünk, a füst hamuvá válik s nincs meg többé, 
mi a növényeket megtámadja.

* A csa lánfák  Ausztrália északi részén, különösen 
York félszigeten fordulnak elő és a telepesek rémét képezik. 
Szép növésüek — hasonlítanak a mi bükkfáinkhoz — 
és 30 méter magasságot érnek el. Mérgük sokkal veszé
lyesebb mint a mi csalánunké s különösen a fiatal levelek 
veszélyesek. A levelek mindkét oldala apró hajszálakkal 
van ellepve, melyek az emberi bőrön erős gyuladast 
idéznek elő. A széltől hajtott szálak a fülekbe és az orrba 
hatolnak s utóbbit erős trüszszentésre ingerük. Ezen 
nyúlánk növésű fák alnövete még veszélyesebb, ameny- 
nyiben az átlovaglás alkalmával a lovast és lovát hor
zsolják. A lovak ettől megbokrosodnak, a földön hentereg
nek és gyakran napokig nem használhatók.

* A fa  döntési idejének felismerése.  A fa alkal
mazhatóságára rendkívülien kihat a döntés ideje. Annak 
felismerésére, hogy a fa télen vagy nyáron lett-e döntve, 
a jódoldat szolgál. Ismert dolog, hogy a nedváramlás meg
szűnte után —: a növekedés nyugalma alatt -— tehát 
októbertől áprilisig a keményítő a fa sejtjeiben gömböcskék 
alakjában lerakódik. Ennek folytán a fa érdes és áthatlan 
lesz, mert a keményítő a folyadék áthatását meggátolja. 
Éppen ezen okból hordódongákra csakis a télen döntött 
fa alkalmazható, mivel a nyáron döntött fa nyílt pórusain 
át a folyadék lassanként kiszivárog. Ismeretes, hogy a jód 
a keményítőt ibolyára festi. Ha tehát a fa vágási lapja 
jódoldattal megkenve, kékes színt vesz fel, ez annak jele, 
hogy a fában keményítő van : a fa tehát télen lett döntve; 
ellenben a nyáron döntött fát a jódoldat sárgára festi.

(Rundschau)
k k k k k k k k . k k . k k k k J c t i k k - k . k k k k j i k k k k k k k k . k k k k k k

LEVÉLSZEKRÉNY.

Körmend, 1903. április hó.

Tekintetes Szerkesztő Úr!
Becses lapjának utolsó számában hozzám intézett 

és köszönettel vett nyílt levele rég óhajtott és kedvező 
alkalmat nyújt nekem arra, hogy ez év tavaszán ellenem 
irányult, rejtett és nyílt támadásokra válaszolhassak.

Szívesen megengedem, sőt belátom, hogy a vevő
közönség idegenkedéssel fogadhatta egymásután többször 
mérsékelt árakkal ellátott árjegyzékeimet. Ennek magya
rázata azonban épp oly egyszerű, mint az alábbiakból 
könynyen érthető.

Egyik-másik versenycégnek — úgy a Lajtán innen 
mint azon túl — régi üzleti fogása az, hogy ár
jegyzékeik szétküldésével addig várnak, mig én az enyé
met szétküldtem.

Ezután, amit én fáradságos munkával, szorgos kal- 
kulátió alapján összeállítottam, azt minden aggály nélkül 
kihasználják és nem mulasztják el még azt sem, hogy 
egyik-másik cikknél árengedményt tegyenek, vagy a

csiraképességnél 5°/o-aI többet ígérjenek mint én, azért, 
hogy ezzel a vevőközönséget igy maguknak megnyerjék.

Igen feltűnően és ügyesen csinálta ezt egy cég 
közeli szomszédságomban, mely — hogy miképp az az ő 
titka — árjegyzékem első lenyomatát előbb megtudta 
szerezni, mint én és igy azon helyzetben volt, hogy 
ezen manővert előbb megtehette, mint más versenycég.

Hogy ezen manővernek élét vegyem, kénytelen vol
tam egy mérsékeltebb árjegyzéket kibocsátani, melyről 
Szerkesztő úr megemlékezni szives volt, miután láttam, 
hogy ezen versenycég a szokott módon az én áraimmal 
valamivel olcsóbb ajánlatot tett, mert hisz különben úgy 
tűnt volna fel, mintha én nem volnék képes vele a ver
senyt felvenni.

Ez magyarázza meg áraim leszállítását.
Még csak azt fűzöm hozzá, hogy az árt nem 620- 

ról 480-ra, hanem 520-ról 480-ra mérsékeltem ; a 620-as 
ár sajtóhiba volt, mely ezen árjegyzékhez csatolt piros 
cédulán kiigazíttatott.

Hasonló magyarázata van annak is, hogy egyik ár
jegyzékemben 1%-ot, a másikban 2°/o-ot engedélyeztem 
erdészeti alapítványok javára.

Az első árjegyzékemben ugyanis 1%-ot előző jó  
példa nélkül és egészen önkényt ajánlottam fel; mi
után azonban azt láttam, hogy egyik versenytársam — 
engem utánozva — e téren is lefőzni akart, fel
emeltem a százalékot kettőre.

Kijelentem egyúttal, hogy azon tisztelt vevőimnél, 
kik a %-ot még be nem küldték, vagy le nem vonták, 
a levonást és beküldést az idény befejeztével — mint 
azt az erdészeti egyesület titkári hivatalánál annak 
idején be is jelentettem  — magam fogom eszközölni.

Hálás köszönettel tartozom a tekintetes Szerkesztő 
urnák meleghangú megemlékezéseért, melyre működése
met mint bécsújhelyi céget méltatni szíveskedett. Bizto
síthatom, hogy ez a számos méltatlan támadás után na
gyon jól esett nekem.

Azt szememre hányni, hogy a körmendi magper- 
getőt miért vettem meg, bizonyára nagy igazságtalanság !

A körmendi magpergetőm ugyanis sokkal nagyobb sza
bású, semhogy termékeit kizárólag Magyarországon ér
tékesíthetné. Úgy mint elődeimnél is, csak egy hányada 
a termelésnek helyezhető el Magyarországon, mig a többi 
a külföldi piacra szorul.

Bécsújhelyi magpergetőim, melyek részére a nyers
anyag legnagyobb részét már közel negyven éve 
Magyarországon szerzem be, nem fedezik szükségle
teimet és igy kénytelen voltam egy uj magpergetőt 
Magyarországon vásárolni, egyúttal azért is, hogy magyar 
vevőim szükségletét — honi termékekkel — innen 
elégíthessem ki.

Ezen magpergető intézetemnek a bécsújhelyiekkel való 
összefüggését sohasem tagadtam, de miután ezen mag
pergető után az adót Magyarországon fizetem, — 
itt magyar hivatalnokokat és magyar munkásokat
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foglalkoztatok, a nyers anyagot Magyarországon 
szerzem be, s annak értéke kizárólag magyar polgá
rok és pedig a szegény nép javára szolgál: bátran 
állíthatom, hogy körmendi magpergetőintézetem épp oly 
magyar, mint bármely m ás!

Ezen magpergető megszűnése a Vas és vele határos 
Zalamegye legszegényebb néposztályát érzékenyen sújtaná.

Kiváló tisztelettel ~ ,Stainer uyula.

Szerkesztői üzenetek.
N. K. urnák. Hogy az állami kollegák kinevezéseit, áthelyezéseit 

rendesen megkésve közöljük, azért minket gáncs nem illet. Kértük 
a ministeriumból az adatok mindenkori megküldését, de másfél 
évvel ezelőtt benyújtott kérvényünket sürgetésünk dacára sem in
tézte el.

Többeknek. Cimboritékunk uj rajzát Ihrig Sarolta (okleveles 
rajztanárnő Budapesten), Ihrig Vilmos közalap, erdőtanácsos leánya 
készítette.

Cs. V. urnák. Sohasem állítottuk, hogy nézeteinkkel ellentétes 
véleménynyilvánításoknak lapunkban helyt nem adunk. Sőt ellenke
zőleg, ezer örömmel tesszük azt, hisz mindnyájan tudjuk, hogy té
vedni emberi dolog. Ha Juglansnak állítása csakugyan meg nem 
állhat, tessék ellenkezőjét bebizonyítani, tárgyilagos vita nem árt, 
sőt hasznára lesz az ügynek.

Dubrinics-csornoholovai erdőüzemünk részére

erdőkerülő
kerestetik , ki lehetőleg németül is tud. 

Ajánlatok bizonyitványmásolatokkal a

Jantlin-íéie vegyi gyárak részvénytársaságához
Perecsenybe (Ungmegye) 

intézendők. 25

r  €röei gyógyfiivek, gyökerek: ^
székfű, naöragulyalcvcl, bölénöek, czcrjófü

szépen szárítva

állandóan vásároltatnak.
Ajánlatok ,,H. I .“  jel alatt a kiadó- 

jgfe, hivatalba kéretnek.

B a ro m fi- S a zd asá g i
tenyésztés *  j la p o lf
Megjelenik minien vasárnap. mezőgazdasági hetilap. B

Előfizetési á r : Előfizetési á r :
Egész évre . . .  8 kor. Egész évre . . 16 kor.

Szerkesztőség és kiadóhivatal Szerkesztőség és kiadóhivatal

B udapest,
VII., Csömöri-ut 5.

B udapes t,
IV., Muzeum-körut 7.

Ajánlok tiszta és jó karban levő, rozsda- 
mentes, katonai puskaművessel kipróbáltAlkalmi vétel!

WernDt hátultöltő fegyvereket
darabonkint 8 koronáért, hozzávaló töltényeket darabonkint 12 

fillé ré rt, jó erős fegyverszíjat 1 korona 40 fillé rért.
Ezen ritka alkalmat m'ndenkinek legjobban ajánlom és kijelentem, ha a 

fegyver az árnak meg nem felelő, visszaküldhető és kő elezem magamat az 
érette fizete't összeget azonnal visszaküldeni. 28,1—

Ezen fegvereim v a d á sz a tra , ö nvédelem re, e rd észek n ek , e rd ő ő rö k 
nek , m ező- és é jje lt ő rö k n ek  igen ajánlatosak és mint szobad ísz  is 
nagyon megérik a 8 koronát.

M egrendeléseke t u tán v é t m elle tt eszközlök .
T>T T T \/T  Q  Z Í k a t o n a i  hadfelszerelő intézete, a m. kir.

V ^ lv  honvédség koronaőrség, pénzügyőrség és 
Pest-Pilis-Solt.Kiskun vármegye szerződött szállítója. Ő felsége a perzsa-csá

szár és orosz császári nagyherczegi udvari szállító
: BUDAPEST, IV., Váczi-utcza 15. szám. . 

F i ó k r a k t á r a k :  Debreczenben és Békés-Gyulán.

KITÜNTETÉSEK :

11RÜNN 1894. * TROPPAU 1895.

JCciöcr V. és fia
-- - - - - - N freuDenthal (Osztr. Szilézia).

Vadászati . . . .  
ékszerkülötilegességek

(Hubertus-Schinuck) szarvas- és 
rókafogakból, korcsagancsokból stb. leg
finomabb arany és oxydált ezüst kiállí- 
.........................  tásban. ..........................

Ékszerek, arany- és  ezüst
árúk, Chinaezüst-cikkek és  
műöntvény-tárgyak gyára  és 
................r ak tá ra .........................
Képes á rje g y z ék e t k ív á n a tra  ingyen  

és b érm en v e  kü ld ü n k .
A cím pontos megadását kérjük. 

S z a rv a s -  é s  r ó k a fo g a k  e lő z e t e s  b e k ü l
d é s  m e l le t t  a  le g m a g a s a b b  á r a k b a n  

m e g v é te tn e k .  2 ,4 -

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt, 1903.
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MAGYAR ÉRD:
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

ÉSZ
Előfizetési ár:

E g é s z  é v re  . . .  . . .  . . .  1 4  K  

F é lé v r e  . . .  ...................... 7  K

S z e r k e s z t i  é s  k i a d ja :
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Megjelenik

minden hó 1-ón és 15-ón.

C sem etenevelés és íajk iválasztás.
Amennyire tudom, híven adom itt Köhler 

doktor, biberachi erdőkezelőnek a címre vonat
kozó megfigyelését és tapasztalatát. Ne törje 
egy magyar erdész se a fejét annak a legegy
szerűbb igazságnak a kiderítésén, hogy a létért 
való harcban az erdők fái közül is azok marad
nak győztesek, azok híznak kövérre és hoznak 
nagy hasznot, amelyek életrevalóság dolgában 
kitűnnek a többiek közül, következésképen tehát, 
hogy erdősítéseink közben — ha jövedelmező 
gazdaságra törekszünk — a jó tenyészanyag 
gondos megválasztásáról sohasem szabad meg
feledkeznünk.

De halljuk magát Kohlért.
*

Minden kezelőerdésznek, minden erdőgond
nokságnak legbuzgóbb törekvése az legyen, 
hogy az elődjeitől ráhagyott erdőt a leggondo
sabban ápolja és a fokozódó használatok dacára 
minél értékesebb állapotban hagyja az utókorra. 
Míg azonban ezen elvnek a fanem helyes meg
választásával, a kihasznált területek szorgalmas 
beerdősítésével, rendes tisztító és gyérítő gaz
dasággal általában eleget is teszünk: addig sok
szoros mulasztást követünk el az ugyanazon 
célt szolgáló felújítási szabályokkal — neveze
tesen a tenyészteni való csemetéknek, mint 
egyedeknek megválasztásával szemben.

E mulasztásnak oka főkép az egyes fák nö- 
vekvési viszonyainak téves fölfogásában rejlik.

E növekvési viszonyokat minden fára nézve 
egyenlőknek veszik s csupán azon megkülön
böztetést teszik, hogy a lassan növő fáknak 
több időre, a gyorsan növőknek ellenben keve
sebb időre van szükségük, hogy ugyanazon 
Magasságot és vastagságot érjék el. Más sza

vakkal : teszünk ugyan különbséget a növekvés 
gyorsasága tekintetében, de nem teszünk kü
lönbséget a faegyedek által elért maximális vas
tagságot illetőleg. E felfogás legvilágosabban a 
Borg-greve-féle szálaló gyérítés alkalmával ju
tott napfényre és hogy e gyérítésnek követői is 
lettek — ez a bizonyítéka annak, hogy e téren 
csakugyan téves felfogás uralkodik.

A valóságban a faegyedeknek növekvési ké
pessége oly különböző, hogy a jólnövő fák 
évtizedekkel előbb érik el a használati vastag
ságot, mint a kevésbbé jólnövők. Az egyes fák
nak nemcsak viszonylagos, de abszolút növek
vési képessége is, az időre való tekintet nél
kül, szerfelett különböző.

Mint ahogyan nem minden ember nőheti ki 
magát gárdistává, époly kevéssé fejlődhetik min
den lucfenyő hollandi piacárúvá. Ilyen méretűvé 
csak azon törzsek nőhetnek, amelyekben meg 
van az erre való energia és amelyek elélnek a 
kellő időig.

Tehát egy oly állomány, amely rosszűlnövő 
egyedekből áll, sohasem fog annyi törzsfát (oly 
fatömeget) adni, mint egy jólnövő állomány. 
Még akkor sem, ha az előbbit sokkal későbben 
vágjuk le, mint az utóbbit. De az ily hitvány
növésű állomány levágását nem is lehet késlel
tetni, mert a sok holtrafáradt egyednek termé
szetes kiválása következtében az állomány meg
ritkul és — viszonylag — korábban való 
kihasználást vár.

A törzsnek későbbi növekvési ereje — kevés 
kivétellel — már első életéveiben mutatkozik, 
s különösen áll ez csemetekertek kedvező 
tenyészföltételei közé jutott csemetére nézve

Ezen állítás ugyan semmi bizonyításra sem 
szorul, de a tökéletesség kedvéért a következő
ket hozom föl:
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A szerzőkezelte kerületben évtizedek óta erdei 
földmíveléssel foglalkoztak. A legjobb erdei föl
deket bevetették lúcmaggal. A vetés részben 
igen jól sikerült, aminek következtében sok 
gomos csemetét lehetett szedni. Amíg a vetés
kelt csemeték még szedhetők voltak, a leg
nagyobb és legszebb, tehát a legjobban növő 
csemetéket földestül szedték s ezen gombfács- 
kákkal — részben hitvány — nagyobb terüle
teket fásítottak be. Az ezekből így teremtett 
állományok sokkal fejlettebbek, mint a vetéskelt 
anyaállományok, ámbár ez utóbbiak —-  a nö
vekvés fokozása végett — többször megritkít- 
tattak.

A gomos csemetékből nőtt állományok erő
sebbek, egyenletesebbek és sokkal jobban tisz
tultak, mint a vetéskelt anyaállomány, amely az 
előbbivel — növekvési erő tekintetében — csak 
oly részein egyenrangú, ahonnan semmi, vagy 
legfeljebb csak kevés gomos csemetét szedtek ki.

Ismét van nehány állomány, amelyet — ismé
telt karácsonyfa és májfa használattal — leg
szebben növő törzseiktől megfosztottak s ezáltal 
bizonyos mérvben degeneráltak. Ezen állomá
nyoknak növekvése távolról sem hasonlítható 
össze a kiméit állományok növekvésével. Ilyen 
— zsákutcába jutott — állomány különben igen 
sok erdőben fog akadni.

Kétségtelen hát, hogy a jólnövő csemetétől 
nemcsak hatalmasb növekvést várhatunk, mint 
a kevésbbé jólnövőktől, hanem egyszersmind 
az is kétségtelen, hogy értékesebb választékká 
is fognak fejlődni. A növekvési erőnek fokozó
dásával, azonkívül az egyes törzsek alakja, úgy
szintén az egész állománynak egészségi állapota 
is javulni fog, minélfogva ezen szempontok a 
vágásfordulóra úgy, mint az erdő jövedelmező
ségére nézve a lehető legnagyobb jelentőségűek.

Már csak az állomány ápolására nézve is 
számottevő befolyása van a növekvésnek. A 
gyors növekvés a kultúrát hamarosan fölnyújtja 
és záródottá teszi, megkevesbíti ezáltal a gyom, 
a fagy-, az aszályokozta károkat és nem egy 
utánpótlást és tisztító-vágást tesz mellőzhetővé.

A jólnövő állományok erdőlése többet hoz a 
konyhára és könnyebben végezhető, míg a 
rossznövőknek ilyes haszna is csekélyebb s a

törzsegyed növekvésének a gyérítés által való 
fokozása is kevésbbé sikerül. Kevesetérő cse
meteanyagnak felhasználása a talajjóság és a 
helyes fanemválasztás előnyeinek elvesztését is 
maga után vonhatja s ezen tényt az állományok 
összehasonlításánál és jövedelmezőségük szá
mításánál még sem méltatják a kellő figyelemre.

Az előadottakból a helyes állománytelepítésre 
nézve azon követelmény áll elő, hogy az ülte
tésekhez — amennyire csak lehetséges — a 
legjobban növő csemetéket használjuk. Illetőleg, 
hogy a magszerzésben és legfőképen a vetés- 
és csemetekertekben tenyészanyag válogatást 
kell csinálnunk.

E célból a sok helyütt dívó mag- és csemete
takarékoskodással valahára már föl kellene 
hagyni. A magot nem csupán csirázóképesség 
és olcsóság szerint, hanem eredetének figye
lembe vételével és belőle jóval többet kell be
szerezni, mint amennyi a csemeteszükséglet 
fedezésére a közepes viszonyok mellett szük
séges. A csemetének oly bővében kell lennünk, 
hogy ezeknek mintegy egyharmadát — átisko- 
lázáskor, hitványos volta miatt — kivethessük. 
Az átiskolázott csemetének is annyinak kell 
lenni, hogy a silányabbját a szabadba való ki
ültetéskor szintén elvethessük.

A kidobott magcsemetének különös átiskolá- 
zása nem ajánlatos. Mert nemcsak sok vész ki 
közülök, de gondosabb és két éven át is tartó 
ápolást kíván a csemetekertben anélkül, hogy 
— eltekintve egyes kivételektől — ezáltal gyön
gélkedő természetükből veszítenének. Legoko
sabb ezeket komposzttá gyúrni.

A mag eredetét illetőleg még eltérők a néze
tek. Azon véleményben, hogy a magnak a jósága 
csakis a csírázási százaléktól függ, a mag szár
mazásának sokszor semmi jelentőséget sem 
tulajdonítanak. Magától érthető dolog azonban, 
hogy ugyanazon szabályok, amelyek egyéb 
gazdasági növények tenyésztésére vonatkoznak, 
az erdei magvakra nézve is állanak.

A magcsemetében az anyatörzs tulajdonságai 
vannak meg s e tulajdonságok csak annyiban 
változnak, amennyiben a változott életviszonyok 
közt ez bekövetkezhetik és be is következik. 
Semmi esetre sem fogja azonban máshelyütt
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oly jól érezni magát a csemete és sehol sem 
fog oly szépen nőni, mint eredeti helyén. És 
ha még azt is tekintetbe vesszük, hogy a fák 
nemcsak egy évben, hanem hatvan-száz éven 
át teremnek magot: úgy nem kellene vonakod
nunk a legjobb magnak kiválogatása és a meg
felelő származási helyről való beszerzése által 
is törekedni erdőségeink tökéletesbítésére. Mily 
gazdagon szórja a természet a magot a faállo
mányok felujulásakor 1 Több tucat csemete is 
jut minden négyszögméternyi területre s e cse
mete mind, helyére való magból nőtt, míg mes
terséges felújításkor csak egyetlen csemetét szá
mítunk minden négyszögméterre s az is gyakran 
hitvány magról kelt.

Ha a tenyészanyag megválasztásában nem 
akarunk messzi a természet mögött maradni, 
úgy méltányolnunk kell a mag eredetét is, és 
már a vetés- és csemetekertben kell a fajt 
megválogatnunk. Az ezáltal keletkező költséget 
bőségesen meghozza a faállomány későbbi fej
lődése, mert jól telepített állományok korábban 
érnek meg és dúsabb fatömeget hoznak. A fa
érettségre azonban már a telepítés módjának 
megválasztásakor és végrehajtásakor is szabad 
gondolni, és talán több joggal, mint amennyivel 
a gazdasági berendezés fölött vagy épen — 
ennek híján is — a vágásforduló megállapítása 
fölött közönségesen vitáznak.

Egy oly népnek — mondja Köhler — mint 
a német, amely évenként több milliót ad ki 
fabehozatal címén, nagyon alapos oka van arra, 
hogy a vágásforduló elején, közepén és végén 
egyaránt jövedelmesen gazdálkodjék. És evégett 
nem elég helyesen választani meg a fanemet 
és szorgalmasan ültetgetni, hanem sokkal in
kább szükséges a tenyészeti viszonyainknak 
legjobban megfelelő helyről szerezni be a ma
got, sokkal inkább szükséges bőséges tenyész- 
anyagot nevelni csemetekerteinkben és szor
galmasan kiválogatni a legéletrevalóbb cse
metéket.

*

Mikor Asbóth pajtással búzgón csináltuk az 
üzem-terveket, ott, ahol valahol, egy öreg cseh 
erdész úgy nevezett minket magyar erdészeket, 
bogy: Pánove na papiru! (Aki tud franciául,

megérti.) Isten nyugosztalja szegényt, igazat 
mondott. (Talán nem is csak kettőnkre értette.) 
Ez lesz az oka annak, hogy inkább ültet a 
dicső magyar milliókba kerülő szoborerdőt, mint 
milliókat termő elevenerdőt. Nem-e? g j

Kísérleti vetések külföldi famagvakkal.
I r ta : Cseh Pál.

Erdőgazdaságunk egyik alapvető ágának az erdőte
nyésztésnek jelenleg kimagasló és még megoldásra váró 
fontos kérdése: hazánk talaj- és éghajlati viszonyaihoz 
alkalmazkodó külföldi fanemek meghonosítása. Már se
rényen hordjuk össze a homok-szemeket, már széles 
mederben folynak a kísérletezések, melyeknek eredménye 
erdőgazdaságunk fejlődésére kedvezően fog kihatni.

E téren szerzett észleleteimet az alábbiakban hozom 
nyilvánosságra azon kérelem kapcsán, hogy szaktársaim, 
a kik önszántukból avagy kötelességből külföldi fanemek 
kísérleti tenyésztésével foglalkoznak — habár kis térben 
is mozog az — szintén közöljék észleleteiket, hogy az 
esetleg felmerülendő vitás kérdéseket megrostálva, köl
csönösen okuljunk egymás tapasztalatain.

Úgy vélem, hogy az eszmecsere csak előnyére és 
hasznára válnék a kísérleti ügynek, mert ebben a fon
tos kérdésben igazán csak egyesült erővel lehet ered
ményhez jutni. Szükséges tehát, hogy a különböző talaj- 
és éghajlati viszonyok között megejtett kísérleteket és az 
azokból szerzett tapasztalatokat időnként egymással kö
zöljük.

A hazánk különböző vidékein gyűjtött és közre
adott tapasztalatokat valószínűleg a központi erdészeti 
kísérleti állomás is figyelemre fogja méltatni, mert azok
ban majdan támpontokat találhat, különösen a külföldi 
fanemek tenyészeti határainak megállapításánál.

Főleg ezen szempontokból kiindulva kezdettem a Bu- 
cses alján, kerületem egyik községének (B.-Rozsnyó) 
csemete-kertjében a külföldi tanemek egynehányának kis
mértékben való kísérleti tenyésztéséhez, a melyben — a 
fanemek megválasztásánál — Téglás Károly barátom az 
ügy érdeméhez és lényegéhez képest tanácsával segített.

Célom az, hogy mindazon fajoknak, a melyek az it
teni éghajlati és talaji viszonyoknak legmegfelelőbbeknek 
bizonyulnak, nagybani tenyésztését bevezessem és pedig 
azon sorrendben, amint az egyes fajok magva olcsóbbá 
vállik.

A kísérletezést az 1901. év tavaszán kezdettem s 
azóta folytatom. így tehát jelenleg nagy eredményről 
még nem számolhatok be, de a kezdet kezdetén mégis 
indokoltnak látom a csemeték fejlődéséről, az éghajlati 
viszonyokhoz való alkalmazkodásukról, illetőleg az azzal 
szemben észlelt ellenálló képességük mérvéről az 1902-ik 
év őszéig feljegyzett tapasztalataimat röviden leírni,
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A csemetekert, amelyet rendes erdei facsemeték 
tenyésztése céljából (2 hold területtel) az 1900-ik év 
tavaszán telepítettem 650 m. tengerszin feletti magas
ságban, észak, kelet és dél felől erdőkoszoruzta magas 
hegyek, é.-ny. és nyugatról pedig a rozsnyói karszt ko
pár magaslatai által van körülvéve.

A hegykoszoru közötti fennlapály északnyugatra haj
lik. Itt fekszik a csemetekert és a folyó év tavaszán 
melléje telepített uj gyümölcsös kert. A fennlapályhoz a 
bejárás nyugati irányból egy erős kanyarokat képező, 
keskeny hegynyiláson át történik.

A kert talaja homokos agyag, mély, inkább laza, 
mint kötött; nem igen televényes, de nem is sovány.

Az első két év alatt tiz-féle külföldi fanem magvait 
vetettem.

Sorra veszem mindnyáját és a vetés idejétől az 1902-ik 
év őszéig tett megfigyeléseim eredményeit a következők
ben irom le :

1. Wellingtonia gigantea.
1901. és 1902. év tavaszán; az első évben 20 gr., a 

második évben 40 gr. mag lett elvetve.
A csemeték a vetés után 6 hétre kikeltek, de nagyon 

gyéren ; alig kelt 100 drb csemetém ; azok erőteljesen 
és vaskosan fejlődtek. A kétszeri vetésből azonban jelen
leg csak 30 darab csemete maradt, mivel azoknak gyö
kérzete inkább rostos és miután mélyreható gyökerük 
nem fejlődött, a fagy, főleg az 1901 —1902. télen a cse
metéket felhúzta és nagy részük elpusztult.

A megmaradottak erőteljesek, szépek, vaskosan fejlőd
tek, s az 1902-ik év őszéig 8— 10 cm. magasra nőttek ; 
sem a szárazság, sem a forróság, sem a dermesztő hi
degtől nem szenvedtek. Az időjárás szélsőségei iránt 
egészen érzéketlenek maradtak.

Nagybani tenyésztésre ajánlható volna, bár magja rop
pant drága (60 grm ára 9 kor).

2. Picea sitchensis.
1901. év tavaszán elvetettem 0'5 kgr.-ot. A csemeték 

a vetés után 6 hétre keltek ki, de igen egyenetlenül.
E fanem csemetéi kiskorukban igen kényesek, s ren

desen azok fejlődnek szebben, amelyek csoportosan ál
lanak.

Ez arra inti a tenyésztőt, hogy a kis csemeték védel
méről kellően gondoskodni kell.

Az 1901—2. évi rendetlen, hó nélküli téli időjárás 
csemetéimben — a felfagyás által — igen sok kárt tett, 
pedig azoknak gyökereit többször befödettem televény- 
földdel. A felfagyás kevesebbet ártott a tömöttebben kelt 
csemetéknek, mint a gyéren kelteknek. Összesen meg
maradt 200 drb csemetém, amelyek az 1902-ik év vé
géig 15—20 cm. magasra nőttek.

A p. sitchensis az időjárás szélsőségei iránt kis korá
ban igen érzékeny. Úgy tapasztaltam, hogy a csemete
kertben való tenyésztése sokkal több, gondos védelmet 
igényel, mint a jegenyefenyő.

Nagybani tenyésztésére, magjának drágasága miatt,

egyelőre nem gondolhatunk (1 kgr. mag ára 90 korona 
s alig 10%-nyi csiraképességü).

Ha friss és olcsó magot lehetne kapni, védő állomá
nyok alatt megérdemelné a tenyésztést.

3. Pitim strobus.
1901. és 1902. év tavaszán vetve.
Az elvetett mag a vetés után 4 hétre szépen kelt. A 

csemeték igen szépen és erőteljesen fejlődtek; s az első 
évben vetett csemetéket már átiskoláztam.

Ugylátszik, hogy az itteni viszonyokhoz teljesen alkal
mazkodik, vidoron tenyészik és az időjárás szélsőségei 
iránt érzéketlen.

4. Pseudotsuga Douglasii.
1901. év tavaszán vetve.
A mag az elvetés után 5 hétre kelt. A csemeték fej

lődése kezdettől fogva kielégítő volt és az első év végéig 
12—15 cm. magasra nőttek; a korai és késői fagyok 
iránt igen érzékenyek, de a fagykárt gyorsan kiheverik. 
Főleg azt tapasztaltam, hogy a vörösfenyőt kivéve, min
den más tűlevelű fánál korábban kezdi meg az életmű
ködést, sőt több hétig tartó enyhe hónélküli télen újra 
„megered“.

A Duglasi csemetéiből az 1902-ik év tavaszán 200 da
rabot — próbaképpen — kiiskoláztattam s azok az év vé
géig 25—30 cm. magasra nőttek és erőteljesen fejlődtek.

Azt hiszem, hogy ezen fenyő-fajnak nagybani tenyész
tése oly szélsőségekben ingadozó éghajlat alatt, mint ezt 
a brottoi fensikon tapasztalhatjuk, nem fogja a kívánt si
kert eredményezni. A kísérletet azonban tovább folyta
tom — s meglátom majd, hogy a korosabb csemeték 
miként viselkednek az időjárás szélsőségei iránt s majd 
akkor fogok további sorsa fölött ítéletet hozni.

5. Pinus banksiana.
Az 1902. év tavaszán elvetett mag a vetés után 4 

hétre kikelt; a csemeték szépen és erőteljesen fejlődtek 
s az év végéig 5— 10 cm. magasra nőttek. Ebből van 
150 drb csemetém.

Az időjárás szélsősége iránt teljesen érzéketlen maradt, 
mely kitűnő tulajdonságáért, gyors és erőteljes fejlődé
séért nálunk feltétlenül tenyésztendő volna, csakhogy 
magja igen drága s igy nagybani tenyésztéséről egyelőre 
le kell mondanunk (20 grm 5 kor).

6. Carya alba.
Vettetett 1902. év tavaszán.
Még nem kelt ki.
7. Quercus rubra.
1902. év tavaszán vetve.
A mag elvetés után 4 hétre kikelt. A csemeték szé

pen és erőteljesen fejlődtek s az év végéig 15—20 cm. 
magasra nőttek.

A csemeték az időjárás szélsőségei iránt érzéketlenek
nek bizonyultak.

Azt tapasztaltam, hogy az ugyanazon időben vetett 
quercus sessilifloránál sokkal szebben fejlődtek.

Azt hiszem, hogy vidékünkön meghonosítható.
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8. Gymnocladus Canadensis.
Vettetett 1902. év tavaszán.
A mag az elvetés után 4 hétre kelni kezdett; a kikelt 

csemeték üdén és szépen fejlődtek s az év végéig 15 
cm. magasra nőttek. Az időjárás szélsőségei nem voltak 
hátrányukra.

Mindezek alapján nálunk meghonosítandó volna.
9. Larix leptolepis.
Vettetett 1902. év tavaszán.
A mag az elvetés után 4 hétre kikelt. A csemeték fej

lődése majdnem ugyanolyan, mint a L. europae-é, de a 
nyári hőséget inkább kiállja, azonban a téli nagy hideg 
és a rendkívüli fagyok iránt igen érzékeny.

Valószínűleg nem való a mi viszonyaink közti tenyésztésre.
10. Fraxinus americana.
Az 1902. év tavaszán elvetett mag — az elvetés után 

4 hétre kikelt. A csemeték gyorsan és erőteljesen fejlőd
tek. A túlsürü vetés miatt a csemeték egy része nyurga 
lett ugyan, de azért azok is vidoran fejlődtek, s az év 
végéig 20—30 cm. magasra nőttek.

Az időjárás szélsőségei iránt épp úgy viselkedik, mint 
a fr. excelsior.

Azt hiszem, hogy nálunk a jövő fája.
Ezen felsorolt fanemek mellé, amelyeket a folyó év tava

szán újból mind vetettem, felvettem még a Larix sibiri- 
cát és az acer sacharinumot.

Midőn a külföldi fanemek egynémelyikének kísérleti 
tenyésztéséről röviden megemlékeztem, nem mulasztha
tom el megjegyezni, hogy miután a felsorolt famagvak, 
egy-kettő kivételével, igen drágák, a kísérletezést, erdő- 
birtokos községem terhére, nagyobb mértékben nem ve
zethettem be. Ez is eredménynek elég kielégítő s igy is 
köszönettel tartozom a községi elöljáróságnak, hogy a kis
mértékben való kísérletezéshez az anyagi áldozatot meg
hozta.

Ezen néhány sorban összefoglalt észleletek csekély
ségeknek látszanak ugyan, de azt hiszem, hogy a kísér
leti ügynek porszemnyit velük még is használtam.

A kísérletezés további eredményéről, esetről-esetre köz
leni szándékozom tapasztalataimat.

Az uj autonom vám tarifa-javaslat a magyar erdöbirtok 
érdekeinek szempontjából m egítélve.

Kormányunk tudvalevőleg a törvényhozás elé terjesz
tette az uj autonom vámtarifa-javaslatot, mely minden 
valószínűség szerint törvényerőre is fog emelkedni. E 
törvényjavaslat értelmében Austria-Magyarországba a 
nyersfa vámmentesen lesz behozható.

Felmerül már most az a kérdés, vájjon a magyar 
erdőbirtok érdekét tekintve, hasznos vagy káros lehet, 
illetőleg lesz-e a külföldi fa vámmentes behozatala.

Közelről szemlélve az ügyet, azt látjuk, hogy tulajdon
képen csak a romániai fabehozatal juthat tekintetbe, 
különösen pedig azon oláhországi erdők puha gömbfája,

melyek a határhegység román oldalát borítják és a me
lyekből a fa a vízválasztókon át a ma már aránylag olcsó 
sodronypályák segélyével könnyű szerrel hozhatók Er
délybe, illetőleg az ország bármely fapiacára. Részben, 
de távolról sem oly mértékben, mint a fenyőfa, tekin
tetbe veendő még a bükk is, mig nemes fák, tölgy, stb. 
alig latba eső versenyképességüknél fogva egyáltalán 
tekinteten kívül maradnak.

Tudjuk, hogy az „Országos Erdészeti Egyesület“ 
báró Feilitzsch Arthur országgyűlési képviselő javaslata 
folytán és annak értelmében felterjesztést intézett a ke
reskedelemügyi ministerhez, melyben állást foglalván a 
román fa vámmentes behozatala ellen, arra vám kiveté
sét kéri. Ugyanezt kéri az „Oösterreichischer Forstkon
gress“ valamint a prágai fakereskedők és fatermelök 
egyesülete is.

A „Magyar fakereskedők és fatermelök Országos 
Egyesülete“, mely a törvényjavaslat egy példányát szin
tén azzal a felszólítással kapta meg a kereskedelemügyi 
Ministertől, hogy arra vonatkozó megjegyzéseit terjeszsze 
fel, a felterjesztést eddigelé még nem nyújtotta be, azért, 
mert a választmány által e célra kiküldött szűkebb bi
zottság tagjai, kik között úgy a vámmentességnek, vala
mint a megvámolásnak vannak hívei, megegyezni nem 
tudván, a választmány elé javaslatot nem terjesztettek. 
A széthúzó nézetek fölött tehát a választmány nem dönt
hetett, felterjesztést a Minister elé nem nyújhatott be 
még, hanem utasította az illető bizottságot, hogy újabb 
tanácskozásra gyűlvén össze, jelentését még abban az 
esetben is nyújtsa be a válaszmánynak, ha megegyezni 
nem is tudott.

A két frakció között éles ellentét van. — A statistika 
számszerinti adataira támaszkodva kardoskodik a vám- 
mentességet pártolók kisebbsége a maga igaza mellett; 
ugyanazt cselekszi, de megfordított adatokkal a többség
ben levő, vámot kérő frakció, mely azt állítja, hogy a 
román gömbfa vámmentes behozatala már ma is veszé
lyeztetheti a magyar puhafatermelést, annál inkább akkor, 
ha — a mi végre be is következhet — a kivitel bármely 
oknál fogva megfogy. Ebben az esetben a román fa, 
melyet az illető termelők állítólag mesés olcsó árakon 
vásárolnak és hoznak át a határon, hogy magyar földön 
lévő fűrészeiken feldolgozzák, a magyar piacra nehe
zednék teljes súlyával és pedig annál eredményesebben, 
minthogy a magyar erdők puhafája aránytalanul többe 
kerül. Többe maga a nyersfa és többe a termelés, mert 
kisebb és nem oly hosszú évekre szóló productiókról 
lévén szó, a költségek nem oszlanak meg annyira, mint 
a román fánál.,

A fatermelők és kereskedők nézete tehát egymástól 
nagyon eltérő s természetesen a szerint igazodik, a mint 
az illetők magyar vagy román fát dolgoznak fel.

A magyar erdőbirtok érdeke azonban egészen más 
mint a fakereskedőké, vagy legalább is sokban eltérő ettől.

Igaz ugyan, hogy — akárhogy hányjuk-vetjük is a
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dolgot — az erdöállabok értékét mindig csak a világ
piac irányzata szabhatja meg, mert a termelő-vál
lalkozó nem adhat az erdőért jobb árat, mint a mely 
összhangba hozható a mindenkori, természetesen 
változásoknak alávetett, készáru-árakkal, de mégis | 
nagyot változtat a dolgon, ha legalább itthon, a magunk 
hazai piacain nem nyomja a magyar fát az olcsón kap
ható román fa versenye.

Romániában ugyanis a fa sokkal olcsóbban, sőt arány
ta lan t olcsóbban kapható, mint nálunk. Aminek alapos 
oka is van.

Oláhország ugyanis még csekélyke kis részét sem 
birja elfogyasztani annak, a mit saját erdeiből képes 
termelni. A nép maradi, igényéi rendkívül szerények; a 
civilizáció nagyon lassan halad s aligha túlzók, ha azt 
állítom, hogy alig, vagy épen semmivel sincs előbbre, 
mint volt nálunk 70—80 évvel ezelőtt. — A Kárpátok 
Románia felé hajló része pedig csupa erdőrengeteg — 
főleg lucfenyő, valami bükk, — melyet ha eladni nem 
tudnak birtokosai (akár Magyarországba való áthozás és 
feldolgozás, akár tengeri kivitel céljából), ott pusztul el 
és vész kárba. Természetes tehát, hogy a román erdő- 
birtokos igyekszik fájáért legalább valamit kapni — a mi 
még mindig jobb a semminél, bárha csak 20—30 bánit 
is köbméterenkint.

Nem tagadható, hogy ez a román fa a világpiacon, a 
hová Galacon át kerülhet és kerül is, ugyanúgy hat 
nyomasztólag, mint a hogy nálunk a magunk fáját, illetve 
annak értékét nyomja, de mégis súlyosan latba eső kü- 
lömbség az, ha vámmentesen rászabadítjuk a magunk 
hazai piacaira, különösen abban az — épen nem lehe
tetlen — esetben, ha a külföldön olyanféle válság talál 
kitörni, a minő most vagy 3 évig uralkodott, sőt még 
ma sem szűnt meg végkép. Hiába való minden ékes
szólás, mert az a román fa, melyet rendkívül olcsón 
vásárolván és hozván át a határon az illető termelők 
magyar földön lévő fűrészeikben dolgoznak fel, csak a 
magyar piac nyakába zúdul és tőárai sokkalta olcsóbbak 
lévén, mint a mennyit a magyar fát termelő vállalkozók 
fizetnek a nyersanyagért, a belőle készült készárú ver
senye bizony csak elnyomná a magyar eredetű fát.

Kétségtelen, hogy ebben az esetben a verseny végső 
folyománya csak az lehetne, hogy a magyar erdő
objektumok ára, illetve a tőár hanyatlanék, még 
pedig tetemesen.

Az ilyen eshetőségre pedig számítanunk kellene; szá
mítanunk annál is inkább, mert a román nyersfabeho- 
zatal fokozódólag nagyobb-nagyobb mérveket készül öl
teni. Biztos értesülésem van arról pl., hogy gróf Mikes 
Ármin valami 1 Va millióért roppant nagy kiterjedésű oláh 
lucfenyőerdőt vett meg nemrég és ennek fáit gelencei 
fűrészében szándékszik feldolgoztatni; a vételár hir sze
rint mintegy 23—25 fillér m3-enkint, a milyen árért Ma
gyarországon még a legrosszabb hozatali viszonyok mel
lett sem lehetne fenyőfát vásárolni.

De számítanunk kellene erre az eshetőségre azért is, 
mert hiszen termelőink alig néhány hónappal ezelőtt alig 
bírtak exportálni néhány vaggon deszkát, pallót stb., 
annyira megbénította volt a válság legnagyobb fafogyasz
tónkat, Németországot.

Igaz ugyan, hogy most megint javult a helyzet, sőt 
annyira javult, hogy árúhiány állt be s termelőink sokkal 
többet adhatnának el, ha volna árújok. Csakhogy a fogyasz
tás e megnövekedése csakis az északi (svéd, norvég és 
orosz) producensek termelés-megszorításának tudható be.

Ezek ugyanis még az ősszel elhatározták, hogy terme
lésüket 25—33%-al megapasztják, útját állván ilyen
képen a faárak módnélküli (a középeurópai válság által 
okozott) hanyatlásának. És valóban célt is értek, a meny
nyiben termelésüket hamarosan eladták; igaz, hogy ke
vesebbet termelvén, kevesebbet is adtak el, de csorbát a 
jobb árak kiköszörülték.

Az árú nélkül maradt német és angol fa-nagykeres
kedők aztán mit tehettek egyebet, mint hogy másfelé 
kerestek és keresnek még ma is fát. Ez a másfelé pedig 
csak Magyarország, Galícia, Bukovina és Bosznia lehet; 
egyebütt fenyőt Európában nem kaphatnak. Legfeljebb 
Romániában kaphatnának még, ha az oláh fenyvesek és 
Galac között megfelelő vasúti összeköttetés, szállítási 
lehetőség léteznék. Ami pedig ez idő szerint nincs; leg
alább nem megfelelő.

Látnivaló tehát, hogy a jelenlegi jó irányzatot tulaj
donképen az északi országoknak köszönheti a magyar 
fatermelés, melynek e szerint módjában van az erdő- 
birtokosoknak a 10 év óta folyvást feljebb és feljebb 
emelkedett tőárakat ma is megadni.

De vájjon ki vállal kezességet azért, hogy a svédek, 
norvégek, északi oroszok máskor is a mi malmunkra 
fogják hajtani a vizet, ha — ami mondom nincs kizárva, 
sőt bizonyos időközökben rendszerint vissza-visszatér, — 
ismét válság tör ki, bárha csak a szomszéd Németor
szágban is ?

Miért kelljen nekünk magunkra szabadítani a román 
fa versenyét vámmentesen, azét a Romániáét, mely ve
lünk szemben horribilis vámokat követel, annyira, hogy 
piacairól teljesen leszorultunk?

Semmi elfogadható okunk nincs rá; kereskedelmi-po
litikai ok nem szól mellette, nemzetgazdasági szempont
jaink, erdőbirtokosaink érdekei pedig egyenesen ellene 
szólnak. W —r.

Az akácról.
Közli: Polgárdi Béla.

Semler „Tropische und nordamerikanische Waldwirt
schaft und Holzkunde“ cimű művében ezeket írja az 
őshazájában élő akácról:

Álakác. Robinia Pseudo Acacia; család: Leguminosae.
Hazája Pennszylvániának Alleghani hegységétől Georgia 

északi részéig terjed és legteljesebb kifejlődését Nyugat-
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Virginia hegyei között éri el. Amerika egyesült államai
ban mindenütt előfordul, Európában már régóta tenyész
tik mint díszfát és haszonfát. Csak kedvező körülmények 
között lesz 22—25 méter magas és 100— 120 cm. vas
tag, rendesen 60 90 cm. vastagra és 15 m. magasra nő meg.

Koros fájának és erős ágainak kérge durván repede
zett, vastag, a fiatal fáké sima, szúrós, erős tövisekkel. 
Hosszú tojásdad levelei oly simák, hogy rajtuk sem dur
vább por, sem vízcsepp meg nem marad. — Majdnem 
nyeleden levelei a gyenge ágakon párosán szembeállók. 
Virágja fehér, néha sárgás vagy vöröses, fürtös és kel
lemes, erős szagú. Öt-hat sötétbarna vagy feketés magja 
5—8 cm. hosszú és 1 cm. vastag, sárgásfehér hüvelybe 
van zárva. Gyökérzete részben sekélyen terpeszkedik szét 
es igen nagy sarjadzási képességgel bir. Tenyésztése óta 
számos válfaja van : sárga, veres virágú, tövises, tövis 
nélküli, keskeny, széles levelű stb. — Fája sűrű, nehéz, 
szilárd, igen kemény, jól fényezhető és a földdel való 
érintkezésben is igen tartós. Évgyűrűi körül 2—3 sor 
nagy, nyílt edényöv vehető ki. Bélsugarai nem láthatók, 
fájának se szaga, se ize nincs. Eszterga-munkára köny- 
nyen, másra nehezen dolgozható fel. Színe a termőtalaj 
szerint változik, többnyire zöldes-sárga, hol barna, sárga 
vagy épen fehéres. Szijácsa mindig világosabb. Észak- 
amerika kereskedői legjobban kedvelik a barna, kivált 
veresesbe játszó fát, aztán a zöldessárgát. Legkevesebbre 
becsülik a fehér fa tartósságát.

Fajsúlya . ..  . . .  .................... 0.7333'—
Hamutartalma ...  . ..  . . .  . .. 0.51°/o‘—
Viszonylagos tűzereje . ..  . .. 0.7296'—
Rugalmassági tényezője . ..  _ 129,238'—
Törékenységi modulusa . ..  . .. 1273'—
Teherképessége 694'—
Nyomási ellentállása . ..  . .. 258'—

(A fajsúlyt 100° C hőfoknak kitett pálcák állandó súlya 
szerint állapították meg.

A hamutartalmat a száraz fához viszonyították.
A relativ tűzerőt a hamutartalomnak a fajsúlyból való 

levonása szerint határozták meg. L000 fajsúlyú hamu és 
vízmentes fa tűzereje az egységet képviseli. Ez 4000-rel 
szorozva adja azon hőegységet, melyet egy köbdeciméter 
fa szolgáltat. A hőegység 1 klgr. viz hőfokának 1 celsius 
fokkal való emelésére szükséges hőmennyiség.

A többi adat □  cm.-énként kilogrammokban értendő.)
Az akác hajóépítéseknél igen keresett fa és ezen ipar

ágnál nagyobb méretek mellett még kiterjedtebb alkal
mazást nyerne. Nagy mennyiségben használják vasúti 
talpfának, nagy építkezéseknél kitűnő szerszám- és esz
tergafa. A kocsigyártók kevés fát becsülnek többre az 
akácnál.

Tapasztalat szerint az akác 40—50. évében szolgál
tatja a legjobb fát, — aránylag rövid és gyors növek
vését tekintve, tenyésztése eléggé indokolt.

Gyökerének kérge gyógyhatású, nagyobb adagokban 
hashajtó és hánytató. Északamerikában mint értékes mű

fát régen nagyban tenyésztették, de jelenleg (1888.) csak 
kivételesen kísérlik meg azt, mert a fák rendszerint az 
akác-molynak (Cyllene picta) esnek áldozatul. Ellenségei 
még több szú, szökcsér, melyek kérgét, szijácsát, fáját, — 
sok nappali és éji lepke hernyója, — melyek leveleit, 
virágját, sőt hüvelykét is rágják és tönkre teszik magját.

Legjobban tenyészik laza, termékeny agyagtalajon és 
minél nagyobb a talaj ásványtartalma, annál keményebb 
a fája. Jól nő és kitűnő a fája a bazalt elmállásain. — 
Sovány talajon alkalmas méretei elérése előtt satnyúl el 
és elodvasodik.

Térés, napos, rideg szelektől védett termőhelyet kedvel.
Magról való tenyésztése előnyösebb, mint a gyökérhaj

tásaiból való. A hüvelyéből kiszedett mag 2 év múlva, 
hüvelyében csak 5—6 év múlva veszti el csiraképes
ségét.

Magját elvetés előtt langyos, de nem forró vízbe kell 
áztatni. A csiraképességüket 24 óra alatt duzzadás által 
tanúsító szemek — legcélszerűbben tavasszal— HAcm. 
mélyen és finoman megdolgozott kerti földben vetendők 
el. Rendes körülmények között a csemeték ősszel már a 
faiskolába ültethetők. Állandó termőhelyén mély gyökér- 
zetű fák kézbesítésével 6 m. távolságra ültetik a cseme
téket, mert az akác más szétrepeszkedő gyökeret nem 
szeret. Elengedhetlen ápolási teendői közé sorozandó a 
törött, száraz ágak és gályák levágása és a gyökérhaj
tások lemetszése.

így a leírás. Érdekes és figyelemreméltó benne a fák 
tűzerejének meghatározási módja, az akác-moly, az akác 
ápolásáról mondottak, főkép pedig az akácfa tartósságára 
és a gyökér kérgének használatára vonatkozó adatok.
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 k

Erdészetünk a magyar társadalomban.
Nem érzem ugyan magamat hivatottnak, hogy a M. 

E.-ben e címen irt cikkeket birálgassam, kibővítsem avagy 
módosítsam, csupán a közlemények által indíttatva, ös- 
hasonlítom szakunkat egy másik szakkal — a bányá
szattal.

Itt, a kőszénbányákkal körülvett Salgótarján vidékén, 
csak itt érzi az ember igazán, hogy mennyire felülmúlja 
a bányászati kar társadalmi helyzete a mienket. Míg a 
bányatisztek a képzettségüket megillető címet viselik, 
addig a hasonló képzettségű erdőtisztek a bányaaltisz
tekéhez hasonló hangzású címmel vannak felruházva. 
Mit várjanak akkor az erdőaltisztek ? Már maguk a bánya
altisztek is tekintélyes társadalmi állást foglalnak el, an
nál nagyobb tehát maguknak a tiszteknek a tekintélye 
a vidék társas-életében.

Ezzel szemben az erdészet, hogy tekintélyét emelje, 
altisztjeit cselédszámba menő szolgákká alacsonyítja, bár 
igaz, hogy az alkalmazott, szakvizsgázott erdőőrök leg
nagyobb részét, sőt sok szakiskolást is — úgy hiányos 
műveltségük, mint nagyon is fogyatékos szakismeretük 
miatt — másnak venni csakugyan nem is lehet.
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A bányászati kar tekintélyének egyik oka az is, hogy 
altisztjeik bányászati szakiskolát végeznek, holott az 
erdőaltisztek már nem erdészeti, hanem erdőöri szak- 
iskotá-ból kerülnek ki. A végzett bányaszakiskolást az 
állam azonnal alkalmazza, az erdőőri szakiskolát végzett 
erdőaltisztnek pedig éveken át kell várakoznia, vagy más 
pályán kell elkallódnia, holott úgy az állammal, mint a 
kötött birtokokon magánúton vizsgázott és sokszor semmi
féle műveltséggel sem bíró egyének töltik be az altiszti 
állásokat. Természetes, hogy ez a körülmény sem emeli 
a magyar erdész tekintélyét.

Ezek előrebocsájtása után az erdészeti kar tekintélyé
nek emelése érdekében állónak tartom, hogy különbséget 
tegyünk az erdőőrök és az erdőaltisztek között. Azok 
legyenek a már szakvizsgázott, szolgálatban álló egyé
nek és a mostani erdőőri szakiskolának azon végzett 
hallgatói, akik kisebb intelligenciájuknál fogva a szó 
szorosabb értelmében vett erdőőrzésnél egyébre nem igen 
valók. Erdőaltisztek pedig csak azok lehessenek, akik a 
mostani erdőőri szakiskola elvégzése és három évi mű
szaki segédszolgálat után valamely magasabb színvona
lon álló szakvizsgán szerzik meg az e címre való képe
sítést. Az erdőőr őrizze az erdőt, az erdőaltiszt pedig 
tegyen műszaki segédszolgálatot, ellenőrizze az erdőőrö
ket, az erdei munkákat és címe erdőellenőr legyen, 
ezen kívül pedig a magánerdőbirtokosokat is kötelezze a 
törvény az ily képzettségű altisztek tartására.

Végül módosíttassák az erdőtörvény azon része, amely 
megengedi, hogy a közigazgatási bizottság — a birtokos 
kívánságára — akárkit erdőtisztté eskethessen.

Ha azt a sok, félig képzett erőt, ami végzett szak
iskolásainkban még továbbfejlesztésre vár, a szakiskolá
sok kellő módon való alkalmazásának elmulasztásával 
nem fojtották volna el legszebb fejlődésében s a haladni 
vágyó erdőaltisztek törekvéseit nem ölnék el zsenge csi
rájukban, úgy erdészetünk párhuzamosan haladt volna 
előre a bányászattal, gazdászattal és más fontosabb 
szakokkal s ereje hián nem nézne a csöndes kimúlás
nak eléje. Kapina Antal.

Erdei méhészkedés.
Irta: Bacskay Sámuel.

Az erdő a méh valódi hazája. A méh csak ott ad 
hasznot, ahol közel találja kora tavasztól késő őszig a 
neki szükséges virágport és mézet. Az erdőben már 
zsenge tavaszkor virít a mogyoró, som, fűz, aztán jönnek 
az erdőben nyíló virágok, amelyek a legkellemesebb ízű 
mézet adják. A virágok kelyhe telve van folyton édes 
nedvvel, nem száraz, mint a pusztaságon, ahol ha eső 
nem esik, hasztalan van virág, nem hordhatnak a méhek. 
Az erdőben nincs szárazság, mert a legforróbb napokban 
is estefelé köd borítja be a növényzetet, reggelre har
mattal van tblve minden fűszál, minden virág, csak

legyen méh, amely gyüjthessen belőlök és ha kiszívják 
egy virágból az édes nedvet, öt perc múlva ismét telve 
van az. Ha a méhek fel nem szívják, elpárolog, elvesz 
hasztalanúl. Milliókra megy az elveszett érték, csak méz
ben és viaszban. Hátha még azon nyereséget tekintjük, 
melyet a méhek a virágok megtermékenyítése által okoz
nak. Ha a makk bőven megterem, szép hasznot ad a 
tulajdonosnak, ezt is a méhnek lehet köszönni. Ahol 
nincs méh, ott nincs makk sem. Ha a mézet, mint táp
lálékot tekintjük, ez a legtáplálóbb, legkönnyebben emészt
hető, a betegségből üdülőknek megbecsülhetlen gyógy
szer. A gyermekeket megóvja minden veszedelmes torok
bajtól is, csak egy borsószemnyit adjon minden reggel 
az anya gyermekének szájába. Az ősidőkben a méz volt 
az egyedüli gyógyszer s a köznép ma is igen sok beteg
ségben használja.

Hasznos tehát a méhtenyésztés az erdőben. Az erdő
ben alkalmazottak szép jövedelemre tehetnének szert.

Szükség azonban, hogy minden méhet tartó jól tudja 
mindazt, amit a helyes méhészkedés megkíván, mert e 
nélkül könnyen elpúsztul minden méhe és nem hogy 
haszna volna belőle a gazdájának, de inkább kára van 
belőle.

A múlt nyáron az erdei méhészkedés módját akartam 
megismerni. Egy erdőőr méhesében nyolc Dzierzon kap
tárt találtam széthányva, a kereteket rendetlenül felrakva, 
hogy helyet ne foglaljanak. Már rajzáshoz előkészítve 
állottak a deszkából összeszegezett köpűk, alja és teteje 
is leszegezve, csak egy kijáróval középen, s egy négy
szög deciméternyi nyílással alól, mely tisztításra és a raj 
befogására való. E nehéz köpűt kötélen húzzák a rajhoz, 
a rajt pedig nagy fakanállal rakják bele a kis nyíláson. 
Ha véletlenül az anyát is sikerül betenni, a raj is be
megy. De ha az anyát megsértik, vagy ha ez megijedve 
felszáll, a raj visszamegy a rajzott köpűbe. A rajbefogó 
igyekszik szabadulni a felbőszített méhek szúrásától, nem 
is megy fel a magasban lógó köpűért, míg sötét nem 
lesz. Ha csakugyan sikerült befogni a rajt, az alkalmas
nak talált helyen azonnal munkához kezd, megtanulja a 
járást, másnap aztán, az előbbi napon kijárt — igen 
becses hordó méhek többé nem találván fel társaikat a 
megszállt helyen, napokig ott röpködnek, míg el nem 
vesznek. Őszkor aztán amelyik köpű jó nehéz, kénnel 
lefojtják benne a méhet, fejszével szétfeszítik a deszká
kat, a mézes lépek szétszakadoznak, a legjobb méz foly, 
s a kiürített köpüt visszaszegezik. Ez a legszerencsésebb 
eset, de ha meganyátlanodik a család, rájönnek a rabló- 
méhek, nemcsak ezt, de az egész méhest kipúsztítják. 
Szidja aztán az ily méhész azt, aki megrontotta az ő 
méhesét; arról természetesen fogalma sincs, hogy maga 
az oka a bajának.

Kérdem az erdőőrtől, mi az oka annak, hogy a 
Dzierzonokat eldobja s e nyomorúlt deszkaköpűket készíti 
elő a rajoknak ?

— Nem ér az — úgymond —: semmit, kivesz abból
<4
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a méh, belefogtam a méheimet s kiveszett belőlök. Még 
négyben van, az sem sokat ér. Míg ezeket meg nem 
kaptam, szép jövedelmem volt a méhből, de ebből ki
vesztek méheim, s azóta nincs is kedvem a méhészke
déshez s időm sincs velők bajlódni.

— Miért vette hát össze a Dzierzonokat ?
Elmondta, hogy ő is folyamodott az államhoz a száz

forintért, melyet meg is nyert a méhészetre. Akkor kapott 
tiz Dzierzont és vett hozzá két darabot, de ez a kaptár 
kiölte méheit s a száz forintot most csekély fizetéséből 
kell visszafizetnie.

Minél siralmasabban panaszolta veszteségeit, annál 
nagyobb lett örömem, hiszen ilyen emberre van nekem 
épen szükségem ; előre gyönyörködtem annak tudatában, 
hogy ez a szomorúsága miként fog egyszerre megvál
tozni, mert láttam azt is, hogy igen ügyes, értelmes 
ember.

Elvégezve panaszát, azt kérdeztem tőle, hogy ha egy 
minden tekintetben teljesen jó házba, egy 85—90 éves 
ember megy be lakni és a következő télen vagy tavasz- 
szal meghal benne, rá mondja-e arra a házra, hogy 
szét kell rombolni, mert kihal belőle az ember, abban 
nem lehet lakni ? Úgy-e, hogy a ház jó, csak az ember 
volt öreg, elgyöngült, nem volt ereje tovább élni ?

— Már most tudja-e, hogy az anyát csak három évig 
használhatjuk, negyedik évre betelelni nem szabad, mert 
vagy télen, vagy tavaszszal elhal.

Igen, hiszem, hogy midőn a szép uj Dzierzon kaptá- 
rakat megkapta, sietett első rajokkal benépesíteni, lehet, 
hogy abban az első rajban éppen három éves, öreg anya 
volt, s nem lévén ereje, nem tarthatta fel a családot, a 
következő télen elveszett maga is, utána a népe is.

Ha két éves volt az anya, egy évig még élt vidáman, 
de a következő évben nem szabadította meg az elöre
gedett anyától a népet, annak is el kellett veszni. Lehet, 
hogy e négy kaptár méhe anyát váltott maga, azért 
maradt meg eddig. íme tehát, nem a kaptárban volt a 
hiba, hanem a méh nem ismerésében. Régi és igaz 
példabeszéd, hogy „aki valamihez nem ért, gyilkosa az 
annak.“ Nem értett a kaptár kezeléséhez, gyilkosa lett 
méheinek. Köszönje meg, hogy rablók nem törtek mé
hesére s mind ki nem púsztították.

Midőn elmondtam aztán neki a szükséges tudnivaló
kat, megújulva, örömmel segédkezett mindjárt egy kap~ 
tár kitisztításában, a keretek előkészítésében és behelye
zésében. Ő eddig minden előkészítés nélkül tette bele j 
a rajt. A méhészkedésben jártas már tudja, mily rendet
len építményű lehetett a négy meglevő kaptár is.

A mennyit lehetett tenni a fiasítás miatt, megtettem ; 
megmutattam, hogy kell rendbe hozni. Midőn a negye
diket kibontom, púpos költést találtam benne. Egészen 
elszomorodott, midőn megmutatva neki, megmondtam, 
hogy e családot megfogjuk semmisíteni; minden módot 
ajánlott, amit hallott tőlem : adjunk neki anyabölcsőt, 
alkalmas álcás vagy petés lépdarabot, nem volt mentség, j

Szerette volna megmondani, hogy nem engedi megsem
misíteni, de még sem tette. Kivitte a méhesből, kint 

. aztán szomorúan nézte, amint a lépeket kivágva, söprőm 
le újságpapírra a méheket. Vigasztaló szavaim nem ha
tottak rá, s amint meglátta, hogy a lesöpört méhek fel- 
szállva, már sokan ellepték a szomszéd köpű kijáróját, 
oda sietett és amint látta, hogy a szomszédok nem 
bántják az odaszállt méheket, akkor aztán megvigaszta
lódott. A lépeket is szépen keretekbe vágtuk, amit lehe
tett, s aztán teljesen megnyugodott az egy család elvesz
tésében.

Harmadnap, midőn visszatértem, már nagy örömmel 
mutogatta a rendesen elkészített Dzierzonba fogott raját, 
mily örömmel dolgozik, mily szorgalmasan jár. Termé
szetesen jól érezte magát a raj, midőn építményt is 
kapott s a magával vitt mézet volt hova lerakni, s köny- 
nyen mehettek munkára.

Magamnak is örömem telt abban, hogy mily kedvet 
kapott ismét a méhéhez.

Hallottam aztán, hogy már kilenc Dzierzonja volt és 
hogy őszkor sok mézet pergetett. Volt már miből tör
leszteni a száz forintot.

Megvallom, hogy midőn megtudtam, hogy további 
útamban már csak deszkaköpűket találhatok, elkedvetle
nedve fordultam vissza. Megugrottam a deszkaköpűk elől. 
Útközben kértek, hogy tekintenék be még egy méhész
hez, annak sok méhe van. Megtettem. Midőn két, deszka- 
köpűkkel megrakott nagy méhest találtam, gondolkodóba 
estem azon, hogy hogyan lehetne hssználhatóvá tenni e 
sok helyütt használt legrosszabb köpűt. S a száz év előtt 
már elterjedt, de feledésbe ment rendszert a mai viszo
nyokhoz alkalmazva, sikerült is egy oly kaptárt előállí
tanom, melyet a deszkaköpűből bármily egyszerű méhész 
is a legkönnyebben megcsinálhat, s így a lehető leg
rosszabb köpűből a legtökéletesebbé lesz. Mert e javított 
kaptárral való méhészkedésnél

1. nem kell a rajt lesni és befogni, mert nem rajzik 
a méh, így a rajzásnál előforduló minden kellemetlen
ségtől megszabadulunk.

2. Egy családból tetszésünk szerint való időben tiz 
perc alatt két családot képezhetünk.

3. A legnépesebb családok is bármely időben mindig 
teljes erővel munkálkodhatnak benne.

4. A rajoknak kijáró méhei nem fecskendezik el a 
magukkal hozott mézet.

5. Ha a család meganyátlanodik, könnyen lehet anyá- 
sítani, vagy mással egyesíteni.

6. A méhet nem kell megölnünk soha mézéért, elve- 
hetjük a mézet a méhekkel való bajlódás nélkül, igen 
kevés munkával.

E kaptárral való méhészkedésnél elég, ha két hétben 
egyszer tekintünk be a méhesbe.
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T Á R C A .

Nauheim fürdőből.
Egy régibb keletű makacs izületi csúz után vissza

maradt szivbántalom most már másodszor hozott az ide
genbe. Először a múlt nyáron kerestem fel a fürdőt s 
mivel gyógyvize és gyógymódja enyhítette a bajt, ezelőtt 
8 nappal megint ide érkeztem.

Ha magyar ember üdülés céljából a Salzkammergutba, 
Tirolba, Svájzba vagy Norvédiába utazik, mielőtt hazája 
hasonló fekvésű s talán olcsóbb magaslati gyógyhelyeit 
megtekintette volna, azt méltán vádolhatjuk azzal, hogy 
pénzét külföldön költi e l ; de ha komoly betegsége 
Karlsbadba viszi, emiatt elitélnünk nem szabad, mert 
első az egészség és sajnos, magyar Karlsbad nincs s a 
csehországi nem csupán a cseheké, nem az osztrákoké, 
hanem egy olyan világfürdő, hová a gyomorbetegek a 
földnek minden részéből tódulnak. Ami Karlsbad a gyo
morbetegeknek, az Nauheim a szívbajban szenvedőknek.

Ez az egyedüli hely, melynek gyógyvizét 40 év óta 
sikerrel használják a szivbántalmak különféle nemeinél, 
gyógymódját pedig mint különlegességet emlegeti az or
vosi tudomány s azt a szenvedő emberiség hasznára 
mindenfelé kezdik alkalmazni. Az itteni orvosoknak si
került először a test túlerőltetéséből eredő heveny szív
bajokat (múló szivtágulást) gyökeresen orvosolni, amelyre 
azelőtt azt mondták, hogy gyógyíthatatlan.

Nauheim városka 4500 lakóval bir és a hesseni nagy- 
hercegséghez tartozik, a majnai Frankfurttól gyorsvona
ton egy óra alatt elérhető. Amsterdamból Cölnön át né
hány óra alatt szintén odajuthatni s igy nemcsak ango
lok, oroszok, hanem amerikaiak, afrikaiak, sőt ausztráliaiak 
is felkeresik. Vizéből még a rómaiak idejében konyhasót 
nyertek, de mint fürdő nagyobb nevezetességre csak az 
utolsó 25 év alatt jutott. Ez abból is látható, hogy mig 
vendégeinek száma 1880-ban alig érte el a 4500-at, ma 
már évenként átlagban 25000-re emelkedett. Ez a szám 
különben csak a magyarországi fürdők forgalmával ösz- 
szehasonlítva tűnik fel nagynak, mert egyes világfürdőké 
— igy pl. a szomszéd Wiesbadené is, jóval túlszárnyalja 
azt, amennyiben ott egy idényben 130—140 ezer ide
gen szokott megfordulni.

Nauheim 30—32 fokos bugyogó gyógyforrásai roppant 
gazdagok szénsavban, mig 3V2 percent kemény alkatré
szeit a konyhasó, clormész, clorlithium és különféle vasas 
sók képezik. Kiimája annyira enyhe, hogy az élelmes 
köznép, különben elég termékeny földjének tekintélyes 
részében állandóan szebbnél-szebb fajú rózsafát nevel s 
azt külföldön, különösen Oroszországban értékesíti.

A fürdő Hessen állam tulajdona s az igazgatóság tag
jait állami tisztviselők képezik. Köztük van az itt szé
kellő főerdész is, ki a fürdőhöz tartozó régi és új parkot 
és a mellette fekvő 190 hectárnyi erdőt, valamint az új 
parkban levő kisebb csemetekertet is gondozza, melyben

tengeren túli fafajok csemetéinek nevelésével kísérle
teznek.

A régi park, mely Németország fürdőparkjai között a 
legszebb, 1875-ben egy 75 hectár terjedelmű jó talajú 
rét befásítása által keletkezett. Ebben a parkban vannak 
a fürdőházak a modern berendezés minden kényelmével, 
ott van a gyönyörű emeletes gyógyterem mindenféle 
mellékhelyiségeivel, egy csolnakázásra berendezett 9 hec
tárnyi halastó, tejcsarnokok, kávéházak, tennisező he
lyek stb. stb.

A régi parkot a várostól 1 kilométer hosszú jól gon
dozott széles kocsiút választja el, melynek két oldalát 
gyönyörű szilfasor szegélyezi. A fasor fái 1857-ben tiz 
éves korukban lettek kiültetve 4 méter távolságban egy
mástól, tehát aránylag elég sűrűén, de amint évek múlva 
a fák koronái összenőttek, ott ahol szükségessé vált, 
egyes példányok kiszedettek s ma már az 50—90 cm. 
vastag törzsű szilfák koronái teljesen záródnak s 8 mé
ter távolban állnak egymástól. Az alattuk elhelyezett pa
dokon mindig árnyas ülőhelyet talál a pihenő.

A régi parknak többi része is 1857-ben lett befásítva 
még pedig akként, hogy a mindenfelé keresztező utak 
szegélyeit különféle fajú bel- és külföldi fanemek képe
zik. Az utak közötti nagyobb kaszáló-foltokat rhesterileg 
alakított facsoportok, szebbnél-szebb virágágyak teszik 
változatossá. Az egyes facsoportok képzéséhez felhasznált 
fanemek megválasztásánál, amint látszik, főként az volt 
az irányelv, hogy a fák növése, leveleiknek alakzata és 
szinezete minél szembetűnőbb, minél változatosabb ké
pet nyújtson a szemlélőnek. A legszebb elegyetlen fa
csoportot képezi a gyógyterem közelében, egy 2 holdas 
kaszáló közepén külön álló három drb Tilia alba pél
dány. A majd 80 cm. vastag 30 nm magasságot meg
haladó faóriások földig hajló ágaikkal bódulást, keltő túl- 
erős illatú, dús virágaikkal hatalmas ernyőkként borulnak 
az üde zöld pázsitra s szokatlan szép látványban gyö
nyörködtetik a bámulót. De nincs is a parknak más 
ehhez fogható hatalmas egyedekből álló facsoportja s a 
világlátott angol turista is csodára jár ez óriási lombsá
tornak s önkénytelenül perceket szentel festői szépsé
gének.

Hasonló szépek a sötét vörös levelű Fagus atropur- 
purea példányok is, úgy magukban állva, valamint cso
portokban keverve is. A térés állásban levők messze el
nyúló földet érő ágaikkal, sötét leveleikkel majesztetikusan 
emelkednek ki a környezetükbe varázsolt virágágyak tar- 
kabarkaságából, de megváltozik a kép, a mint a szellő 
mozgásba hozza a fa lombjait s a napfény bíborvörösre 
festi azokat.

De hosszúra nyúlna a parknak összes díszfáit bőveb
ben méltatni s még csak nehányat akarok röviden fel
sorolni. A juharok közül szép példányokban van képvi
selve az Acer platanoides dissectum, az Acer pennsylva- 
nicum, melynek törzse fehér és zöld sávokkal az igazi 
diszfa jellegét magán hordja, egy másik szintén oltás ál-
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tál nyert varietás, az ezüstlevelü Acer dasycarpum s en
nek egy változata a pendulum lecsüngő ágakkal. Festői 
csoportozatot alkot a vörös levelű Acer pseudoplatanus 
foliis purpureis, az aranysárga fehér csikós levelű Acer 
pseudoplatanus Leopoldi közé elegyítve.

A hársak közül felemlítendő még az Amerikából szár
mazó Tilia amsricana taxiflora tenyérnyi nagyságú leve
leivel, melynek fája nem éri el a Tilia alba méreteit, de 
mint díszfa elsőrendű. A gesztenyék közül feltűnik szép
sége által a keskeny levelű, sárga virágú Aesculus flava. 
Bizarralaku csoportozatot nyújt a Quercus pyramidalis és 
az Ulmus montana fustigiata közé ültetett Quercus pe- 
dunculata varietas foliis argenteis. A Quercus pyramida
lis makkjából keletkezett s még a csemete-kertben levő 
három éves csemeték fejlődéséről ítélve úgy láttam, 
hogy azok most még hasonló növéssel bírnak, mint az 
oltott anyafa.

Igen szépen diszlik a Quercus rubra is s több példány 
áll a parkban, melynek törzsvastagsága a félmétert meg
haladta, de szinte jól esett, midőn a sok különleges és 
kényes díszfa között egy néhány Quecus cerrisre buk
kantam. A németek a mi csertölgyünket díszfának ülte
tik, mivel erdejükből ez a nálunk annyira elterjedt fa
nem teljesen hiányzik.

A csertölgyek szomszédságában néhány Alnus incana 
laciniata hört. áll.

A felületes szemlélő könnyen összetévesztheti azokat a 
csertölgygyel, mert mélyen hasított levelei nagyon ha
sonlítanak azokéhoz.

A külföldi fenyők közül szinte sokat lát az ember a 
parkban, melyek közül megemlítendő néhány 30 cm. 
vastag törzsű Tsuga canadensis, néhány Abies concolor, 
Taxus baccata, a Picea pungens glauca stb. stb.

Habár Nauheimfürdő első sorban igazi gyógyhely, tehát 
nem afféle luxusfürdő, amelyet az emberek csak időtöl
tésből keresnek fel, szórakozás tekintetében semmi kí
vánni valót sem hagy hátra.

A fürdő kitűnő zenekara naponta háromszor játszik, 
azonkívül hangversenyek, katonazene, tűzijáték, a park
nak kivilágítása, állandó színház, csolnakversenyek, a 
tennisező helyek stb. mind a vendégek szórakozására 
szolgálnak. A nyár melege s az utcai por ellen az em
ber a gyönyörű parkban, vagy a közeli erdőben mindig 
kellemes menhelyre talál s azokban kora reggeltől késő 
éjfélig szakadatlanul nyüzsög a vendégek raja. Legérde
kesebb s leglátványosabb azonban az esti corso a tér
zene közelében, midőn a gyógyterem előtti széles sétány 
villamos lámpái, száz meg száz különböző színű lam
pionjai kigyuladnak s igéző fényüket árasztják az ék
szerekkel gazdagon tarkított ruháju elitközönségre. Olyan 
zsibongást okoz a sok ezer ember élénk társalgása, a 
nők csevegése, a fiatal leányok gondtalan nevetgélése, a 
férfiak debattálása, hogy a zenekar accordjai szinte el
vesznek benne. Egy nemzetközi kis szigetté változik 
Ilyenkor ez a kis földi paradicsomnak látszó hely, a hol

bajos lenne megállapítani — angol, francia, német vagy 
orosz szót hallunk-e többet. Magyart vajmi keveset. A 
múlt évben alig voltunk 8-an ; hogy vegyül-e az idén több 
magyar szó e bábeli zűrzavar közé, most az idény ele
jén még sejteni sem lehet, pedig a német megbecsüli 
az idegent, a ki pénzét nála kénytelen elkölteni. Az orosz 
ki nem állhatja a németet: rátartós büszke nemzetnek 
tartja azt; a német pedig neveletlen elmaradt fajnak is
meri a muszkát s megveti őt, de a Nauheimot felkereső 
pénzes orosz fürdővendégnek azért van ám becsülete a 
német előtt is . . .

Már tavaly feltűnt nekem, hogy Nauheimban a 13-as 
számot sehol sem használják. Fürdőszoba, lakóház, 
vendégszoba, fürdőszolga, bérkocsis, pinczér és park
szolga mind számozottak, de a 13-as számot egyik 
sem viseli. — Babonás az ortodox orosz ha gazdag 
is, ha felvilágosodott is, — nem fürdene a 13-as számú 
fürdőkabinban, — nem ülne 13-as számú fiakkerbe 
s nem rendelne a 13-as számú pincérnél Rostopcsint. 
Az évenként Nauheimban időző oroszok átlagban 2 mil
lió márkát adnak a németnek, azért pedig a 13-as szá
mot akár örökre száműzhetik a használatból . . .

A fürdő egész területén igazi katonás rend és tiszta
ság uralkodik. A mint a vendég lakást fogadott, a szál
lásadó 6 óra alatt tartozik azt a fürdőigazgatóságnál be
jelenteni, mely nyomban értesíti a postahivatalt, hogy az 
illetőnek postaküldeményeit azonnal kézbesíthessék.

A postahivatal reggeli 7 órától esti 8 óráig szakadat- 
j  lanul nyitva áll, tehát a déli órákban is.

A folyton emelkedő idegenforgalom miatt az utolsó 
években rengeteg villa épült úgy, hogy sok egész nyá
ron üresen áll, de azért a lakások mégis elég drágák. 
Egyik másik szép villának a homlokzatába épített már
ványtábláról leolvashatja az idegen ama nagynevű ember 
vagy uralkodó nevét, aki a nyaralóban huzamosabban 
lakott. Többek között a Kracht-féle nyaraló fekete már
ványtábláján ez a felirat olvasható :

„Itt lakott 1898. julius 16-tól, augusztus 29-ig Ő 
cs. és kir. felsége E r z s é b e t  ausztriai császárné, 
Magyarország királynéja, született bajor hercegné. 
Meghalt Genfben 1898. szeptember 10-én.u

Hogy minden magyar ember fájdalmas érzéssel távo
zik e villától, azt mondanom sem kell . . .

Nauheim, 1903. május 24.
Imecs Béla.

IRODALMI SZEMLE.

— A székelyföldi arányosításokró l. Csak nehány 
oldalra terjedő, de tartalmára annál angyobb értékkel bíró 
kis munka fekszik előttünk. Cime : A székelyföldi arányo
sításokról. Szerzője dr. Török Albert nyugalmazott udvar
helymegyei főispán, aki kis röpiratában a székelynép el
szegényedésének, nyomorának okát máshonnan szármáz-
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tatja mint azok, akik e kérdéssel eddig foglalkoztak. A kis 
brosüra utolsó soráig annyira érdekes, hogy csak kivonat
ban való ismertetése megfosztaná azt értékes tartalmától; 
azért közöljük egész terjedelmében.

Szerző megdöbbentő adatokat tár az olvasó elé s szíve 
sugallatát követi, midőn a székely kisbirtokosok kezéből 
elkallódott több százezer hold erdő és legelő visszaszer
zését sürgeti. „Őseink ösztönszerüleg érezték, hogy 
kié a föld, azé a haza“ s ezért ajánlja: váltsa vissza 
az állam hivatalból az eladott földrészeket.

Más megoldása a székelykérdésnek valóban alig kép
zelhető s megnyugvást csak az ad, hogy a kormány 
Sándor Jánosban egy olyan alkalmas férfiúra talált, akit 
széles látkör, bölcs tapintat s fáradhatatlan tevékenység 
jellemez s aki módot talál arra, hogy székely véreinket, 
kik Erdélynek évszázadok óta egyedüli védbástyáját ké
pezték, a végpusztulástól megmentse. Adja az Ég, hogy 
sikerüljön neki!

*
* *

Szomorú feladat arról a népről írni, melynek dicső 
múltja a biztos történelmet megelőző — mese, és regé
ben gyökerezik, de jövője bizonytalan.

Egy maroknyi nép a hagyomány szerint, a népvándor- 
ás homályos korszakában Skythiából kimozdul és a Kár
pátok keleti hegylánczolatában megtelepedik. Ez volt 
amaz ősfoglalásu föld (siculica haereditas), melyben sem 
a fejedelem, sem a fiscus magszakadás idejében nem 
örökölhetett, hanem örökölte azt a szomszéd székely bir
tokos.

Erről a földről is énekelte a nemzet .koszorús költője 
„Bölcsőd ez, s majdan sírod is, mely ápol, s hant

jáva l eltakar.11
Egy ezredév tanúsága igazolja, hogy a székelynép ezt 

az őseinek porai által megszentelt földet vérével öntözte 
és megtartotta.

Idők folyamán azonban a viszonyok és abban a szé
kelynép modern utódai megváltoztak. A gőzerővel való 
megélhetésnek feltételei, a nevelésnek és fejlődésnek át
alakító hatása és a közlekedés könnyűségének esélyei: 
észrevétlenül kivetkőztették a székelynépet őseinek fajfen- 
tartó erényeiből.

Szomorú és megdöbbentő jelenség az a könynyelmü 
felfogás, melylyel a székelynép nagy tömege, őseitől örö
költ erdőségekben és legelőkben való arányrészét potom 
áron elvesztegeti, jött-ment embereknek, hatalmaskodó 
helybelieknek és üzérkedő idegeneknek eladja; hogy az
tán koldusbotra támaszkodva elvándoroljon egy képzelt, 
de nem létező jobb hazába.

A régi erdélyi törvények; Verbőcy hármas könyve az 
Aprobata és Compilata constitutiok és novelláris ártikulu- 
sok, valamint az agyagfaivi székelyországgyűléseken meg
hozott törvényekből eléggé kitűnik, hogy a székelynemzet 
minden tagja szabad és független volt és mint ilyen, ne
mesi jogokat élvezett. Mindezek dacára azonban száza

dok lefolyása alatt, különösen a haza védelmére eszkö
zölt lustrális könyvek (összeírások) felvétele alkalmával, 
hol a haza védelme szempontjából, minden élő székely
ember anyagi erejéhez képest „Primornak, — Primipilus- 
nak és Pixidariusnak“ összeiratott, sikerült helyenkint a 
jobbágyságot és zsellérséget a Székelyföldre is becsem
pészni. Elősegítette ezen áramlatot a módosabb uraknak 
azon hiúsága és kapzsisága, hogy tiszta székelyörökségű 
birtokaikra a fejedelmektől donatiót kértek, hogy a vár, 
megyei nemesekkel egyenrangúaknak tekintessenek; és 
a gyengébb birtokosokat jobbágyokká tenni kényszerí
tették.

Mindezen visszaélésen alapúló állapotoknak azonban 
az 1848, évi törvényhozás egyszerre véget vetett, midőn 
a jobbágyokat és zselléreket felszabadította.

Alig telt el azonban egy félszázad az 1848. évi dicső 
korszak után és a történelem esélyei ismétlik magukat. A 
kivívott jogegyenlőség, szabadság és testvériség küzdelmei 
nem szüntették meg az erősebb nyomását a gyengébbel 
szemben.

A közvagyonnak, nagyterjedelmü erdőségeknek és le
gelőknek szabályozása és arányosítása alkalmából is igaz
nak bizonyúL az a régi közmondás, hogy a nagy hal 
elnyeli a kis halat, az erősebb elnyomja a gyengét. 
Ez a küzdelem hivatva van a székelynép nagy tö
megének megélhetési feltételeit lehetetlenné tenni és 
függetlenségét megtörténi.

Ez a közeljövő látképe a székelynép nagy tömegét fe
nyegeti ; ha a kormány és esetleg a törvényhozás nem 
gondoskodik sürgősen ennek a veszélynek megakadályo
zásáról.

Látván a fenyegető veszélyt, saját kezdeményezésem
ből 1900. évi augusztus havában adatokkal felszerelt elő
terjesztést tettem Darányi Ignác földmívelési minister 
úrnak a székelyföldi arányosításoknál előforduló vissza
élésekről. A minister az udvarhelymegyei mezőgazdasági, 
bizottságot e tekintetben részletes jelentés tételére uta
sította.

Az udvarhelymegyei mezőgazdasági bizottság 1900, 
október 24-én tartott üléséből felvilágosító jelentését a mi- 
nisterhez felterjesztette és abban az általam felsorolt ve
szélyeket és tényeket igazolta.

Tehát Darányi miniszternek tudomására jutott, hogy a 
Székelyföldön, különösen Udvarhely és Csikvármegyében, 
de még Háromszékmegyében is a nagy terjedelmű erdő
ségeknek és legelőknek arányosításánál és az arányosítá
sok bírói végrehajtásánál; a kisbirtokosok tudatlanságának 
kihasználásával, egyes élelmes és hatalmaskodó emberek, 
a kisbirtokosoknak arányrészeit igen sok községben potom 
áron összevásárolták és ezáltal a népesség nagy tö
megének megélhetési feltételeit jövőre lehetetlenné 
tették.

Csak Zetelaka udvarhely megyei nagy községben 
közel 10.000 kát. hold közhelyet (erdőt és legelőt) 
egyes helyi és idegen községbeli illetőségű nyerész-
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kedd emberek, kereskedők, tőkepénzesek (Székelyud- 
varhelyröl, Budapestről stb.) a zetelaki tájékozatlan 
kisbirtokosoktól összevásárolták; kezdetben kát. hold
ját 1 frt, később 5—10, 15, 20—25 jr t potom áron és 
azokat telekkönyvileg magukra Íratták. Hogy milyen 
olcsón jutottak ezen arányrészekhez a vásárlók, kitűnik 
abból, hogy a zetalaki templom tulajdonát képező bükk 
állabu 664 kát. hold erdőnek bükkfaanyagát, talaj nél
kül az erdészeti hatóságok jóváhagyásával 103.400 koro
nával, tehát kát. holdankint 155 korona árban vette meg 
most egy budapesti fakereskedő; mig a zetelaki kisbirto
kosok sokkal értékesebb fenyőerdőjét talajostól együtt, 
a nyerészkedő embererek kát. holdankint 2 koronától 50 
koronáig változó olcsó árban vettak meg.

Az is megállapittatott, hogy maga a törvényszéki el
járás is teljesen törvénytelen gyakorlatott állapított meg 
a közhelyek arányosításánál; amennyiben olyan közsé
gekben is, hol az arányosítás már egyszer jogérvé
nyesen befejeztetett, mely alkalommal a törvény értel
mében az úrbériséget vesztett földesurak, a volt úrbére
sek, ha voltak ilyenek és szabad székelyek közül azok, 
kiknek a közhelyekből legalább 100 kát. hold jrtott, illet
ményeiket kikapták: az arányosításnak folytatását és 
fejlesztését később mégis elrendelték, azon a címen, 
mert időközben egyes hatalmasabb bel- és külbirtokosok- 
nak sikerült a közösségben maradott kisbirtokosoktól 100 
kát. holdon felül ezerekre vagy százakra rúgó arányrésze
ket potom áron összevásárolni és kérték az arányosítás
nak tovább folytatását (műszóval: fejlesztését).

így történt ez Zetelaka nagyközségben is, hol a 
már egyszer jogérvényesen befejezett első arányosítás 
tovább fejlesztését a kir. törvényszék elrendelte; és 
ennek'folyamán a közbirtokossági pénztár számadásai 
szerint eddigelé a közbirtokosságnak közel 30.000 ko
rona felesleges perköltséget okozott.

Van udvarhelymegyei község, Vargyas, hol az arányo
sítás már többször végrehajtatott.

Máréfalva községben addig fejlesztették az arányosítást, 
hogy most már bátran ellehet mondani, hogy a kisbirto
kosok tömege tönkre ment; Kecset-Kisfalud községben 
pedig az arányosítások fejlesztése oda lyukadott ki, hogy 
a gyámok a kiskorúak aranyrészeit el nem adhat
ván, a községben levő összes árvagyermekek részére tel
jesen letarolt, de feltétlen erdőtalajt képező területek adat
tak át, melyeket a gyámoknak az erdőtörvény értelmében 
kötelességük befásítani ültetés által; a megyei árvaszék 
azonban ezt az egész eljárást hivatalból megfolyamodván, 
még jogerőre nem emelkedett.

Természetes, hogy a közösségben maradott kisbirtokos, 
ilyen viszonyok között, úgy, a hogy megveszik, eladja az 
egy pár holdra terjedő arányrészét, mert a folytatólagos 
arányosítás költségeit fizetni nem bírja és azoktól szaba
dulni kiván. Ez a rendszer, mely az arányosítás céljával 
ellenkezik, nemsokára oda fog kilyukadni, hogy az ilyen 
községekben az összes közlegelők és közerdők egy nehány
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elhatalmasodott nagybirtokos tulajdonába mennek át és 
idők folyamán megismétlődnek a régi földesuri és 
jobbágyi viszonyok; vagy pedig a székelynép nagy tö
mege, mely az erdélyi részekben a magyar faj fenntartó 
eleme, vándorbotot fog kezébe venni; mert mikor arra 
ébredett, hogy ki lett fosztva a közhelyekből, hol sem 
marhatenyésztést (közlegelőkben), sem faizást (közerdők
ben) nem gyakorolhat és az állandó művelés alatt álló 
határokban megmaradott kevés birtokából terhes családját 
fenntartani nem képes, kénytelen leszen elvándorolni oda, 
hol megélhet.

De a közbirtokossági erdőknek ilyen módon való fel- 
darabolása magára az államra nézve sem lehet közö
nyös; mert ezek a közerdők, mihelyt felosztatnak és a 
magántulajdon jellegét nyerik, mennyiben feltétlen erdő
talajt és véderdőt nem képeznek: teljesen kiesnek az 
erdő-törvény és erdészeti hatóságok felügyelete és 
kezelése alól. A speculáns emberek pedig éppen azért 
vásárolták össze a kisbirtokosok arányrészeit, hogy azokat 
kiszakítsák és az összes arra való faanyagot fakereske
dőknek több 100% nyereséggel azonnal eladják; ilyen 
erdők nagyobb része Zetelakán már előre el is 
van adva.

Már ebből látható, hogy Székelyföldön a közerdők fa
állománya olyan mérvben fog letaroltatni, hogy azoknak 
ültetéssel és. erdőneveléssel való utánpótlása lehetet
lenné fog  válni; sőt arra az erdőtulajdonosra, ha 
csak nem véderdő, reá sem kényszeríthető. Ekkor 
fognak bekövetkezni a hegyes-vö/gyes Székelyföldön 
a nagy árvizek és a termő talaj elpusztulása.

A székelyföldi hírlapokban már többször voltak a szé
kelyföldi arányosításokról leleplezések közölve; mert a kir. 
törvényszékek felfogása elég gyarló volt arra, hogy a kö
zösségben maradott kisbirtokosok terhére és költségére, a már 
egyszer végrehajtott arányosítások tovább fejlesztését elren
delte mindaddig, míg a kir. Curia figyelmét ez a dolog felkel
tette és eleinte döntvényt adott ki arról, hogy a másodszori 
arányosítás költségeit csak az tartozik hordozni, ki a 
szakítást kéri; később pedig a Curia tovább;ment és 
egy pár esetben elvül kimondotta: hogy a már egy
szer végrehajtott arányosítás folytatása, fejlesztése, 
meg nem engedhető.

Sajnos azonban, hogy az elv kimondása olyan későre 
történt, hogy Udvarhely-, Csik- és Háromszék megyékben, 
több százezer kát. hold közerdő és közlegelő, a több 
ezerre rugó székely kisbirtokosok és családok kezé
ből elkallódott.

Van olyan pénzes ember Csikvármegyében, ki egy 
maga potom áron 40.000 kát. hold közerdőt és közlegelőt 
vásárolt össze. Meggyőződhetni erről a csikvármegyei királyi 
telekkönyvi hivataloknál. Tehát ez a kifosztása a tájéko
zatlan népnek az egész Székelyföldön meglehetősen el- 
terjedett.

A már kifosztott székely kisbirtokosok tömege nem 
jutott még tudatára annak, hogy a jövőben a közerdőkben
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nem fáizhat és a közlegelőkben nem legeltethet, mert a 
hatalmasok ezt egyelőre nem merik követelni. Ezek az 
állapotok keserítették el Gyergyó-Alfalu nagyközség la
kosságát annyira, hogy fellázadott és a községet felgyúj
tották ; 500 gazda épületei égtek el.

Utoljára is a már kifosztott székely kisbirtokosok tömege 
tudatára fog jutni, hogy a közerdőkben 'és közlegelőkben 
nincsen mit keressen, és ekkor tartani lehet lázadásoktól, 
az erdők felgyujtásától és más bűntények egész sorozatától.

Hogyan lehetne ezen veszélynek elejét venni ? a tudat
lan székely kisbirtokosok további kifosztását megakadá
lyozni ? a már tönkretett és ezerre rugó székely kisbirtokos 
család fennmaradását biztosítani és kivándorlását meg
akadályozni ? Ezt nem tudom.

Annyit azonban ösztönszeriileg érzek, hogy ennek 
meg kell történni. A magyar kormánynak és törvény- 
hozásnak ez elodázhatlan kötelessége; ellenesetben 
Erdély elveszett.

A székely faj bocsátotta ki intelligens elemeit Magyar- 
ország egész területére. Igen, mert culturális intézményei, 
iskolái tömegesen nevelték a tanult székely ifjakat; kik 
mint papok, tanítók, kántorok, hivatalnokok, ügyvédek, 
jegyzők, tiszttartók, vasúti- és távirda-hivatalnokok stb. az 
egész magyar haza minden zugában befészkelték magukat 
és mint a magyar állameszmének bajnokai és munkásai 
működnek.

Nem érzem magamat sem képesnek, sem pedig hiva
tottnak arra, hogy a székely aktio ezen legfontosabb 
ágában, a székelyföldi arányosítások ügyében részletes 
javaslatokat tehessek. Azonban azt gondolom, hogy az 
általam ez alkalommal jelzett nagy veszélynek mérve, 
vagyis az a körülmény, hogy Udvarhely, Csik, Háromszék 
és Marosszék vármegyékben hány székely kisbirtokos ? ki
nek adta el? és milyen potomárban adta el? a már 
arányosított és még ezután arányosítandó közerdőkből és 
közlegelőkből 100 kát. holdon alól maradandó arányrészét? 
megállapítható lenne az által, ha a kormány Udvarhely, 
Csik, Marosszék és Háromszék vármegyék területén létező 
összes kir. telekkönyvi hivatalokat záros határidő alatt 
arra kötelezné, hogy az erre vonatkozó hivatalos adatokat 
sürgősen szolgáltassák be. Ez nem lenne nehéz munka, 
mert úgy gondolom, hogy a közhelyekben részesedési 
arány kimutatása és annak változása minden köz
ségre nézve egy telekjegyzőkönyvben foglaltatik. 
Ekkor tiszta látképe mutatkoznék annak, hogy az említett 
régi székely vármegyékben hány ezer székely kisbirtokos 
család fosztatott meg tájékozatlansága miatt a közhelyek
ben illetőségétől ? és hány százezer kát. hold jutott ilyen 
módon egyes jövevények, idegenek, uzsorások és élelmes 
nagyobb birtokosok tulajdonába?

Ha egyszer a jelzett baj és veszély nagysága és mérve 
meg lett állapítva, akkor lehetne annak megfelelő orvos
lásáról gondoskodni. Ezt sem tartom lehetetlen feladatnak 
Őseink ösztönszeriileg érezték, hogy kié a föld, 
azé a haza.

Az államok életében és fejlődésében is válságok van
nak. Tudjuk, hogy 1848-ban a volt úrbéresek felszaba
dultak és igy az erdélyrészi oláhok jtömege is ielszabadult, 
szabad polgárok és tulajdonosok lettek az ország pénzéből.

De nehogy a felszabadított úrbéresek (oláhok) elpusz
tulhassanak, az úrbéri és birtokrendezési törvényekben 
siettek gondoskodni arról, hogy a volt úrbéresek (oláhok) 
a részükre kiszakított közerdőket és közlegelőket el ne 
adhassák, fel ne oszthassák és köteleztettek arra is, hogy 
ezen kiszakított közhelyekre nézve közösségben ma
radjanak.

Hasonló gondoskodás történt az erdélyrészi szászokra 
nézve a régi Királyfcldön. Részükre is kimondatott a 
törvényekben, hogy közerdők és közlegelők a politikai 
község tulajdonát képezik.

Nyilván ezen törvényhozási intézkedések azért történtek, 
nehogy a volt erdélyi részekben az oláh és szászfaj 
valahogyan elpusztulhassanak.

Egyedül csak a magyar fajra és a Székelyföldre 
nézve volt a magyar törvényhozás liberális. Össze
dugott kézzel szemléli azt, hogy a székelyföldi közerdők és 
közlegelők, a székelynép tömegétől elharácsoltassanak. így 
történt a Székelyföldön a regálé megváltás tőkéjével is.

Az oláh és szászfajnak az erdélyi részekben nem 
engedtetett meg, hogy a milliókra rugó regáléváltság tő
kéjét felossza és mint ajándékot elpusztítsa, hanem azt 
a politikai község tulajdonának nyilvánította, mely
nek kamatai községi szükségletek fedezésére fordítandók; 
ellenben a Székelyföldön eltűrte azt, hogy a regále- 
váltság-tőke a birtokosok között felosztassék, mely 
összeget a székelynép tömege mint ajándékot el is pusztította.

Ezért van ma az a szomorú eredmény, hogy a Székely
földön minden kigondolható közvagyonnak elpusztítása 
szabad prédára bocsáttatván, az egész erdélyi részekben 
a Székelyföldön legnagyobb a községi pót adó, mert az 
állami élet rohamos fejlődése a politikai községek háztar
tását is fokozottabb mérvben volt kénytelen igénybe venni.

Mindezen felsorolt adatok és tények szomorú és két
ségtelen bizonyítékai annak, hogy az erdélyi részekben 
a magyar törvényhozás tájékozatlansága, túlságos szabad- 
elvüsége, a magyar fajjal szemben öngyilkossági poli
tikát folytatott.

Már pedig mi magyarok, olyan kevesen vagyunk 
Európában és az egész föld kerekségén, hogy nekünk faji 
tekintetben legkevésbbé szabad liberálisoKnak lenni. A XX. 
század küszöbén kétségtelen jelek figyelmeztetnek minket 
magyarokat arra, hogy a jelen század történelmét a külön
böző fajok és népek küzdelmei és harcai fogják betölteni.

Intő példa erre a hatalmas Oroszország és Németor
szág, melyek a felosztott Lengyelországot russifikálják és 
és germanizálják. Nem sokat adnak a jog-, törvény és 
igazság jelszavára, sem a liberálizmusra, hanem egysze
rűen kisajátítják a lengyel birtokost ősei birtokából és 
helyébe oroszt és németet telepítenek. Mi pedig a székely
nép ősfoglalásu birtokát álszabadelyüségből megmenteni
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nem merjük, mert élhetetlenek és gyávák vagyunk. — 
Arra, hogy Székelyföldön megnyugtató eredmény elér
hető legyen, okvetlen helyszínén szerzett tanulmányokra, 
tapasztalatokra és adatokra van szükség. Ezt csak egy 
Egán Ede-féle hatáskörrel felruházott kormánybiztos 
végezheti el. A székely fa j is vari olyan fon tos , mint 
Rákóczy népe. Elméleti viták, székely kongresszusok, 
székely társaságok, hírlapi közlemények, a székelyföldi 
bajokon segíteni nem képesek, mert csak felderítő 
szolgálatokat teljesíthetnek.

Mit tegyen tehát a kormány? semmit egyebet, mint 
küldje ki kellő hatalommal és segédszemélyzettel Sándor 
János főispánt kormánybiztosnak a Székelyföldre, 
mint erre a célra legalkalmasabb férfiút és ezen időre 
többszörös főispáni teendőkkel ne foglalja le. Az ő köz
vetlen vezetése alatt a szakközegek tanulmányozzák a 
székelyföldi viszonyokat a helyszínén, hogy az arányo
sításokról, tagosításokról, telekkönyvi, kataszteri, erdészeti, 
végrehajtási és tényleges birtoklási hihetetlen zavaros szé
kelyföldi állapotokról a tényleges valóságnak megfelelő 
viszonyok felderíttessenek és orvosolhatók legyenenek.

Hisz a ruthének sorsát sem bízták kongresszusokra, 
társaságokra és hirlapi tudósításokra, hanem csak Egán 
Edére, ki a helyszínén tanulmányozott tényleges adatok 
alapján egyedül többet tett, mint a mennyit az összes 
ruthén kongresszusok esetleg tehettek volna.

Vajon nem lehetne-e törvényhozásilag az arányositási 
törvény sürgős revisiója alkalmából intézkedni az iránt, 
hogy: az állam hivatalból váltsa vissza a székely- 
földi közhelyekből (erdőkből, legelőkből) a székely 
kisbirtokos családok által eladott arány részeket; az 
eladókat és utódaikat kötelezve a közösségben ma
radásra ; és a helyettük előlegezett és kifizetett vált- 
ságösszegeket telekkönyvileg biztosítván, méltányos 
feltételek és idő alatt az eladókon és jogutódaikon 
törlesztés utján közadók módjára hajtsa fel.

Ezt nem tudom. De azt tudom, hogy 1848 bán a kü
lönböző nemzetiségű jobbágyok felszabadulván, azok 
megváltásának összegéhez, annak idején a szabad székely
nemzet tagjai is adófilléreikkel hozzájárultak volt; és igy 
méltányos lenne tehát ezúttal legalább annyi, hogy a 
több ezer székelycsalád megmentése érdekében az 
állam az eladott arányrészek összegét előlegezze.

Kelt Székelyudvarhelyen, 1903. ápril havában.
Dr. Török Albert, ny. főispán.
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VA D Á SZA T.

Nagykakas dürgésen.
Már-már azt gondoltam, hogy ez idén nem lesz semmi 

a dürgésből. A vadőrök mindig azzal az elszomorító hír
rel jöttek le a havasról, hogy a nagy hó miatt még nem 
lehet felmenni a Száka alá, hol egy igen jó, bár nagyon 
magasan fekvő dürgő helyünk van. Közel 1500 m. tenger

szín feletti magasságban fekszik s így elképzelhető, hogy 
nagy hóban az ember nem meri megkísérteni a kirán
dulást, különösen akkor, ha dürgő kakasról nem kap 
jelentést.

Igen ám, csakhogy a dürgési hely közelében vannak 
az erdősítendő vágások, a csemete-kiemelés ideje — 
lévén május 7-ike — elérkezett, akarva nem akarva 
ki kellett mennem, hogy az erdősítési munkálatokat be
állítsam.

Gyönyörű szép ösvény vezet fel a havasokra, az em
ber nem is érzi, hogy másfél óra alatt szinte 600 métert 
hág. Alul a bükkfa már javában bontogatja most még 
oly selymes lombját, s alatta pazarul virágzik a bükkerdő 
tavaszi flórája . . . .  Csupa virágillat, madárdal az egész 
erdő . . . .

Fentebb büszkén emelik magasra koronájukat a szép 
fehértörzsü bükkfák, s itt már nyoma sincs virágfakadás- 
nak, lombfeslésnek s észrevétlenül jutunk be a komor 
fenyvesbe, melynek ünnepélyes csendjét csak itt-ott sza
kítja félbe egy szellő suhanása, visszhangot keltve a még 
álomba merült fenyvesben, mintha az mély sóhajtással 
uj életre ébredne . . . .  Három órai fárasztó gyaloglás 
után azután kiértem az első tisztásra, egyik csemete
kertemhez. Legnagyobb örömömre azt látom, hogy a hó 
teljesen elment, a csemetéket ki lehet emelni, de örö
möm határtalanul nagyobbodott, mikor a tisztáson ott 
látom ülni az öreg Kitut, egyikét a legjobb vadőröknek, 
s az azt jelenti, hogy a hó miatt már felmehetünk a 
mintegy másfélórányira fekvő dürgő-helyre, ahol olyan 
dürgés folyik, milyent rég ideje hogy hallott.

Gyorsan kiadtam rendeleteimet a csemete-kiemelés 
iránt, s én siettem fel még este előtt elérni a dürgési 
hely közelében épített egyszerű, félereszű kolibát.

Megjegyzem, illetve előre bocsátom, hogy itt nálunk a 
kakas csak korán hajnalban dürrög a fán, s még hajnal- 

] hasadta előtt leszáll a földre, hol a nyírfajdra emlékez
tető ugrásokkal dürrög. A dürgési, illetve leszállási he
lyeit megtartja, ezek közelében a vadász egy kis lest 
csinál fenyőgalyakból s onnan várja a jó szerencsét. 
A nagy hó, az ide-oda szaladgáló és repdeső tyúkok 
miatt beugrásról természetesen szó sem lehet, bár ha a 
kakas csak solóban van, akkor annak belopása nagyobb 
nehézségekbe nem ütközik.

Végre fent voltam a kolibában. Holtra fáradtan, már 
nem akaródzott kimenni az esti berepülést meghallgatni, 
s így két fiatal vadőrnek meghagytam, hogy hallgassák 
ők ki a berepülő kakasokat. Azok azután este jelentették, 
hogy négy kakast hallottak a leshelyem felett berepülni, 
az alatt pedig szintén élénk mozgás volt.

Megjegyzem, hogy a siketfajdkakasnak pusztán csak a 
lövése nekem nagy gyönyörűséget nem okoz, mert a 
szó igazi értelmében nem vagyok „Schiesser“, de vég
telenül érdekel magas hegységeink e büszke, rejtelmes 
madarának életmódja, s ez vonz ki engemet minden 
tavasszal a magas hóborította rengetegbe. A vadőrök jó
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híre után nyugodtan hajtottam le fejemet jóleső rövid 
pihenésre, mert már félkettőkor éjfélután jóleső, mély 
álom után iziben szedtem ruháimat magamra. Egy csésze 
tea és indulás. Negyedháromkor elértem leshelyemet és 
figyeltem. Ismerik ugyebár a zord fenyves komoly csend
jét, melyet csak a fenyőtűknek halk, alig kivehető zize- 
gése szakít meg? Olyan hangulatteljes az erdő, hogy az 
ember örökre ott szeretne maradni annak a világtól tel
jesen elzárt magányában.

De ni-ni, mi az? Egy kappogás.
Csakugyan előttem elkezd egy kakas dürrögni, rögtön 

rá a második, harmadik, hátam mögött a negyedik, ötö
dik s ki tudja hányadik, s ojjran kappogás, csilingelés 
verte fel az erdő néma csendjét, hogy 15 évi vadász
praxisomban még olyat nem hallottam. Nem lehetett 
megkülönböztetni hol, hány kakas dürrög . . . .

Ez a páratlan fenséges élvezet eltartott úgy egy negyed
óráig, s azután zuhogva jöttek le egymás után a kakasok 
a földre, ott folytatva táncoló dörgésüket; néha-néha 
egy-egy tyúk hangos „gok“-olása keveredett a ritka 
hangverseny közé.

De még sötét volt, hallani hallottam; szárnysuhogást, 
ugrást, koppogást, köszörülést mindenfelé, de látni nem 
láttam még semmit. Lassan derengeni kezdett, s nem 
messze tőlem egy hómezőn látok egy vén gavallért, 
amely irigylésre méltó tűzzel csapja a levet az előtte 
szaladgáló, leleguggoló jércének, amely mindig bevárta 
udvarlóját pár ugrásra, de azután negédesen szökött 
el előle.

Na — gondolám, itt olyat látok esetleg, amit még 
nem pipáltam, s békét hagytam a vén svadronőrnek s 
nem is ügyelve a többi közelembe dürgő kakasokat, ezt 
a szerelmes párt figyeltem. A kakas tisztára meg volt 
bomolva, oly éles dürgést, oly vakmerő ugrásokat még 
kakasnál nem láttam. Ugrott néha 3—4 métert is, imá- 
dottja azonban mindig ügyesen . elkerülte. Ez eltartott 
így, ki tudja meddig, végre tyúkmama szépen meghúzó
dott egy kis fenyőfa mellé s nyúgodtan bevárta udvar
lóját, mely szétterpesztett kormánynyal, leeresztett szár
nyakkal egy párszor körülsétálta szerelmes párját. Már- 
már szégy„eltem magam, hogy azelőtt irigyeltem hevét, 
de azután az öreg egyet gondolt s — ki tudja hány 
lesz belőle. Tyúkmama pedig békében költse ki tojásait, 
s szerencsésen nevelje fel fiait.

Ez már elég szép volt, most már a többi kakas után 
kellett néznem.

Leshelyem három fenyőfa között állott, onnan néze
gettem a többi kakast.

Egy előttem, egy pedig kissé balra tőlem eszeveszet
ten dürrgött. — Mit csináljak ezzel a két bolonddal ? 
Egyenként lőjjem, ez nem okoz örömet; de ha egy — 
Isten bocsá’ ! — coup-double-t tudok alkalmazni . . .
milyen öröm, milyen dicsőség! S nyugodtan várom, hogy 
közeledjék a két úrfi. Mikor az egyik, mely előttem dürr
gött, úgy negyven lépésnyire volt, nyugodtan felemeltem
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puskámat, s mikor a baloldali elkezdi köszörülését, el
nyomom a ravaszt, hirtelen balra fordulok, akkor a má
sik éppen bevégzi csiszolását — emelem a puskát újból, 
ekkor a kakasom egy nagyot szökik és egy pár apró fe
nyőtől és egy dűlt fától takarva, tőlem alig 25 lépés
nyire vigan folytatja a dürrgést. Lövésem majdnem a 
hóba fúródott. Kakasom makacsul megtartotta fedett 
helyzetét s így coup-double-em vízbe esett, én meg meg
sajnáltam azt a kakast, a melyet meglőttem.

Azután még egy óra hosszat gyönyörködtem a szép 
dürrgésben, de több lövést már nem tettem, sajnáltam 
ezeket a gyönyörű rítkaszép madarakat, melyek oly 
mulatságos ugrásokkal-közelítettek s távolodtak egymástól, 
s mikor már egészen kivirradt, felpakoltam a lőtt kakast 
s Isten hozzádot mondtam e szép helynek, mely már 
annyi vadászgyönyört szerzett nekem. — Ilyen élvezetes 
reggelt még nem nyújtott nekem soha, mint a milyen 
ez volt.

A viszontlátásra . . .  r. y.
k'k.'kk.t.-k'kk.k.'k'kk.kkk.-k.kkkkkkkk.'kk.kk.kkkkkk'k.kk.k

A vadászvizsla
nevelésének, tanításának és használatának encyclopádiája.

Ir ta : Nimrod. (F o ly ta tá s .)

Ezek után következik a tulajdonképeni szoba-dressura.
Ennek legcélszerűbb ideje délelőtt 10— 12 és délután 

3—6 óra. Zsebünkbe teszünk egy jó darab kenyeret s 
kezünkben egy kis suhogóval, behívjuk a vizslakölyköt. 
A szobában rajtunk kívül más ne legyen, sőt a dohány
füstből is minél kevesebb. A pálcát egyelőre letesszük a 
székre vagy az asztalra, aztán a vizsla nevét szólítva, 
halkan piszszentünk és mutató ujjunkkal lábunkhoz intünk; 
ha a vizsla odajön, megsimogatjuk, ha nem jön, de vala
hol ülve bámészkodik, akkor nyájas szavakkal közeledünk 
hozzá, megsimogatjuk, majd hátrálva, folyton hívogatjuk 
őt piszszentés és intés által. Ha szépen lábhoz jön, adjunk 
neki egy kis darab kenyeret. Ha ellenben a szobában 
futkosva ránk sem hederítene, akkor zsinegre vesszük és 
azzal húzzuk magunkhoz, miközben piszszentünk és intünk 
és minden közelítés után egy darabka kenyérrel kedves
kedünk. Ha ez már jól megy, akkor magunkhoz hívjuk 
a tanítványt, féltérdre leereszkedünk, balkézzel alul meg
fogjuk a nyakszíját, jobb kézzel pedig gyöngéden meg- 
ütögetjük a farkatöve táját, „ülj le“ vezényszót hangoz
tatván többször egymásután ; ha a kutya leül, akkor meg
simogatjuk, ha ellenkezik, akkor erőltetjük és megfenye
getjük az ujjunkkal. Ezt a gyakorlatot aztán az elsővel 
kapcsolatban ismételjük mindaddig, mig tökéletesen nem 
megy.

Folytatólag hónunk alá vesszük a pálcikát, a padlóra 
teszünk egy darab kenyeret, nyájasan megsimogatjuk a 
tanítványt s aztán a kenyérdarab közelében leültetjük; 
ezen helyzetében kezünkbe fogjuk az első lábait, s „hasalj“ 
vezényszóval előre emeljük, hogy a kölyök hasára feküdjék, 
szemben a kenyérdarabtól egy arasznyira, Most nem az
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ujjunkkal, hanem a pálcikával fenyegetjük és folyton han
goztatjuk a vezényszót „hasalj“ ; ha emelkedni akar, le
nyomjuk és úgy tartjuk, ha engedelmeskedik, folyton 
simogatjuk, de mindig a vezényszó kíséretében. Egy-két 
percig hagyjuk így egyfolytában, aztán „fel“ vezényszóra 
fel engedjük kelni, sőt ha magától nem akarna, fel is 
emeljük, megsimogatjuk és az előtte fekvő kenyérdarabot 
is neki adjuk, de saját kezünkből. Ezzel kapcsolatban arra 
is megtanítjuk a növendéket, hogy a mire azt mondjuk: 
„nem szabad“, ahhoz ne merjen nyúlni. Ez olyanformán 
történik, hogy a hasaltatás után, az előző gyakorlatok 
ismétlése közben a székre, díványra majd (legkésőbb) a 
földre teszünk egy-egy darab kenyeret, odahívjuk a vizslát 
és midőn hozzászagol, rásuhintunk e szavakkal: „nem 
szabad.“ Később több darab kenyeret teszünk le külön- 
külön, hogy járkálás közben különböző helyeken találja 
azokat és mindegyik mellett külön hangoztatjuk a tiltó 
vezényszót és fenyegetőzünk a pálcikával; ha pedig vélet
lenül mégis lenyelne egyet-egyet, akkor rásuhintunk és 
uj darabot teszünk ugyanazon helyre. Egy kis türelem 
árán ez a gyakorlat is hamar fog menni és nagyon 
sokszor hasznát vesszük. Azután pedig kezdünk egy 
újat.

Nevezetesen az elrejtett tárgyaknak felkerestetését azon 
célból, hogy a tanítvány megértse, hogy mit kell tennie 
ezen vezényszóra: „keress". E célból még mindig csak 
a szobában maradunk és kezdetben — úgy hogy a vizsla 
is lássa — az asztal lábához, vagy az ajtó-sarokba teszünk 
egy darabka kenyeret és a „keress“ vezényszót mondo
gatva, arra mutatunk, biztatjuk és fel hagyjuk venni.

Később magasabb tárgyakra tesszük a kenyérdarabot 
és mindig meg hagyjuk enni, sőt meg is cirógatjuk; majd 
egy kis fortélylyal jobbra-balra járkálva úgy ejtjük el a 
kenyérdarabkát, hogy ne vegye észre s midőn legtávolabb 
vagyunk e helytől, akkor mondjuk, hogy „keress“. Ha 
megtalálja, „jól van“ dicsérettel illetjük. Ezután már úgy 
dugjuk el a kenyérdarabot, hogy sohase vegye észre és 
mindig más-más helyre. Ezen gyakorlat közben a felhasz
nálandó kenyeret a zsebünkben kell tartani, sohasem 
kézben, nehogy annak látása, vagy csak szaga is zavarja 
a tanítványt. És ugyanezen gyakorlatot folytathatjuk kint 
a kertben, vagy a parkban, de úgy, hogy a tanítón és 
tanítványon kívül se ember, se állat ne alkalmatlankodjék 
a közelben.

Lehet, hogy némelyek szörnyülködve ütköznek meg 
azon, hogy én a keresésre való ilyetén tanítás folyamán 
a feltalált falatokat egyszerűen meghagyom enni a vizsla- 
kölyöknek, úgy gondolván, hogy hiszen akkor a feltalált 
vadakat is meg fogja enni! Ez nagy tévedés volna, mert 
a vizslakölyök a kenyérdarabokat azon határozott tudatban 
iparkodik feltalálni, hogy azokat megehesse, mig ellenben 
később a vadat egy veleszületett csodálatos ösztönnel 
kutatja, nem azért, hogy éhségét vagy legalább is étvágyát 
szolgálja, hanem hogy szenvedélyének élhessen. Különben 
pedig az elrejtett kenyérdarabkák felétetésének csak addig

szabad tartani, mig a vizsla teljes tudatára jön a „keress" 
vezényszó jelentőségének.

Ha azt tapasztaljuk, hogy ezzel már tisztában van, 
akkor áttérünk egy más, lényegesebb gyakorlatra, mely
nek az előbbi csak bevezetéséül szolgál. Ugyanis elő
veszünk egy darab gömbölyű puha fát, (15—20 cm. 
hosszú, 5—6 cm. vastag), melyet a kölyökkutya azért 
szeret, mert könnyen bele tud harapni, — s ezzel a 
darabka fával ismét a szobába vonulunk, hogy kutyán
kat megtanítsuk a „hozd el“ (appor) és „keresd, hozd 
el" vezényszavakra. E célból magunkhoz hívjuk a kis 
tanítványt, egy kicsit hízelkedünk neki, hogy jobb kedve 
legyen, sőt a szája előtt incselkedünk a fácskával és 
megengedjük, hogy néhányszor beleharapjon, majd le
guggolunk hozzá és bal kezünkkel a szügye előtt vissza
tartva, jobb kézzel eldobjuk a fácskát. Ha már nem gu
rul, akkor „hozd el“ vezényszóval eleresztjük a kölyköt 
és magunk is közeledünk az eldobott tárgyhoz, folyton 
hangoztatva a vezényszót. Ha felveszi magától, megdi
csérjük és hagyjuk, hogy egy kicsit játszék vele, majd 
pedig hívogatjuk oda, a honnan a fácskát eldobtuk. Nem 
kell azonban erőltetni; az a fő, hogy a „hozd el“ ve
zényszóra eleinte csak szájába vegye az eldobott tárgyat, 
mig ellenben, hogy mindjárt elő nem hozza, sőt inkább 
elszalad vele és ránk sem hederít, — az mellékes és 
ezért a legcsekélyebb büntetéssel sem szabad illetni.

(Ebbe a tudományába magától érlelődik a vizsla szinte 
észrevétlenül, csak az ösztönt kell benne kissé ébreszt- 
getni. Azt sem ajánlom senkinek sem, hogy az apportra 
való tanításnál kutyája szájába erőltessen bármiféle tár
gyat, mert ha annak kedve van apportírozni, ez a gya
korlat az, a melyet legszívesebben végez, de ugyancsak 
ez a gyakorlat az is, a melynél az erőszak legtöbbet 
árt, sőt könnyen megtörténhetik, hogy egyszersminden- 
korra meghiúsítja törekvésünket. Azért különösen a po
intereknél tapasztalható csirkefogási játékot sem szabad 
úgy büntetni, hogy szájába tömjük a csirkét és jól el
tángáljuk, hanem akkor kiáltsunk rá tiltó vezényszóval, 
midőn észrevesszük, hogy leselkedik, vagy épen haj
szolja azt, s ha már megfogta volna, verjünk rá nyom
ban, de a csirkét kezünkbe ne fogiuk s a kutyát is 
hagyjuk futni.)

Ha a tanítvány előhozza az eldobott tárgyat, akkor 
gyöngéden leültetjük és „add ide“ vezényszóval kivesz- 
szük a szájából azt és pedig ha könnyen el nem en
gedné, akkor bal kézzel megfogjuk a tárgyat, jobb ke
zünkkel pedig a szájnyílás tövén átfogjuk a felső állkap
csot és a pofalebenyt a hüvelyk és közép ujjainkkal a 
szájba nyomjuk, mi által az állkapcsok széjjelebb nyílnak 
és a tárgyat eleresztik ; e közben a vezényszót — „add 
ide" — többször hangoztatjuk. Ezt a gyakorlatot később 
összekötjük a „hasalj!“ vezényszóval, s midőn a kutya 
szépen fekszik, balkezünket a hátára tesszük, hogy fel 
ne ugorjék, s jobb kézből eldobva a tárgyat, kissé vára
kozunk és fokozatosan mindig nagyobb türelemre szók-
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tatjuk a tekintetben, hogy csak vezényszóra keljen fel 
apportírozni. E gyakorlat nagyon lényeges, mert célja az, 
hogy midőn vadászat alkalmával a vad előugrik, vagy 
felrepül, a vizsla ugyanakkor rögtön hasaljon és ha lö
vés történnék is, várakozzék a következő vezényszóra. 
Tehát ismétlem, hogy a droppoltatást iparkodjunk a leg
nagyobb tökéletességre vinni.

(F o ly t , k öv .)

Róka a  fán. Folyó év ápriis hó 19-én az országos 
hózivatar vidékünket is megkereste s mivel igen nagy 
viharral kapcsolatosan jelentkezett, a havazás után tüstént 
kimentem egy megritkított fiatal erdőnek megszemlélésére 
s esetleg széltörések konstatálására. Félkilométernyire le
hettem az erdő bensejében, midőn a velem lévő tacskóm 
csaholása figyelmessé tett. Hű kísérőm egy friss róka
nyomot fedezett fel s azt mindketten követtük, míg 
meggyőződtünk róla, hogy róka-koma egy korhadt bükkfa 
tövében jónak látta meghúzni magát. A tacskót azonnal 
utánna eresztettem, de abban a pillanatban a szoronga
tott vörös hóhér a lyukas törzsön felfelé kúszva, a fának 
egyik villás ágán mintegy 8 méterre a föld színétől meg- 
pult. Fejben ért lövésem a másvilágra küldte a komát. 
Hallottam már arról, hogy ravaszdi uram szükségből a 
fára is felmenekül, de vadászéletemben azt saját sze
meimmel eddig sohasem láttam s mint nem minden
napi eseményt érdemesnek tartottam itt felemlíteni.

Merreider István.
A kakasdürgésről szóló hírek nagyon gyérek és 

hiányosak. A szászsebesi havasokhoz tartozó csibáni 
részeken eredménynyel vadásztak báró Feilitzsch Artur 
és Papp Géza képviselők, zsákmányul ejtvén 6 drb. 
kakast és egy őzbakot. — A steierországí bérletén ha
sonló sikert ért el báró Baich Milán főrendiházi tag, a 
ki egymaga 6 drb. szép kakast ejtett el néhány napi 
fáradságos vadászatain.

A velencei tavon 7 napig tartó vízi vadászat volt 
ápril végén, melyen résztvettek : József Ágost főherceg, 
Eszterházy Miklós herceg, Széchenyi Béla és Viktor, 
Trauttmansorff Ferdinand, Festetlek György, Cziráky 
Antal, Béla és László, Teleki Tibor, Zichy István és 
Kázmér, Károlyi Lajos grófok és sokan- mások. A társa
ság Meszlényi Bence és Pál urak vendége volt. Az 
eredmény fényes. Lőttek 9191 darabot, a napi átlag 
tehát 1300 darab. Legtöbbet lőttek a vadászat negyedik 
napján, 1639 darabot ebből a főherceg 161 darabot.

Új fogolyfajta az angol piacon. Az angol piacokon 
egy idő óta új vad kezd tért hódítani. Egy chinai fogoly
fajta. ez, mely kisebb a miénknél, de tollszine majdnem 
szakasztott olyan mint a miénké. Tápláléka valami ki
csiny, exotikus bokron termő vaddióból állván, húsát 
rendkívüli fűszeressé és ízletessé teszi, ezen okból igen 
keresett árúcikk.

KÜLÖNFÉLÉK.

* Kitünte tések. A király Balás Vince főerdőmes- 
ternek, az erdészeti közszolgálat terén kifejtett sikeres 
működése elismeréséül, továbbá Hoffmann Antal uradalmi 
erdőfelügyelőnek, sok évi hű és buzgó szolgálata elisme
réséül, a Ferencz József-rend lovag-keresztjét adomá
nyozta.

* Kinevezések, e lő lép te té sek  és  áthelyezések.
A király Téglás Károly erdőmestert a Selmecbányái 
bányászati és erdészeti akadémiához erdőtanácsossá és 
erdészeti akadémiai rendes tanárrá a VII. fizetési osztály 
3. fokozatában a szabályszerű illetményekkel kinevezte. — 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter az állami kezelésbe 
vett községi s némely más erdők és kopár területek 
kezelésénél alkalmazott erdőtisztek létszámában kinevezte 
erdészjelöltekké a XI. fizetési osztály 3-ik fizetési foko
zatába : Kuka József m. kir. állami erdőgyakornokot a 
besztercei m. kir. erdőigazgatósághoz, Hermann János 
m. kir. erdőgyakornokot a nagyenyedi m. kir. állami 
erdőhivatalhoz, Bukva János m. kir. erdőgyakornokot a 
kolozsvári m. kir. állami erdőhivatalhoz, Székács Vincze 
uradalmi erdőgondnokot a trencséni m. kir. állami erdő
hivatalhoz, Arnaut Miklós okleveles erdészt a csik-sze- 
redai m. kir. állami erdőhivatalhoz, Lakner Lajos ura
dalmi erdészt a rimaszombati m. kir. állami erdőhivatalhoz; 
erdőgyakornokká: Nádai Dénes végzett erdészeti aka
démiai hallgatót a besztercei m. kir. erdőigazgatósághoz; 
a magyarországi kincstári erdőket kezelő erdőtisztek lét
számába ideiglenes minőségű erdőgyakornokká Tarek 
Béla végzett erdész-akadémiai hallgatót, továbbá Mayer 
Aurél végzett erdész, akadémiai hallgatót a liptóujvári 
főerdőhivatal kerületébe; — a magyarországi kincstári 
erdőket kezelő erdőtisztek létszámában Chrenóczy Nagy 
Antal erdőmestert a VlII-ik fizetési osztály 2-ik fokozatába, 
Zathareczky Vilmos erdészt a X-ik fizetési osztály 1-ső 
fokozatába, Spettmann János erdészt pedig a X-ik fize
tési osztály 2-ik fokozatába; a horvát-szlavonországi kincs
tári erdőket kezelő erdőtisztek létszámában Ruzicka 
Ágoston erdőmestert a VlII-ik fizetési osztály 2-ik fizetési 
fokozatába léptette elő. — Hoffmann Gyula dr. kir. 
alerdőfelügyelő a kolozsvári kir. erdőfelügyelőségtől a 
nagyszebeni kir. erdőfelügyelőséghez ugyanazon minő
ségben, Gyarmathy Mózes m. kir. erdőrendező Orsová- 
ról M.-Szigetre, Kellner Viktor Coburg hgi erdőgyakornok 
Polonkára (Gömörm.), Spettmann János m. kir. erdész 
a kolozsvári erdőigazgatóság kerületéből a szolgálat érde
kében a földmivelésügyi minisztérium erdészeti főosztá
lyába, Jancsó Gyula erdész a kolozsvári erdőigazgatóság 
kerületéből a szászsebesi erdőhivatal kerületébe helyez
tetett át és az építkezési ügyek műszaki vezetésével, 
Radó Pál főerdész a soóvári erdőhivatal kerületéből a 
kolozsvári erdőigazgatóság kerületébe, Nemes Béla erdész 
az ungvári főerdőhivatal kerületéből a soóvári erdőhivatal
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kerületébe és előbbi a tordai faraktárgondnokság, utóbbi 
az aranyidkai erdőgondnokság teendőinek az ellátásával, 
Ormai Kálmán erdőmester pedig a besztercebányai erdő
igazgatóság kerületéből a zsarnócai erdőhivatalhoz helyez
tetett át és a hivatal vezetésével lett megbízva. Áthelyez
tetett továbbá a besztercebányai erdőigazgatóság kerüle
tében Gáspár Béla erdőmester Breznóbányáról az erdő
igazgatóság központi szolgálatához, Pájer István főerdész 
a mihálytelki erdőgondnokságtól a breznóbányai ellen
őrködő főerdészi állomásra, de Pottere Gérard erdész a 
földmivelésügyi minisztérium erdészeti osztályából a besz
tercebányai erdőigazgatóság kerületébe és a mihálytelki 
erdőgondnokság vezetésével, továbbá Kovács Aladár fő
erdész a lippai főerdőhivatal kerületéből a földmivelésügyi 
minisztérium erdészeti osztályába, Pónay Imre erdész a 
földmivelésügyi minisztérium erdészeti osztályából a lippai 
főerdőhivatal kerületébe és a berzovai erdőgondnokság 
vezetésével, a turócszentmártoni kir. erdőfelügyelőség 
vezetésével pedig Székely Mózes kir. erdőfelügyelő bíza
tott meg.

József főherceg újonnan vásárolt szkicói erdőbirto
kának kezelésével Borsiczky Ottó, mint főerdész lett 
megbízva.

* A mármarosi fae ladások  tárgyában az ottani 
érdekeltek küldöttségileg tisztelegtek Darányi Ignác föld
mivelésügyi miniszternél azzal a kérelemmel, hogy a 
megye területén levő állami fenyveseket ezentúl ne nagy 
vállalkozóknak, hanem a megyebeli kisebb fakereskedők
nek, illetve termelőknek adja el a kincstár. Az indokolt 
kérelem méltányosságáról meggyőződvén, a földmivelés
ügyi minister mint megbízható forrásból értesülünk 
elrendelte, hogy egyelőre 110,000 m3 fenyőfa adassák el, 
még pedig a bogdáni csoport egészben, a bustyaházai 
csoport pedig részben olykép, hogy az egész eladandó 
famennyiségből 40,000 m3 csak a megyebeli, 70,000 ma 
a megyén kívüli kisebb érdekelteknek 1000 köbméteres 
csoportokban tétessék hozzáférhetővé. Természetes azon
ban, hogy egy cég több ilyen kis csoportra is tehet 
ajánlatot. Ez az eladás most csak egy évre fog szólni s 
ennek eredményéhez képest történik majd intézkedés a 
többi 140,000 m3 mikénti eladását illetőleg.

* Az Amorge. Molnár István országos gyümölcsé- 
szeti és fatenyésztési ministeri biztos svéd- és norvég
országi tanulmányútja során az Amorge nevű káposzta
magot szerezte be, mely kitünően alkalmazkodik a skan
dináviai félsziget zord klímájához, minélfogva azt, az 
ország leghidegebb vidékén Darányi Ignác földművelés
ügyi minister meghonosítani szándékozik. Kísérletezésekre 
Árva vármegye alispánjának 300 gramm magot küldetett, 
hogy azt a tanítók, lelkészek és kisgazdák között tovább
fejlesztésre ossza ki s az eredményről tegyen je
lentést.

A lőcsei, nagybocskóí, kisszebeni, szolyvai állami fais
kolák és breznóbányai földmives-iskola kísérletezni fog az 
Amorgéval.

* A fagykárt  szenvede tt  gyümölcsfa-virág. A ta
vaszi derek pusztító hatását nem látjuk azonnal, amint a 
dér bekövetkezik. Néha napok múlnak, mire a fagynak 
jelei mutatkoznak és nem egyszer történik, hogy a virágzó 
gyümölcsfa általában nem árulja el külsőleg, amit a dér 
rajta elkövetett. Csupán a későbbi gyümölcshiány figyel
mezteti a kertkedvelőt, miszerint itt még sincs minden 
rendjében, pedig a virágzás látszólag rendesen múlt el, 
mintha semmi különös nem történt volna a gyümölcsös
ben. A dér után még néhány napon át ernyedetlen szín
pompával örvendeztettek a gyümölcsfák bennünket, azután 
bekövetkezett a megszokott hervadás és a legelső tavaszi 
szellő megkezdő a földet fehér virágpelyhével borítani, 
mint más években ; szóval minden úgy következik mint 
más években, csendesen a maga módja és rendje szerint, 
anélkül, hogy valami különös jele volna a fagy hatásának. 
Még az a bizonyos bámulása a virágpártának sem ész
lelhető, mely a fának olyan elpörkölt kinézést kölcsönöz, 
sőt a még ki nem fejlődött bimbók is kifeslenek és így 
szent a meggyőződés, hogy a fagy csak ijesztett, de meg 
nem ártott. Mindez azonban csak látszólag igaz, mert a 
gyümölcsfa virágának a legkisebb dér is ártalmas és ha 
gondosan megnézzük az ilyen fagyszenvedett virágot, 
csakhamar meg kell róla győződnünk, minő pusztító ha
tása van az ilyen dérnek gyümölcstermelésünkre. Szem
látomást és külsőleg csakugyan nem vehetünk az ilyen 
gyümölcs-virágon semmit észre, de annál nagyobb lesz 
meglepetésünk, ha a gyümölcs-virágot belsőleg megvizs
gáljuk és mindazt megjegyezzük magunknak, amit ott 
észlelünk. Ha t. i. a gyümölcs-virágnak nem ártott a fagy, 
akkor a párta közepében ülő pistill is érintetlen, zöld, 
üde és friss kinézésű, ha pedig fagykárt szenvedett gyü
mölcs-virág van előttünk, a virág ezen része barna, sőt 
fekete és körülötte egy csepp kocsonyás folyadékot 
észlelhetünk. Ez utóbbi tünet biztos jele a fagynak és 
mert a gyümölcs fejlődése a pistillek épségét múlhatlan 
kívánja és feltételezi, mind abból a virágból, hol ilyesmit 
észlelünk, gyümölcs nem is fejlődhetik. Igen sokszor ta
lálkozunk a gyümölcstermelőnek azon nyilatkozatával is, 
hogy a rossz termést meg nem tudja magának a gyö
nyörű virágzással szemben magyarázni. Nos, ez nagyon 
sok esetben a tavaszi dér rovására írható, meg azután a 
pusztító rovarok működése, melyre bizony még most sem 
fordít sok gyümölcsfa-tulajdonos kellő gondot, pedig a 
rovarok elleni védekezést a gyümölcstermelés feltételezi. 
Ne bízzunk mindent azokra a falánk segédkertészekre, 
melyek ágról-ágra röpködnek, hisz’ nem győzik a sok ro
vart emészteni, tehát segítsünk nekik áldásos működé
sükben, ha gyümölcsöt óhajtunk fáinkon látni.

Zelles Aladár.
* Villámos fa. Egy német folyóiratban érdekes föl

fedezésről számol be egy természettudós. Azt mondja, 
hogy Közép-Indiában olyan fát talált, a melynek az a 
csudálatos tulajdonsága, hogy tele van — villamossággal. 
A levele keskeny, nagyon puha, bársonyos, de úgy tele
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van elektromossággal, hogy az ember, ha megérinti, ütést 
érez az ujján. A delejtü már húsz lépésnyi távolságban 
tőle érzi a hatását, iránya megváltozik. A fának ez a 
tulajdonsága napszaka szerint változik: a villamos erő 
benne délben a legerősebb. Éjféltájt a leggyöngébb, ned
ves időben pedig teljesen szünetel. Madár sosem telep
szik erre a fára és semmiféle rovart se találni a közelében.

* Egy b e teg  c se resznyefa  meggyógyulásáról.  
A „Kert“-ből olvastuk a következő tanulságos sorokat: 
A cseresznyefákat gyakran a mézga kiüti és nagyon sok 
el is pusztul a nevezett betegségben. A nyolcvanas évek
ben a rendelkezésem alá adott faiskolába egy anyafának 
hagyott gyönyörű négyéves cseresznyefán oly mértékben 
kiütött a mézga, hogy már azt hittem, elpusztul. Rákö
vetkező tavaszon nagy szükségem volt egy új melegágy
gödörre, de helyszűke miatt közvetlen a cseresznyefa 
tövéhez esett a gödör vége, gondoltam a cseresznyefához 
úgy sincs reményem, tehát a melegágyat a közelében 
csináltam. Megjegyzendő, hogy a melegágy falevél és 
lótrágyával volt keverve. Elérkezvén a fák rügyezése, az 
én cseresznyefám bámulatos módon kirügyezett. El is 
virágzott, a gyümölcsét rendesen megérlelte, a mézgát 
teljesen elvesztette, szóval kigyógyult és kétlábnyi hajtást 
növesztett. Az elmondottak után jöttem rá a mézgás fák 
orvoslására és pedig a mézgás fának a töve környékét 
egy méter, sőt két méterre is körbe félásónyira kiástam, 
a fa gyökeréig sohasem, a kiásott kört lazán megtömtem 
jó friss marha- vagy lótrágyával és mindaddig szabadon 
hagytam a trágyát, míg el nem korhadt, ekkor behúztam 
a fa környékét a trágyázás előtt kihányt földdel. A leirt 
kúrát ajánlom mindenkinek a mézgabetegség ellen.

* A legnagyobb vizesés.  A nyáron megépül a ha
talmas vasúti vonal, mely a Fokvárost összeköti Kairóval. 
A kik végigutaznak ezen a vonalon, azok látni fogják a 
világ legnagyobb vízesését, mert a vasút elhalad a Vik- 
töria-zuhatag mellett, a hol a Zambezi-folyam vize kilenc- 
száz méternyi szélességben négyszáz lábnyi mélységbe 
esik alá. Ez a zuhatag ötször akkora, mint a Niagara. 
Azt a hajtó-energiát, a melyet a-lezuhanó víztömeg pro
dukál, harmincöt millió lóerőre becsülik. A párafelhő a 
mely a lezuhanás nyomán porrá tört vízből támadt, mint 
egy ködoszlop emelkedik a magasságba és ez az oszlop 
oly magas, hogy mártiz angol mérföldnyiről látható. Ebben a 
távolságban már hallani lehet a zuhatag örök menydörgésnek 
tompa robaját is. A vizesés körül öt kilométernyi távolságig 
folyton szitál a finomszemü, sürü eső, anyövényzet folyvást 
zöld és a zuhatag vizének harmatja sohase szárad föl róla.

* A leghosszabb vonat. Az amerikai Pacific-vasút- 
társaságnak újabban olyan vonata közlekedik Acher 
és Egbert között, a milyen eddig még nem szaladt se
hol a világon. A vonatnak 134 kocsija van ; súlya meg
rakott állapotban 77.650 métermázsa ; hosszúsága pedig 
1850 méter, tehát majdnem két kilométer. Érdekes, hogy 
a lokomotivot telefon köti össze az utolsó kocsival, a mit 
érthetővé tesz a vonat hosszúsága.

* Helyreigazítás.  Stainer Gyula cs. és kir. udvari 
szállító hirdetésébe egy sajtóhiba csúszott be, amennyi
ben tévesen 1% van feltüntetve, mely sajtóhibát ezennel 
2°/o-ra kiigazítjuk.

* Vörösmarty-Album. Kulturmissziót teljesít a „Pesti 
Napló“ mikor minden esztendőben, díszes ingyenes aján
dékokban közelebb hozza a nagyközönség szívéhez a 
nagy, örökbecsű irodalmi és művészi alkotásokat és az
zal, hogy megösmerteti, egyúttal meg is szeretteti a mű
vészetet. Év-év után gyönyörű művészi ajándékokkal, 
ritka díszművekkel lepi meg karácsonyra olvasóit a „Pesti 
Napló“, ez a szó legnemesebb értelmében független, sza
badelvű és szókimondó lap és most Vörösmartynak, a 
Szózat és a Vén cigány őserejü költőjének életrajzával 
egyben legkiválóbb alkotásait (Szózat, Szép Ilonka, Cson
gor és Tünde és számos mást) foglalja díszes albumba 
és adja karácsonyra ajándékul. A Vörösmarty-Album a 
Zichy Mihály-Album alakjában és nagyságában készül 
és e tartalmas díszkönyvet 20 nagy, több színben nyo
mott műmelléklet, továbbá 40—50 szövegkép fogja dí
szíteni. E gyönyörű könyvet karácsonyi ajándékul meg
kapja a „Pesti Napló" minden állandó eiőfizetője és díj- 
talanúl mindama új előfizetője, aki egész éven át fél
vagy negyedévenkínt vagy havonkínt de megszakítás 
nélkül fizet elő a „Pesti Naplóra“. Az erdészközönség, 
melynek érdekéit a Pesti Napló különös erősen képviseli, 
havi 2 korona kedvezményes áron fizethet elő a Pesti 
Naplóra s már ezért is olvasóink pártfogásába ajánljuk e 
régi komoly napilapot.

Szerkesztői üzenetek.
B. E. urnák . . .  1. U g y an az  a  k ire  gondol. 2 .  D e u ts ch e  F o r s t -  

ze itu n g  N eud am m .

N. S. és Sz. I. uraknak. K ö sz ö n jü k  sz iv e s  érd ek lő d ésü k et, S z . 

ú r  a já n la tá t  e lfo g ad ju k .

K. V. urnák. A  Picea sitchensis v ag y is  a  szitkafenyö so k ban  

h a so n lít  a  m i lu cfen y őn k h ö z , de g y o rsa b b a n  nő a n n á l ; fá ja  k itűnő.. 

Jó  fő tu la jd o n sá g a , h o gy  a  fővad  nem  r á g ja  le  fia ta l h a jtá s a it. T ű i 

n ag yo n  k e m én y ek  s a zért n em  k ó sto l b e le  a  sz a r v a s . H a z á ja  

K a lifo rn ia . A Picea pungens glauca tűi m ég  k em é n y eb b e k , 

azt sem  b á n tja  a  fő vad . Az Abies arízonica h a z á n k b a n  te lje se n  is 

m ere tlen , a zért n em  tá rg y a lja  azt P é c h  D ezső  „A  külföld i fa n em e k 

n e k  h a z á n k b a n  v a ló  te le p íté sé r ő l"  c ím ű  m u n k á ja  sem . A nnyit h a l

lo ttam  külfö ldön ró la , h o gy  m a g v á t e lő szö r eg y  d arm stad ti k ertész  

h o zta  b e  E u ró p á b a , fá ja  e lég  g yo rsan  nő , m a g ja  d rága , m ert 1 0 0  

gram m  á ra  2 5  k oron a. A  Wellingtonia gigantea igaz hogy  a  

fa ó riá so k  k özö tt e lő l já r , de la ss a n  n ő . A  Pinus edulis is  k é k e s  

tű k kel b ir .

M. V. urnák. A  ra jz o k a t te ssé k  ra jzp ap iro n  tu ssa l k ész ítv e  b e 

küldeni. C e ru z a -ra jz o k a t h aszn á ln i nem  leh et.

K. S. és B. Gy. uraknak. A z nem  b a j, h a  nem  üti m eg  a 

m é rték et. M ire  v a ló  a  sze rk e sz tő sé g  ?  . . .

P. E. úrnak Eger. V a d á sz le v e le  jö v ő  szám u n k b an  je le n ik  m eg.

' ő zn i  j ó l  tudó  asszo n y  v a g y  l e á n y
lehetőleg erdőőri családból, v i d é k r e  úri házhoz 

« kerestetik. — Cím a kiadóhivatalban.

N y om ato tt S z é k e ly  é s  Illés k ö n y v n y o m d ájáb an  U n g v á r i, 1 9 0 3 .
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MAGYAR E R D É S Z
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

Előfizetési ár:
Egész évre ... ... 
Félévre

S z e r k e s z t i  é s  k ia d ja :

14 K imecsfalvi  IMECS B É L A  B O R S O D - A P Á T F A L V Á N ,
7 K hová az előfizetési és hirdetési díjak, valamint a lapba szánt közlemények küldendők.

M egjelenik

minden hó 1-én és 15-én.

A legeltetés kérdéséhez.
Irta: Craus Géza.

Némely gazdasági egyesület által, közel múlt
ban a legelőhiányok kérdése terén felvett esz
mék oly hullámokat idéztek elő, hogy ki tudja 
a javaslatba hozott s hozandó segélyek módo
zataival hol fogunk kilyukadni?!

A kérdés minden részről kellő alapossággal, 
az ügy megkívánta komolysággal lett fejtegetve. S 
ezen fejtegetések terén bizonyosan nagyobbmérvü 
engedmények lesznek várhatók már t. i. az erdészet 
részéről. Ennek dacára szerény nézetemmel nem 
bízom abban, hogy bármily engedmény is ké
pes legyen a viszonyokat azon stádiumba hozni, 
— melyet — különösen a gazdasági oldalról, 
—• vérmes reményekkel várnak.

Népünk legnagyobb része marhatenyésztéssel 
foglalkozott s országunk határain lakó testvé
reink mai nap is nagy kedvteléssel vannak ezen 
megélhetési mód iránt. Valami nagy tudást s 
erősebb munkát nem igényel. Az állat ki lesz 
hajtva a legelőkre, ott szaporodik, fejlődik ; ha 
jó és elég a legelő, meg is hízik s lehet belőle 
pénzelni.

Ez rendben is volt addig, mig a marha-lét
számnak megfelelő s elegendő legelőterületek 
álltak rendelkezésre. De a népesség felszapo
rodásával, a marhaállomány is annyira felnöve
kedett, hogy az anyaföld többé azok fentartá- 
sára elegendő területet még akkor sem adha
tott, — mikor ennek kedvéért hatalmas irtások 
történtek. Következménye volt tehát a visszás 
állapotoknak a kopárok, — vízmosások kelet
kezése. S még szerencse, hogy az idők 12-ik 
órájában, az erdőtörvény s mezőrendőri törvény 
némi gátat vetett a további könnyelmű rombo
lásoknak. Az utóbbi törvény nagyrészt azonban 
csak papíron maradt. S hogy az 1898. évi XIX.

t.-czikkel ez is gyakorlati megvalósításhoz köze
ledett, — mi sem volt könnyebb, mint az ösz- 
szes, — amúgy is már bekövetkezett bajokat, 
az utóbbi törvény kútforrásaivá szegődtetni. Nagy 
segítségül szolgált ezen szegődtetésnél különö
sen a kivándorlás, a mi pedig, — ha a világ 
történetén végig tekintünk, — szintén csak egy 
természetes folyamat, melyet megakasztani nem 
lesz képes senki, — sem semmiféle segélye
zésekkel, sem visszatartó rendelkezésekkel. An
nak le kell folyni magától. Vagy ha egy ér, 
a hegy oldalán kibugygyan, ki fogja tudni an
nak lefolyását megakadályozni?!

A kivándorlás visszatartásának eszméje, há
lás feladatul mutatkozott. S az azzal foglal
kozók megindultak a nép-rétegekhez, hogy 
közvetlenül hallják annak ajkairól a panaszokat, 
melyek a kivándorlásra késztetnek s nyomban 
reá még a helyszínén megígérjék a lehető se
gítséget, orvosságot.

A nép azon részének sem kellett több, a me
lyik itthon maradt s mivel hamarjában egyéb 
nem is jutott eszébe, — de eltelve a törvény
szülte új intézkedések iránti ellenszenvvel is, 
melyek propagálására apostolok mindég akad
nak, — nagy hirtelen mindenfelé ki lett pana
szolva, hogy „Nincs legelőnk uram, nem él 
meg a marhánk, mit csináljunk? Az erdész be
tilt mindent, — ezért kell kivándorolnunk, Le
gelő kell nekünk uram, — legelő.“

A kivándorlás visszatartásának eszméjével fog
lalkozók, — örvendve, hogy csak ez az egész 
baj, — hazajöttek s megindult a mozgalom : 
„Legelő kell a népnek, mert különben mind 
elvándorol ; szégyen, gyalázat, hogy ily csekély
séggel öljük magunk a fajunkat. Az erdőket ki 
kell adni, mit ennek azok, ha a nép itt hagy 
bennünket. Ez a törvény is várhatott volna még
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vagy 200 esztendeig (t. i. mig a föld összes 
fája és fűje eltűnik).

Azzal persze senki sem törődött s törődik 
ma se, hogy a földmivelésügyi kormánynak az 
állattenyésztés szintén mennyire szivén fekszik 
s hogy ép ez iránti rendelkezések folytán, — 
már akkor, — mikor még e látszólagos bajo
kat senki meg se pislantotta, — az erdészet 
lehető mindenét oda adta a legeltetésnek s alig 
tartott meg egyebet, mint a mi az újraerdősí
téshez elengedhetlenül, szükséges volt. S azt 
sem vették s veszik számba ma se, hogy ha 
az erdészet még ezen szükséges kis foltot is 
kiengedi, hát könnyen azon könnyelmű devastá- 
tiónak szegődik barátjává, — mely azután tény
leg kifogja azokat is kergetni, — kik kellő szor
galom és munkássággal nagyon is itthon akar
tak volna maradni, követvén az intést: „itt élned 
s halnod kell"!

Hogy az erdészet mennyire nem felületesen 
foglalkozik s foglalkozott a legelő kérdéssel, — 
elég reá mutatni azon alaposságra s megfelelő 
gondot s munkát igénylő törekvésekre, melyek
kel az Erdészeti Egyesület a tárgy iránt min
dég viseltetett s viselkedik; — a földmivelés
ügyi kormánynak az erdészeti szakon tett ebbeli 
rendelkezéseire; egyeseknek az erdészeti szak
közlönyökben megjelent széleskörű értekezéseire. 
S mint a törekvések nem mai keletűek s nem 
talán a gazdasági egyesületek initiativájának 
következményei; — hanem meg voltak már 
akkor, midőn még a gazdasági körök, a kiván
dorlás visszatartásának eszméjével foglalkozók 
részéről e tárgyra s kérdésre figyelmeztetve 
nem is voltak. S újabban is egész kis irodalom 
támad e kérdés közül.

Berendi Béla mily szépen, mennyi jóakarattal 
fejtegeti e kérdést. De hangoztatja a legelő gon
dozásának a szükségét is. S itt van a gordiusi 
csomó; erről gazdáink hallani sem akarnak. S 
ha reá is térnek a zöldasztalnál, — gyakorlati 
megvalósítása mily fehér hollónak mutatkozik. 
Pedig ez a hiba! Berendi, — külföldi példákra 
hivatkozva, — külön erdőalakot konstruál s az 
erdők nagy részét szívesen oda adja ily alak 
mellett a legeltetésnek. Ezt már Porubszky 
Gyula sokalja s ez helyes is. Mert bajokat elő

idézni könnyű, de megszüntetni bajos s renge
teg időt igényel. Már pedig ki tudja hol leszünk 
az általános legeltetéssel csak pár évtized alatt 
is?! Ha már egyszer minden lehető terűlet a 
végletekig ki lesz adva s ezen összes területek, 
az örökkévalóságban csak pillanatot jelentő év
tizedek múlva kopárokul fognak ismét jelent
kezni, — az esetben is, ha nem tiltatnának el, 
— a legelésző marha már egy csipetnyi fűvet 
s zöldséget nem talál, — váljon akkor csak
ugyan honnan lesznek ismét új területek fe l
nyithatók?! Mert akár Berendi erdőalakát, — 
melynek magam is elsőséget adok, — akár 
bármiféle erdőalakot veszünk is, a végnélküli 
s célnélküli legeltetéssel bizony mindegyik 
tönkre fog menni; különösen az erdők talaját 
értve, mely többé-kevésbé mindenütt lejtek- 
kel fordul elő.

De a túlságos engedményekkel ezen vázolt 
állapotok elérését csak siettetni fogjuk. Mert a 
szerint, a mint a nép legelőhöz fog jutni, — 
fogja eddigi marha-állományát növelni; minek 
folytán a mértéktelen használattal csak hama
rább elérkeznek a kopárok.

Ha pedig az említett végnélküli és célnélküli 
legeltetésre mondjuk reá, hogy az nem úgy 
lesz, — mert a dolog szabályozva lesz; — hát 
arra bátran vallhatjuk, hogy iszen már most is 
szabályozva van. Porubszky Gyula ugyan szin
tén említi, hogy: „Az 1894. évi XII. t. ez. a 
mezőgazdaságról és mezőrendőrségről a 21. 
§-ban előírja a legelő rendtartás kötelezettsé
gét minden közös, vagy községi tulajdont képező 
legelőre;“ — de azért mégis felveszi, és óhajtja, 
hogy földmivelésügyi kormányunk rendelje el, 
miszerint a közösen használt legelők, szakértők 
által készített tervek szerint használtassanak, — 
mely terveket a helyi viszonyoknak megfelelőleg 
a járási mezőgazdasági bizottság állapítaná meg. 
Sőt még azok ellenőrzésére is van személye a 
járási hatóságokban, — az úgyis minden köz
ségben megforduló állatorvosok közreműködé
sével.

Hát a tervek most is megvannak, — az el
lenőrzést pedig ezután sem fogja senki teljesí
teni s legkevésbé az állatorvosok, kik a dög- 
tgrekhez is alig férnek hozzá. Mert az ellen
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őrzés is megvan ... a községi elöljáróságokban ; 
-  de váljon hányszor hallottunk olyasmit, hogy 

az elöljáróság valamit feljelentett volna?!
Szerény magam is tagja vagyok a mező- 

gazdasági járási bizottságnak s azt hiszem, má- 
sútt is csak úgy fog az menni, — mint erre 
felé. Előre jelzem, hogy jól tudom, miszerint 
kivételek is vannak!

Összeülünk egyszer, legfeljebb egy évben. Ott 
van a bizottság feje: a főszolgabíró, az elő
adója: állatorvos, s még egypár tag, nagyobb
részt községi előljárósági tagok, egyes nagyobb 
gazda. Megjegyzem, hogy nem hivatalos sze
mélyt hiába neveznek ki, mert oly borzasztó a 
közöny, hogy azok úgy sem jelennek meg.

Előadatik, — hogy ép behozzam a thémába, 
— mondjuk a kora tavaszi gyűlésen, — mi
szerint N. N. községben az összeírás alkalmával 
találtatott ennyi és ennyi, ilyen és ilyen 
fajta marha állomány. Az illető községnek a 
legelője ennyi és ennyi hold. Mondja ki a bi
zottság, hogy összhangban levőnek tallálja-e a 
marhaállományt a legelővel? esetleg redukálni 
kellene az előbbit?

Erre azután vagy nem szól senki egy szót 
sem, — a mi a rendes, — s kimondatik, hogy 
a dolgok rendben vannak; vagy ha valaki alapos 
érvekkel meg akarná kontrázni s utalva a lege
lők nagyobb mérvű szegénységére, — melynek 
során már a kopárokhoz jutunk, — a marha- 
állományt túlsóknak találja, — hát az illetőt 
egyszerűen leszavazzák s letracsolják. Dehát 
vegyük a legjobb esetet, melynél tényleg az 
összhang megvan. Kimegy a rendelet az illető 
községnek, hogy az 1020 holdas legelőn a 
964 drb. marhádat legeltetheted; köteles vagy 
azonban ezen és ezen feltételeket betartani.

Beáll a tavasz. A zsenge fűvecske még k* 
sem bujt hogy az első napsugarat élvezettel 
pislanthassa meg, — s még csak nem is ak
kora, hogy bármely állat lecsippenthesse, — s 
már is el lesz tiporva a hosszú télen kiéhezett 
csontokkal zörgő állatok patái és csülkei által. 
Hogy azonban az idő halad, észrevesszük, hogy 
a fűvecske csak nem nő, de naponta vissza
nyomva az anyaföldbe, bizony nem is nőhet. 
E mellett azonban beállít egy pásztor a bíróhoz,

vagy mezőprovisorhoz s jelenti, hogy ott holmi 
új marhákat lovakat stb. vett észre a csordában. 
„Ne törődj vele, itt egy korona s igyál pálin
kát rajta“. Ez a felelet. A csordába meg naponta 
érkeznek egyes új darabok s a 964 drb. las
san felszaporodik 1900-ra. Ki vizsgálja, ki látja, 
ki törődik vele? Senki! S ha valaki mégis észre 
venné, ki jelentené fel? Senki! A legelő gyen
gébb — gyengébb lessz, — a pásztor pedig 
rakja lassan a koronákat. S innen van az, hogy 
a biróválasztás sifli a pásztorválasztáshoz. 
Egy ily pásztor egész évadi fizetése, — termé
nyekben kiszolgálva — 12—15 korona, s majd- 
hogy nem agyon verik miatta az emberek egy
mást. S az is innen van, a mit együtt láttunk 
csak a minap az itteni állatorvossal az egyik 
községben, hogy a cigánypásztor egyszerűen 
úgy összeszidta a szász bírót, hogy ez a ka
lapját is kereste, pedig a fején volt. „Hogy tűr
heti ezt biró úr?“ kérdem tőle. „Ilyenek — mondja 
ő, — kérem ezek mind s azután azt mondják, 
hogy a bírónak milyen könnyű. “ Csodálkozá
somra az állatorvos fejtette meg a talányt, 
hogy hát „összeköttetésben" lesznek azok biz
tosan.

Ez az egyik oldala az éremnek. A másik meg 
az, amit Porubszky oly egyszerű, őszinte igaz
sággal ir le, hogy „a közlegelőn összegyűlt trá
gyát eladják; a legelőt belepi a tűske, gyom, 
tövis (itt is van pár ezer hold ilyen), bozót, le
rágott cserje; s járja a liba, sertés, birka, mé
nes, gulya keresztül kasul minden rendszer 
nélkül.“

Midőn azután minden ily szépen tönkre megy 
akkor megindul a vészkiáltás Kárpátoktól — 
Adriáig: „Íme hová fejlesztette az erdészet
marhatenyésztésünket? a nép tönkre megy ! Nem 
csoda ha kivándroolf Legelőt kérünk, még pe
dig jó, szép, szűz legelőt az erdőkből ! Mniek 
is az az erdő, — ha legelőnk nincsen!“

De hogy valaki a bajok kútforrásait a termé
szet zöld asztalánál kutassa s ott győződjék 
meg az igazságról, s ha megyőződött, hasson 
oda, hogy a mai legnagyobbrészt teljesen silány, 
hasznavehetetlen, tönkrement, úgynevezett lege
lők, — tényleg ebbeli minőségüknek helyre állít
tassanak, rekonstruáltassanak, hogy ennek s e
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közben hozandó praktikus rendszabályoknak 
megfelelőleg, — az állattenyésztés vidoran tovább 
fejlődjék, — azt még nem hallottam s — saj
nos — nem olvastam semerre sem.

Az a főszüséglet s főszempont tehát a segé
lyezéseknél, a mit ismét csak Porubszky Gyű- I 
látói kell citálnom, hogy: „A legelő szükséglet 
nőttön nő, évről-évre több meg több vidék jaj
éul fel, hogy legelő hiányában a teljes elsze
gényedés, nyomor fenyegeti. Mivel legelőterüle
teink nem nőhetnek meg, nem marad más, 
mint a meglevőknek megjavítása, ápolása, a lege
lők kezelésének és használatának a szabályozása. “

Magam részéről még csak azt akarom ehhez 
adni, hogy azon gazdasági tényezők, melyek a 
legelő kérdésének megoldását ily irányban tű
zik ki, hasonlithatlanul nagyobb eredményt érnek 
el s nagyobb hálára kötelezik, — a nemcsak 
általuk, de általunk is szeretett népet, — mintha 
a kérdés gyakorlati megvalósításának szándé
kánál az erdészet jóakaró s tényleg jóindulatú 
s buzgólkodó törekvései ellenében keresik az 
ott nem veszített fejsze nyelét! 
kkkk.k.kkk.-F.k.kkk.kk.kkkkk.kkkkkk.jik.-kkkk-k-kkkk-k

Tájékoztató.
Az intelligens, képzett hivatalnokok általános panaszai 

között különösen figyelemre méltó helyet foglal el az erdő
tiszteké, kik sorsuk mostohaságát nemcsak szavakkal illusz
trálják, de kézzelfogható bizonyítékokban is adnak tanú
ságot arról, hogy e szak terén a megkívánt alap-felté
telek, a kiképeztetéssel járó anyagi és szellemi áldozatok 
mind oly veszendő tőkék, melyek befektetésére ma már 
csak a tájékozatlanság és az idealizmus vállalkozik.

E szomorú tény azon közös és különös erkölcsi köte
lezettséget rója mindazokra, kik ilyen befektetéseiket már 
vissza nem vonhatják és mindnyájunkra, akik több-keve
sebb küzdelem árán már e szak terén vegetálunk, 
hogy egymást minden méltányos érdekeinkben támo
gassuk, s hogy helyzetünket az egyetértés áldásos köz
reműködésével lehetőleg elviselhetővé tegyük.

Kötelességeink tág körű fogalma alá sok mindenfélét 
sorozhatnánk, amiről már eddig is szó esett, amikről 
szakunk lelkes harcosai már sokszor és sokat beszéltek, 
hogy megértessék velünk az életbölcseség azon legigazabb 
tanácsát, mely szerint sikert, boldogságot csakis egyet
értés szülhet. A már elmondottakat azonban fölösleges 
volna ismételnem; egyszerű dolgok azok, melyeket min
denki megért, a ki értelmiségét szándékosan el nem zárja a 
hallottak előtt. Lássunk ez alkalommal egy újabb kérdést, 
melyről tudtommal eddig még nem volt említés téve.

Az „Erdészeti Lapok“ egyik statisztikája szerint szakunk 
már is azon aggasztó stádiumba jutott, hogy a szükség kö 
vetelményei alapján levő állomások betöltésére nem képes 
elegendő kvalifikált erdészt szolgáltatni. Ha ez igy van, 
akkor éljünk az alkalommal és nézzük meg jól, előre, 
azt az állomást, melyet magunk kívánunk elfoglalni, 
akár ifjú szaktársainkkal akarnak betölteni. E figyelmez
tetés természetesen csakis a magán-erdészekre vonat
kozik, mert a ki az államerdészet kötelékébe lép, az 
ismert utón jár, azt nem fenyegetik előre fel nem ismer
hető meglepetések. Nem igy van a magán-erdészekkel. 
Azok tudják csak, a kik ilyen alkalmazásban vannak, 
hogy a hány állomás, annyiféle ; a hány birtokos, annyi
féle sors! Igaz, hogy ezen állomásokban is vannak meg
elégedett emberek, de sokkal nagyobb azoknak a száma, 
akik nap-napután testi-lelki gyötrelmek között fogyasztják 
a keserű kenyeret, mint e szaknak néma mártírjai, s 
hányán vannak, akik türelmük fogytán végre 10—16 évi 
szolgálatot is eldobnak maguktól, csakhogy szabaduljanak 
a lelketlen sanyargatástól, az igazságtalanság özön-gyötrel- 
meitől! És ezeknek sorsa mind azon dőlt meg, hogy mi
dőn állomást vállaltak, nem volt semmi tájékozottságuk, nem 
volt senki útmutatójuk, hanem egyedül a kecsegtető pályá
zathirdetésbe vetett boldog reménység vezérlete alatt lép
tek bele a mézes madzagból font, senyvesztő hálóba.

Ettől a hínárba jutástól kell megmentenünk egymást, 
ezen félelmetes bizonytalanság elhárítására kell egyesíteni 
erőnket, tehetségünket, mert ha e szaknak a mostoha 
javadalmazások és a társadalmi megbecsültetés hiánya 
miatt már most miniumra apadt a látogatottsága, mi lesz 
a szakkal, ha a még jelentkező kevesek nagy része is 
tűrhetetlen szolgálati visszonyok közé jut!? Erre csak az 
képes érdemlegesen felelni, a kinek ily sorsban része 
volt. Mert igaz ugyan, hogy egy szaknak elzülléséhez elég 
a teljes elhagyatottság is, de mennyivel hamarább fog ez 
átkos jövő bekövetkezni, ha maguk a munkára hivatott 
szakemberek szítják állásuk ellen az ellenszenv tüzét, s 
szakuk iránt való gyűlöletük közepette a munkátlanság- 
ban keresnek vigasztalást 1 ? Pedig, a kiknek becsületes 
szorgalmát méltatlan sanyargatással jutalmazzák, azoktól 
mást nem lehet remélni. Vagy talán minden évben állo
mást cseréljen a szerencsétlen, mig jó helyre nem akad ? 
Ez teljes lehetetlenség ugyan, de ha lehetséges volna is, 
alig vezetne egyébre, mint hogy cseberből vederbe jut
tatná az örökös pályázót!

Van azonban e bajnak más orvossága, mely által leg
biztosabban megoltalmazhatjuk egymást a csalódás vesze
delmétől. Ugyanis hazánkban két olyan tekintélyes erdé
szeti szaklap jár közkézen, mely eredeti feladatául nem
csak azt tűzte ki, hogy a szakismereteknek terjesztője és 
mivelője legyen, de bizonyára azt is hivatásának tartja 
mindkettő, hogy e szaknak érdekeit minden erejével 
támogassa és megvédelmezze. * E szaklapok, t. i. az

* Azt hisszük, hogy ezt a M. E. már eddig is többször bebizo
nyította. Szerkesztő.
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„Erdészeti Lapok“ és a „Magyar Erdész“ tartják hatal
mukban e fontos kérdésünknek: a tájékozatlanság elenyész- 
tése által való megoldását.

Én ugyanis azon nézetben vagyok, hogy ha az erdész 
a pályázati hirdetésekre beadott ajánlata előtt felvilágo
sítást kérne e szaklapoktól, akkor az elégedetlenek száma 
jóval apadni fog ; mert ámbár csalódni emberi dolog, de 
bizonyára nem fordulna elő olyan jelenség, hogy egy és 
ugyanazon uradalom kötelékéből rövid öt év alatt egymás
után négy okleveles erdőtiszt lépjen ki önkéntes lemondás
sal. Ilyen valóban megtörtént tényt bizonyára komolyan 
figyelmébe vennének a pályázók. És hány ilyen eset van, 
hány lemondás történik csak egy év alatt is a tűrhetetlen 
szolgálati viszonyok miatt! De legyünk igazságosak s 
valjuk be, hogy sokszor az erdészekben is van hiba, sőt 
megesik, hogy épen a bennök levő sok hiba miatt nekik 
mond fel az uradalom. Ezt az esetet azonban elkülöní
tem az előbbitől és pedig azon feltevés alapján, hogy 
midőn az erdész mond fel és különösen midőn ugyan
azon uradalomban több erdész adja be egymás után 
lemondását, ott kétségtelenül a távozók személyén kívül 
áll az ok, mely azon állomást intelligens, képzett embe
rek részére elviselhetetlenné teszi. Mig ellenben a felmon
dással eltávolított alkalmazottat úgy tekintem, mint aki 
vagy maga követett el hibát, vagy alkalmat adott erre 
másnak. Ámbár nem lehetetlen az az eset sem, hogy 
kényszer-felmondással futni hagyják a bűnöst, mig az 
alapjában ártatlannak akarata és érdemei ellenére adják 
ki a felmondást.

Ezen esetek azonban szabályok által nem precizelhetők 
es minden különös esetben a közvetlen magyarázat ad 
a helyzetről világos képet, mely aztán a szolgálati viszo
nyokra is világosságot vet és irányitó tájékoztatásul szolgál 
azoknak, akik az igy megüresedő állásokra pályázni óhajtanak

Én tehát akképpen vélem megoldani e fontos kérdést, 
ha közös erővel módot szolgáltatunk ahhoz, hogy a neve
zett két szaklap lehetőleg minden kérdezősködőnek meg
bízható tájékoztatást nyújtson azon állomásokról, melyek 
ellátására személyt keresnek. És ez könnyebben megtör
ténhetik mint gondolnók.

Ha ugyanis mindkét lapunk nagyrabecsült szerkesztő
ségét szerencsések lennénk megnyerni az eszmének, 
akkor nem volna más teendőnk, mint az, hogy midőn 
bármelyik szakképzett magán-erdőtiszt állást változ
tat, illetve távozik valamely uradalomtól, rövid beje
lentéssel értesítené e lapok szerkesztőségét távozá
sának igaz (!) okairól. A szerkesztőségek pedig egy 
könyvet tartanának e címmel: Tájékoztató a magán- 
erdőtiszti állomásokról. Ezen könyvbe lennének beiran- 
dók az ismertető (esetleg igazoló!) jelentések és a válasz
bélyeggel ellátott kérdezősködésekre ezekből adnának 
tájékoztatást.*

* Mi a magunk részéről készséggel karoljuk fel a megpendített 
eszmét s a Tájékoztató részére már is elfogadjuk az adatokat.

Szerkesztő.
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Azért hangsúlyozom, hogy csak az állást változtató 
erdőtisztek küldjenek be jelentést, mert ezek bizonyára 
meg is teszik azt, mivel érteni fogják annak jelentőségét. 
Mig ellenben a méltánylás és megbecsültetés közepette 
boldogan éldegélő szaktársak legfeljebb arról adhatnának 
tájékoztatást, hogy hol van igen jó dolga az erdésznek; 
erről pedig a legtöbb szívesen hallgat. De különben is 
nekünk főleg azon állásokról lesz szükségünk a kime
ntő ismertetésekre, melyektől minden érdemes embert 
távoltartani óhajtjunk, s ezeket bizonyára a távozók 
utján szerezhetjük be legilletékesebben.

Hogy e kérdés nagy horderejét érdemlegesen elbírál
hassuk, gondoljunk azokra, a kik reményeikben csaló
dottan, talán éppen télviz idején, több tagú családdal 
évek óta kuporgatott ingóságaikat elkótyavetyélve kény
telenek állomásaikat változtatni, hogy egy újabb állomá
son talán ismét hasonló nyomorúságba jussanak, a sza
kunk terén oly gyakori méltatlanságok folytán. És meny
nyire ki van ennek téve mindenki, a ki ily körülmények 
között változtatja helyét, mert ezeket a szabadulás vágya 
sarkalja a távozásra s egyik sem válogat nagyon a kínál
kozó alkalmatosságok között, különösen ha egyaránt min- 
denik ismeretlen előtte, a mi leggyakoribb eset.

Mindezek dacára kétségtelen, hogy e kezdeményezés
nek is lesznek ellenségei,* különösen azok között, a 
kik nem ismerik a helyváltoztatás kényszerűségét és az 
ezzel kapcsolatban levő gyötrelmes bizonytalanságot. De 
az ellenérvekkel szemben hivatkozom a müveit külföldre, 
a hol a tájékoztató intézmény kiterjed a társadalom min
den rétegére és a foglalkozók minden nemére, szente
sített törvények védelme alatt áll és pedig oly tág ha
talmi körrel, hogy még akkor is büntetlenül működhetik, 
midőn ezáltal másokat veszteségbe, vagy épen erkölcsi 
szégyenbe is sodor. A törvény ugyanis azt mondja, hogy 
a nemzetgazdasági, ipari, kereskedelmi és társadalmi 
információk a köz-érdek szolgálatában állanak, s még 
akkor sem büntethetők, ha sérelmet okoznak, mert ebben 
a tulajdonképeni cél nem a sértés. De külföldi szaktársa
ink ezen kivül önkéntesen kötelezik magukat arra is, 
hogy szakjuknak minden közös érdekét és sérelmét közös 
egyetértéssel szolgálják és torolják meg. Innen van az, 
hogy pl. a német és francia erdész előtt tisztelettel emel 
kalapot a társadalom minden alakja, mert azon kollegá
ink szellemi műveltségük által szereznek érdemeket a meg- 
becsültetésre, de az önérzetes együttműködés és közös 
érdekeiknek közös támogatása által szerzett tekintélyüket 
— mely egyszersmind e szak érdekeinek hatalmas védő
bástyáját képviseli — fenn is tudják tartani.

Nálunk ellenben épen az erdőtiszt az a szerencsétlen 
flótás, akivel az utolsó botos-ispán is hetykén packázik s 
aki egy napon sem érezheti magát mentnek, a méltatlan 
sérelmektől. De talán sokszor meg is érdemli, mert szin
tén köztudomású sajnos tény, hogy mi erdészek a ma

* Nem tudnám okát adni hogy miért? Szerkesztő-
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gyár társadalomnak ezek a züllő, gyámoltalan szomorú 
alakjai, nemcsak hogy szakképzettségünknek megfelelő el
ismerést nem tudunk szerezni, de sőt nem is kívánunk. 
S igy nembánomságunkkal önmagunk öljük meg sza
kunkat.

Szakunk sokféle bajainak ez az általános közömbössé
günk is egyik oka. Csak rajtunk múlik, hogy nemcsak 
az erdőbirtokos, de az egész társadalom jobban megbe
csüljön bennünket.

Quercus

A szakbecsület.
Kapinya Antal múltkori közleménye késztet annak meg

írására, hogy természet rendje az, hogy a munkást nem 
a végzett munka nagysága, hanem sikeres, hasznothozó 
volta szerint becsülik meg.

Bányatársulatok, uradalmak, iparvállalatok gazdaságá
ban az erdőgazdaság többnyire csak másodrendű tényező. 
Nem ez élteti a birtokost, csak segíti a megélhetésben, 
— természetes tehát, hogy ily helyeken nem az erdészeti 
személyzetet fizetik a legjobban, nem az erdész a leg
nagyobb ur. Egyénileg azonban, valamint másutt sem, 
úgy itt sem becsülik kevesebbre azt az erdészt, aki a 
társadalom becsülését kiérdemelte és ennek az egynek a 
révén Ítélik meg aztán — legalább nagyjából — az 
egész szakot. Ennek a megbecsült erdésznek tökéletesen 
mindegy, hogy főerdész, erdőmérnök, erdőgondnok, erdő
igazgató, erdész, erdőmester vagy erdőfelügyelő vagy 
akármi a cime, neve, mert nem eszerint, hanem saját 
személyének értéke szerint becsülik meg őt. — Nem a 
szak szerint az egyént, de megfordítva.

így van ezaz élet ezerféle körülménye között minden
kivel, az erdőőrökkel is.

Ez erdőőrt is többre becsülik az erdős vidékek társadal
mában, mert ott sokkal jelentékenyebb munkásságot fej
tenek a közösjó érdekében, mint a bányatársulatoknál. 
Itt is megbecsülik azonban az egyént érdeme szerint, 
ha csak az a kör, amelybe értelmiségénél fogva tartoz- 
hatik, eléggé nyílt szemmel látja az életviszonyokat s 
eléggé józan fővel tud ítélni a társaséletre szoruló 
tagjai fölött. Szaktekintélye — itt — kisebb ugyan, mint 
amott, de őt magát és — szerinte — szakját is meg
becsülik itt is, ott is.

Az élettel való megelégedésnek legbiztosabb útja azon
ban nem az, hogy különféle institúciókkal kierőszakoljuk 
a nagy fizetést, a süvegeltetést, felebarátaink irigykedését, 
a szeretetlenséget, amiket együttvéve tekintélynek mon
dunk — ez az úgynevezett tekintély ma már nem visz 
semmi ügyet sem előre, ki is veszett már végképen a 
józanná lett világból — hanem az, hogy már idejekorán 
tisztában legyünk azzal, hogy embertársaink szemében 
szálka vagyunk, mert mi is bizonyosan elhalászunk elő
lük egy-két falatot abban a zavaros lében, aminek élet 
a neve. Amikor tehát a magunk lábára állva felebará
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taink közé léptünk, tiszteletet, becsülést, szeretetet csak 
úgy találunk, ha őket törekvésükben támogatjuk, tőlük 
elismerést nem kívánunk, tőlük sem szóban, sem tettben 
nyilvánuló áldozatot el nem fogadunk, az igaznak útjáról 
pedig soha senki kedvéért le nem térünk. Vagyis más 
szavakkal: megelégedettek és életünkben boldogok csak 
úgy leszünk, ha éltetünk, nem pedig ha életet követelünk.

Éhez képest — az erdészeti kar jóvoltára törekedvén, 
tennivalónk — hogy szakunkat becsültté és általánosan 
ismertté tegyük — nem az a fő, hogy uniformisunkon 
módosítsunk és az akadémiát egyetemmé fejlesszük, ha
nem az, hogy megszerzett oklevelünket szedjük le a 
falon csüngő aranyos rámából, tegyük be a fiókba és 
pihenő óráinkban ekét, kapát és kalapácsot fogjunk ke
zünkbe s a nép oktatására csináljunk minta-paraszt
gazdaságokat. Ahány tagja van szakunknak — annyit, 
mert egyesek — egész társadalmi osztálynak tekintélyt 
szerezni soha sem fognak, ehez az egész érdekelt osz
tálynak szeretetteljes nagy munkássága kell. És mert 
elismerést és becsülést csak úgy várhatunk attól a lai
kus nagyközönségtől, — amely ma csak az aranysuj- 
tással párosult zöld kalapot nevezi erdésznek, — ha jót 
tettünk vele, ha jóra tanítottuk őt, ha vele való hosszas 
foglalkozásunk alatt megismertettük magunkat vele.

Messzi jövő muzsikája az, hogy a tömeg nem a kül
sőség után fog ítélni, — elérhetetlen messzi idő az még 
nagyon, amikor a belső értéket előbbre fogja tenni, mint 
a káprázatos külsőséget, de annál sürgősebben kell mun
kához látnunk — a nép neveléséhez.

Ne szóval, ne is áldozatok árán, de némán és a ma
gunk hasznáért tegyük. Jövedelmező mintagazdaságunk 
ezen meggyőző beszédnél többet fog érni és magyará
zatra csak akkor lesz mi szükség, ha a jóakaratunkban 
örökké kételkedő nép — gyarapodásunkat látva — meg
indul nyomunkon.

Ekkor azonban ne sajnáljuk tőle a jó szót és ne saj
náljuk egy kevés kereskedői körültekintésre, egy kis élel
mességre is tanítani, hogy céltudatosan tegye azt, amit 
— tőlünk látva — tenni akar.

Ha a mostani általános elégedetlenségben, általános 
szegénységben levő népességet az erdész vezeti a meg
elégedés útjára, úgy a látóvá lett nagyközönség — az 
erdészt ezentúl csakugyan meg fogja becsülni. Azt az 
erdészt, akit az akadémia szűk szakismeretekre tanított, 
de akit egyúttal a messzi jövőbe néző, széles látású, 
természetes észjárású emberbaráttá is nevelt.

Nem elég azonban a szaknak becsületet szerezni, ezt 
meg is kell tudnunk tartani. Enélkül csak haszontalan 
munkát végeztünk.

Csak rajtunk múlik, hogy méltatlanul senki se bitorolja 
azt az erdészi címet, amelyet — jogosan — csakis egy 
zorgalmas tanulással eltöltött ifjúkor feláldozása árán 

lehet megszerezni és amelynek egy egész társadalm i 
osztály — egész életén át tartó — értelmes és lelki- 
ismeretes munkálkodás révén iparkodik becsületet sze-

*4
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rezní. Csak rajtunk múlik, hogy a szakunkszőtte köpenybe 
ne burkolózzanak olyan kétes érdemű urak, akik nehány 
éven át viselt érdemes kammerdineri hivataluk fáradal
mait a nyugalmas erdész! állásban kívánják — uruk 
jóvoltából — kipihenni.

Ám pihenjenek békében, boldogul, de az erdész állá
sával járó címeknek hagyjanak békét, mert ahoz semmi 
jussuk sincs.

Mi pedig javítsuk meg mostani törvényünknek egész sza
kunkat megszégyenítő intézkedéseit és tegyük törvénynyé 
az igazságot, hogy: erdőtiszti és altiszti állást és címet 
csak az viselhet, aki megfelelő szakiskolát járt és állam
vizsgát tett.

Nyilatkozat *
Tekintetes Szerkesztőség!
A nekem nyújtott felvilágosítások alapján, hogy min- 

dennémű félreértéseknek elejét vegyem kénytelen vagyok 
kijelenteni, miszerint válaszom azon része becses lapjá
nak negyedik számában, mely árjegyzékem szétküldésére 
és Faragó Béla urnák alapítványára vonatkozik, téves 
értesüléseken alapul, minélfogva nem is vonakodom azt 
ezennel visszavonni.

Körmend, 1903. május 19. Kiváló tisztelettel
Stainer Gyula.

.<.......... £  ...... £  .j. £ £ £ £ £ £ £  ±  ±  ±  X  ±  X  A t £

A svájci
havasgazdasági egyesület működése.

Közli: Polgárdi Béla.
Svájc legelőgazdaságát Bekény Aladár és Berendi Béla 

m. kir. erdőmesterek részletesen ismertették. Tartózkodva 
az ismétlésektől, a svájci gazdasági élet oly mozzanataira 
térek ki ezúttal, melyek ezen ismertetésekben felemlítve 
nincsenek.

Ilyen a svájci havasgazdasági egyesület működése.
A szövetséges állam és a kantonok által segélyezett 

havasgazdasági egyesület Svájc legelőgazdaságának fel
lendítésében kiváló szerepet játszik és hathatósan műkö
dik közre.

Statisztikai munkáiban behatóan foglalkozik Svájc 
legelőgazdaságának mai állapotával.

Több ily munkái között 1896-ban „Solothurn kanton 
legelőgazdasága“ cím alatt a második ilyen kiadványa 
jelent meg. Most, midőn rabló-legelőgazdaságunkat a tör
vényhozás meg akarja szüntetni, kötelességünk az eddigi 
tapasztalatokat szorgosan összegyűjteni. Ezen célt kívá
nom szolgálni a könyvismertetéssel. Az adatok gyűjtését 
a kanton öt kerületében nyolc legelőfelügyelő teljesítettet 
akik között erdőtisztek is voltak. Az anyag feldolgozásé, 
a gazdasági egyesület buzgó titkára, Strűby tanár végezte,

A munka négy főrészre oszlik.
* E nyilatkozat csak május 26-án érkezett kezeimhez, azért nem 

jelenhetett meg az előző számban.

Az első a munkálat célját ismerteti, a második főrész 
az általános viszonyokkal foglalkozik, a harmadik az 
összes megvizsgált legelők részletes leírását tartalmazza, 
a negyedik táblázatos kimutatásokat közöl.

I. FEJEZET.

Az előszóban a munka célja emigy van felsorolva:
1. Statisztikai anyaggyűjtés a gazdálkodás hibáinak 

feltárásával.
2. Útmutatás gazdasági tervek készítéséhez és meg

bízható adatszolgáltatás talajjavítási segélynyújtásokhoz.
3. Kiváló gazdálkodási eredmények méltatása.
A segélynyújtás ugyanis az 1893-ik évi szövetségi tör

vényen alapszik, amelynek a talajjavításról szóló legfon
tosabb szakaszai a következők:

9. §. A szövetségi tanács talajjavítási munkálatokat 
alábbi feltételek mellett segélyez:

a) A műszaki leírást és költségvetést tartalmazó segély
kérések a kanionalis kormány útján mindig a munkálat 
megkezdése előtt terjesztendők a szövetségtanács elé.

b) A kanton, község vagy vállalat hozzájárulási ará
nyának legalább oly nagynak kell lenni, mint a szövet
ségi segélyezésnek, amely utóbbi az összköltségek 40%-át 
meg nem haladhatja. Kivételes esetekben — más támo
gatás hiányában — a szövetségi segély az összköltségek 
50%-ára emelkedhetik.

c) A kantonális kormány — az érdekeltségekkel szem
ben való visszkereseti jogának fenntartásával — a mun
kálatok pontos kiviteléért felelősséget vállal.

d) A szövetségi segély csak a munkálatoknak hatósági 
felülvizsgálása után fizethető ki.

10. §. A szövetségtanács a kantonok segélyezését évről- 
évre megállapítja a költségvetésben.

11. §. A szövetségtanács a segélyek elintézésénél, va
lamint a legfelsőbb felügyelet gyakorlásánál műszaki kö
zegeit tetszése szerint alkalmazhatja.

A segélyezési kérvények elintézésénél felmerülő mű
szaki előmunkálatok költségei a 9. §. alapján fedeztetnek. 
A kantonok által külön alkalmazott kultúrmérnökök fize
téséhez a szövetségtanács 50% erejéig hozzájárul.

II. FEJEZET.

Ezen rész az általános viszonyokat tárgyalja.
Kitűnik belőle, hogy Solothurn kanton összterülete 

79,160 hektár.
És pedig: 77,228 ha. a termékeny terület, 10,594 ha. 

a legelő.
A legelőbe foglalt 5044 ha. belsőség és erdő levonása 

után a tulajdonképeni legelők az összterületnek 7%-át 
teszik ki.

Az erdőterület 20,642 ha., amelyből 47% fenyő- és 
53% lombfaerdő.

Az öt hektárnál kisebb legelők számba nem vétettek. 
A solothurni legelők átlag 950 m. tengerszint feletti ma
gasságban feküsznek és marhabírásuk 0'85 hektáronként 
egy szarvasmarha. Flórájuk a következő: veres csenkesz
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(Festuca rubra), csomós ebír (Dactylis glomerata), kö
zönséges tippan (Agrostis vulgaris), rezge (Briza media), 
mezei perje (Poa pratensis), hegyi sás (Carex montana), 
réti lóhere (Trifolium pratense), fehér lóhere (Trifolium 
repens), szarvaskerep (Lotus corniculatus), nyúl szapuka 
(Anthyllis vulneraria), közönséges palástfű (Alchemilla 
vulgaris), kömény (Carum carvi), cickóró (Archillea mille
folium), stb.............

Károsak: a magár (Nardus stricta), közönséges 
avarhanga (Erica vulgaris), vadrózsa (Rosa canina), kö
zönséges boróka (Juniperus communis), málna szeder 
(Rubus idaeus), hamvas szeder (Rubus fruticosus), kökény
szilva (Prunus spinosa), cseregalagonya (Crataegus oxya- 
cauta) és a mogyoró. A sátiga tárnics (Gentiana lutea), 
bár ez nem tápnövény, belőle készítik a hasonnevű jól 
fizetett, kedvelt pálinkát.

Határozottan károsak továbbá: a fehér zászpa (Vera
trum album), a kutyafűtej (Euphorbia cyparissias), a nyilas 
rekettye (Genista sagitalis), a tavaszi sáfrán (Crocus ver
nus), a tavaszi tárnics (Gentiana verna), a fekete kosbor 
(Orchis nigra), a gyopár (Gnaphalium dioicum), hegyi 
viola (lbens saxatilis), stb............

A teljesen berendezett, önálló havasgazdasághoz, azaz 
havashoz (Sennberg) tartozik az épületekre szánt sík- 
lankás terület, szántó, erdő, legelő.

Solothurn kanton 209 legelőbirtoka közül: 150 magán-, 
30 községi, 14 szövetkezeti, 4 állami, 6 kanton-banki 
és 3 egyházi birtokot képez. Ezek közül 111 bérbe van 
adva. Nehány havas kiránduló-helyül is szolgál, mások 
ismét keresett nyaralók. A legeltetés általában május 
10—20-tól szeptember 10— 18-ig tart. A legelőbér egy 
tehén után 30—80 frank között változik, átlag 45 frankra 
tehető.

A munka — ezután — több bérszerződést sorol fel 
amelyek a gazdasági viszonyok világos képét tárják elénk 
és az okos legelőgazdaság berendezésére és vezetésére 
igen jó útmutatásul szolgálhatnak.

Mint egyik kiválóbbat, kiemelem Seewen község „Eigen“ 
nevű havasának bérleti szerződését.

A havas maga 591—610 m. tengerszínt feletti magas
ságban fekszik, szélvédett éjszaki fekvésű és lejtje köze
pes, meredekbe hajló.

Összterülete .......... . . ..  . . .  56 ha.
Ebből belsőség és szántó . . .  27 ha. 
Tulajdonképeni legelő . ..  . . .  7 „
Erdő . ..  . . .  ............  . ..  22 „

Legeltetési időtartama május 15-től szeptember 15-ig 
terjedő 120 nap és szabályos marhabirása 7 drb. szarvas- 
marha.

A birtok 50,000 frankra van becsülve.
„A z  Eigen-havas haszonbérleti szerződése.“

Seewen község, mint az Eigen nevű havas birtokosa, a megtartott 
árverésből kifolyólag nevezett havast alulírott Troesch Adalbert see- 
weni lakosnak a következő feltételek mellett adja haszonbérbe:

1. A bérlet ideje 1894, év március 15-étől kezdődőleg a követ

kező nyolc évre szól. A bérlet a negyedik évben mindkét fél részé
ről háromnegyed évi felmondással megszüntethető. Háromnegyed év1 
felmondásnak van helye a szerződés lejárta előtt is. (1902. márc. 15.)

2. Bérlő halálával a szerződés megszűnik, jogutódiai azonban a 
bérletet a község beleegyezésével megtarthatják. A jogutódok köte
lesek a megkezdett bérleti évet minden esetben befejezni és a bér
összeget megfizetni.

3. Bérlő tartozik az egész birtokot jókarban tartani és javítani- 
Köteles ezért a bérlet tartama alatt öt tagú munkásszemélyzetet és 
legalább három lóerőnek megfelelő igavonó marhát tartani.

4. A lankás és a legelőnek arra alkalmas részei — bérbeadó 
helyszíni kimutatása szerint — csakis ott szánthatók fel, ahol a fű
növés a legsilányabb és a felszántandó terület tiz holdnál nagyobb 
nem lehet. Bérlő köteles a felszántott területet megfelelően trágyázni, 
megművelni és a községi elöljáróság felügyelete alatt három éven 
belül különféle jónak ismert fűmaggal bevetni. A szántás barázdái 
úgy simítandók el, hogy a lankáson kiemelkedés ne képződjék.

5. Határozottan tilos bérlőnek fát, szénát, abrakot, szalmát, sást, 
trágyát a birtokról elhordani; ellenkezőleg tartozik — a talajjavítás 
végett — a lehető legtöbb trágya- és trágyalé-készletet összehal
mozni. E végett tartozik évenként szemét, föld, hulladékokból leg
alább 20 szekér — lével öntözött — keveréket a trágyagödör mellett 
összegyűjteni és avval a silányabb gyepterületeket trágyázni.

6. Uj kerítést felállítani nem szabad, az elhalt élősövény kijaví
tandó, vagy drótkerítéssel pótlandó. Az élősövényekhez szükséges 
csemetéket a község, illetve legelőőrök adják ki és — szükség ese
tén — az ültetésnél segédkeznek. A drótkerítéshez szükséges anya
got a bérlő tartozik megvenni.

7. Uj szekér- és gyalogútnyítás tilos. A cserjék és kövek a lan- 
kásokról és a legelőről elhordandók, a gyümölcsfák kellően meg- 
tisztítandók és ápolandók. Kiszáradt gyümölcsfa csak a községi elöl
járóság engedelmével vágható le és ásható ki. Bérlő tartozik évenként 
legalább 16 drb. különféle, jő minőségű fiatal gyümölcsfát ültetni és 
beojtani.

8. Bérlő tartozik a reábizott épületeket legjobb tudása szerint 
sajátja gyanánt gondozni és a rongálástól megóvni. Ha akár hibájás 
ból, akár mulasztásából kár esnék, köteles azt helyrehozni. Kisebb 
tatarozásokat az ide vonatkozó törvény 304. §-a értelmében maga 
teljesít.

9. Nagyobb tatarozások szükségéről tartozik a bérlő a községi 
elöljáróságot értesíteni. Ez esetben minden földmunka, ásás, homok
nyerés, kőfejtés, favágáshoz, valamint a birtok határán kivülről is 
szükségelt anyagoknak a helyszínére való összehordásához tartozik a 
bérlő teljesen ingyen fuvart szolgáltatni. Tartozik továbbá a bérbe
adó által felfogadott iparosokat élelmezni és a szükséges kézi-nap
számról gondoskodni. Öt frankot meg nem haladó javítási munkákat 
a bérlő saját költségén tartozik teljesíteni. Végre kiváló figyelmet 
tartozik fordítani az épületek tetőzetére és szorgosan elvégezni az 
úgynevezett cserépfedést.

10. Bérlő tüzifaszükségletének fedezésére egy méter hasábhosszat 
számított két öl tűzifa és 600 drb. dorong fog az erdei bizottság 
utasítása szerint kiadatni, melyet bérlő termel ki. Ezen famennyiség 
első sorban az elszáradt fából termelendő.

11. Ki nem jelölt fa vágása a bérlet elvesztésének és a törvényes 
büntetéseknek terhe alatt tilos. Tartozik egyébként a bérlő az erdő
ket lehetőleg megőrizni és az esetleg tudomására jútó erdei kihágá
sokat feljelenteni.

12. A birtokra nehezedő valamennyi természetbeni és pénzbeli 
terhet bérlő viseli.

12. A bérlet átruházhatlan és alkalmazottakat is csak a község 
hozzájárulásával fogadhat a bérlő. A község a kőfejtési, homok
nyerési, kutatási, valamint ezen termékek kártérítés nélkül való el- 
hordási jogát fentartja magának. Idegen erdőkből való fa átfuvarozása 
esetén a bérlő kárpótlásra igényt nem tarthat.

14. Ha bérlő kötelezettségeinek nem felelne meg, avagy épenség- 
gel a kikötések ellen cselekednék és a szakértők a birtokálldota

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



6. szám . MAGYAR E R D É S Z 109

hanyatlását állapítanák meg, egyáltalában, ha a birtok rossz karba 
jút, a községi elöljáróság jogosítva lesz a szerződést bármelyik év 
őszén felbontani és ez esetben a bérlő a bérlet tárgyát a felmondást 
követő év tavaszán kárpótlás nélkül elhagyja.

15. A magas kormány által a birtokon fentartott úthasználatért 
bérlő Seewen községtől kárpótlást nem követelhet.

16. Ha a bérlet tartama alatt a legelő felsőrésze befásíttatik, az 
évi bérösszegből 100 frank elengedtetik.

17. Bérlő a szerződés lejártakor való március 15-ikére tartozik 
boglyában öt métermázsa jó szénát és 150 zsúp szalmát átadni. 
Köteles távozása előtt a községi elöljáróság utasítása szerint kárpótlás 
nélkül négy zsák rozsot elvetni.

18. Az épületek oly karban adandók át, amint azokat bérbevevő 
átvette.

19. A bérösszeg 1400 frankban, azaz egyezernégyszáz frankban 
állapíttatik meg. Első fele, azaz 700 frank minden év szept. 15-én, 
második fele, azaz 700 frank minden év márc. 15-én fizetendő le.

20. A bérösszeg, valamint az összes kötelezettségek betartásának 
biztosítása végett alulírott jótállók a bérlővel egyetemleges vagyoni 
felelősséget vállalnak.

21. Ezen bérleti szerződés két eredeti példányban állíttatott ki és 
a feleknek kiadatott.

Seewen, 1893. augusztus 20.
Az általános leirás végén az okos legelőgazdasághoz 

ad megszívlelendő utasításokat és hosszas gyakorlati ta
pasztalatok alapján szerzett tanácsokat. Kivonatosan egy
két érdekes pontot szakítok ki ezekből.

A legelőtrágyázás nagy fontosságát a havasgazdasági egyesület 
kimerítő vizsgálatai illusztrálják, melyek szerint egy hold trágyázatlan 
legelő : 15 mázsa és 90 font, komposzttal trágyázott legelő : 24 mázsa 
70 font, trágyalével öntözött legelő : 29 mázsa 20 font és jól trágyá
zott legelő 32 mázsa 50 font szénát terem. Hogy mennyire fontos 
tehát a trágyagyüjtés, az kitűnik a vizsgálatok azon további sorából, 
mely szerint egy felnőtt tehén 128 legelőnap alatt csak 85 mázsa 
trágyát hullat el.

A íegeíőváltoztatás szükségéről Schatzmann, ki ezen 
téren kiváló szaktekintély, a következőket mondja:

A legelőváltoztatás elengedhetetlen feltétele az okos havasi gaz
dálkodásnak, mert megakadályozza a talaj kizsarolását, mindenkor 
üde legelőt biztosít és ekként a legelőállat tej- és húsképződését 
segíti elő. Ahol rendszeres legelőváltoztatás nincs, többet ront a marha 
lába, mint összerág a szája. A tavaszi dús készletben válogatós lesz, 
elkószál, hasztalan kifárad és ennek következtében kevesebb tejet ád. 
A fű egy része ott marad, szárba hajt és élvezhetetlenné válik. Nyár 
utóján pedig a marha ugyanezen legelőn alig talál elég táplálékot.

Kárhoztatja a könyv a gyakori bérletváltoztatásokat, mert ezek 
mellett a talajjavítási érdekek kellően meg nem óvhatok.

A legelőtisztításokról szólva, érdekes védekezést említ 
a hangyabolyok ellen.

Azok kiszedetvén, az így támadt gödröket és a kiemelt földet 
lU— l'70-os vasvitrióllal kell leönteni. Egy hangyabolyra 2—3 liter 
elegendő a folyadékból. Az így nyert anyag felette alkalmas komposzt- 
készítésre.

A legelőtúlterheltctés káros hatásáról a mű a surseei 
mezőgazdasági iskola igazgatójának — Moosnak — sza
vait idézi:

A túlhajtás legnagyobb kárára van a havasnak. A túllegeltetés 
leghamarább silányítja tönkre a takarmánynövényeket, mert ahogy 
és ameddig csak a marha fogai érik, le lesznek legelve és élet
működésükben megakasztatnak. Tengődnek, sőt tönkre mennek. A 
legtöbb növény és épen legjobb takarmánynövényeink ugyanis azok
hoz tartoznak, melyek normálisan fejlődve gyökérzetükben, nagy tar
talékanyagot halmoznak fel. Ezen tartalékanyag teszi lehetővé a 
növényeknek következő évi erőteljes növekvését és ebből képződnek

a növény levelei és egyéb szervei. De ezen tartalékanyag arra is 
szolgál, hogy a takarmánynövény lerágott részeit utánnövessze. Ha 
a tartalékanyag a rövid havasi nyár alatt több Ízben kimeríttetik, a 
teljes kifejlésében gátolt növénynek sem ideje, sem ereje nincs többé 
gyökereiben a tartalékot felhalmozni, minek következtében tengődik 
és a következő tenyészeti évszakban nedv és életerő nélkül való 
növényzetté satnyul.

Jó és elegendő ivóvíz a legelő egyik főkövetelménye. A rossz 
viz valódi csapásokat idézhet elő. Sok ragályos állatbetegség teljes 
joggal a rossz ivóvíznek tulajdoníttatik.

Az első fejezet befejezése az, hogy a szövetséges állam 
a törvények értelmében 1896-ban talajjavítási célokra 
300,000 frankot fordított. Solothurn azonban külön kan- 
tonalis talajjavítási törvény hiányában ezen összegből nem 
részesülhetett.

III. FEJEZET.

A legelőknek egyenként való leírása.
Ezen fejezetben az összes 209 legelő külön-külön leírása 

és megvizsgálásuk eredménye foglaltatik.
Mindegyik legelőnél ki vannak emelve a gazdálkodás 

hibái, fel vannak hozva a talajjavításra vonatkozó indít
ványok és az okos legelőgondozásra vonatkozó utasítások. 
Külön felsorolvák a mintagazdálkodásért kitüntetett és 
jutalmazott legelőbirtokok.

Ezen fejezet a legterjedelmesebb és a havasgazdasági 
egyesület munkakimutatását képezi. Ebben csúcsosodik 
ki a havasgazdasági egyesület működésének fontossága, 
álljon példakép egy havas leírása (79. oldal).

7. „Bettlachberg“-havas.
Birtokos : Bettlach község.

Területe ............ ... ... 84 ha.
Belsőség és szántó ... ... ... 9 ha.
Erdő ... ... ... ... ... ... 23 „
Legelő ... ............................  .. .  50 „
Felhajtás ... ... ... ... ... 37 szarvasmarha.

Ezen havas a legrendezettebb Bettlach község határában.
Kelet felől kissé nyílt, erdőktől övezett katlanban fekszik. A mér

sékelt, néhol meredekebb lejtü talaj elég termékeny, de gazos, sok 
helyen haszontalan bozóttal fedett. Az éjszak felől levő sziklafal kő- 
görgeteggel fenyegeti. A szántók jó karban vannak. Az erdő elegendő 
és a bérlő tüzifaszükséglete biztosítva van. Kellő számú védőfa szép 
példányokban fordul elő. A legeltetési idő május közepétől október 
elejéig, közepéig tart és körülbelül 140 napot tesz ki. Az állatgondo
zás kielégítő. Sajnos, néha lépfene tizedeli. Vájjon nincs-e ez a 
helyenkénti mocsaras részletekkel összefüggésben ? A tehenenként 
való átlagos napi tejnyerés 7 liter és a 20 legelőtehén a legeltetési 
idő alatt 20,000 liter tejet ad. A tejből: sajt, zsendice és vaj készül.

A legelőváltoztatás annyiból áll, hogy a legelő állatok minden 
10—14 nap másfelé tereltetnek. A fűmaggal bevetett terület körül
belül 300 mázsa szénát szolgáltat. Az előforduló kevés almot és ló- 
perjét télen használják fel. A trágya tavasszal és kaszálás után a 
szántókra hordatik. A legelőre mi sem jút belőle ! Az útak, kerítések 
és az ivóvíz megfelelők. A havason jó karban lévő gazdasági épülett 
3 istálló és 2 etető szérű áll. Kár, hogy a trágyagödrök mellet, 
hiányzanak a trágyalé-tartók. A havas 1850 frankért bérbe adatik.

Szükséges javítások. A legelő először a bozóttól, laputól és kö
vektől alaposan megtisztítandó, a mocsarak szárazra csapolandók..
A havas marhabírása (korábban állítólag 60 szarvasmarhát tartott el)> 
ezáltal erősen emelkednék és a mocsárlecsapolással egészségi tekin
tetben is nyerne. Bettlach község három legelőjének rossz állapota 
azon feltevést engedi meg, hogy a község nagyon gazdag, különben 
havasainak sorsát jobban szivén viselné.
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Megjegyzés. Az 1893. évi inspekció óta azonban a helyzet igen 
megjavult. A község azóta ugyanis 22.000 frankon jó utat építtetett 
a havasig. Ezzel a további javítási munkálatok alapját rakta le.

Ilyképen sorra veszi a könyv az egyes legelőket és a 
leírások felette érdekes és tanulságos részleteket tartal
maznak, tanúsítva a vidék magas kultúráját. A nép pedig 
tudatosan', gyorsan halad kitűzött célja felé és rakosgatja 
a nemzeti vagyonosodás biztos alapjait.

IV. FEJEZET.

A negyedik fejezet táblázatos kimutatásokat tartalmaz. 
A rovatos táblázat az alább felsorolt adatokat minden 
egyes birtokra külön-külön mutatja ki. Ezen ismertetés 
keretében csak a végeredmények kimutatására szorítkozom.

Solothurn kanton legelőinek száma 209. Tengerszint 
feletti magasságuk 400—14Q0 méter között van ; a leg
többé 600—800 méter.

Összterületük ... . ..  . .. 10595 ha.
(A legnagyobb havas 
A havasokhoz tartozó belső-

334 ha.)

ségek, szántók, csapások 2398 „
Tiszta legelőterület . ..  ... 5056 „
Erdő ... .. . .. . .. . .. 3042 „
Mocsár ... . ..  . .. 17 „
Terméketlen ... . ..  . .. 82 „

Szabályos marhabírás szarvasmarha-egységben 4179.
128 nap.

534,912

106

5934 
45 frc.

Átlagos legeltetési időtartam ... . .. . ..
A legelők napokban kifejezett marhabírása 

(szabályos marhabírás, legeltetési idő)
A napokban kifejezett és hektáronként 

való marhabírás száma ...  . ..  . ..
90 napos legeltetési időtartamra átszámí

tott marhabírás ... . .. . ..  ...
Legelőbér egy szarvasmarha-egység után 
A tiszta legelőterület kataszt. becsértéke 2,395,215 „
Az összes terület kataszteri becsértéke 8,062,710 „ 
1893-ban a legelőkre felhajtott állatok 

száma szarvasmarhára átszámítva ... 4345 drb. volt. 
Juh és kecske szarvasmarha-egységre 

átszámítva...  . ..  . . .  . ..  . .. ... 328
Összesen . . .  . ..  . .. ................. . 4673 drb. volt.
A legelőkön való túlhajtás tehát 494 szarvasmarha volt 

és 1 08 hektár esik egy szarvasmarhára.

Nagy vonásokban ismertetve, a fejlett svájci legelő- 
gazdálkodásnak ez a képe.

Láthatjuk belőle, hogy az egészséges állattenyésztés 
alapfeltétele a jó legelő. A jó legelőn a satnya állat is 
megjavul, a rossz legelőn a legnemesebb állatfaj is el- 
korcsosodik. Ha tekintetbe vesszük, hogy hazánkban az 
1895. évi összeírások szerint egy szarvasmarha-egységre 
csak 0-95 kát. hold, nagyobbára rossz karban tartott, 
gondozatlan legelő jútott, akkor tisztán magunk előtt 
látjuk állattenyésztésünk hanyatlásának okait.

Befejezem ismertetésemet a Közgazdasági Szemle 
XXIV. évfolyama 6. számának azon szavaival, hogy na

gyon is ideje, hogy a községi birtokok helyes felhaszná
lását a kormány ép úgy ellenőrzés alá vegye, mint a 
községi erdőbirtokokat vette. A községi erdőbirtokokat a 
tizenkettedik órában mentették meg a teljes devasztálás- 
tól, annak is itt a legfőbb ideje, hogy a mezőgazdasági 
községi birtokokat is megmentsük a (végromlással) fenye
gető rablógazdaságtól.

T Á R C A .

Középamerika őserdejében.
Egy visszatért kivándorló elbeszélése nyomán közli: Widder Gyula.

. . . .  Minden igyekezetem, minden utánjárásom hiába 
valónak bizonyult; New-Yorkban nem volt munka kap
ható. Pénzkészletem pedig, bármily takarékosan költe
keztem is, rohamosan fogyott. Kapva-kaptam tehát az al
kalmon, melyet egy munkás-ügynök kínált, aki a hondu- 
ras-i őserdők mahagonifáinak kitermelésére keresett erdei 
munkásokat.

Honduras főterméke a mahagonifa, mely sokkal szívó 
sabb és keményebb mint a kubai s ennéfogva rendkívül 
alkalmas a hajóépitésre, mig a kubai és az tutillákról 
való mahagónit inkább bútorgyártásra használják. A hon- 
durasi őserdők legmagasabb hegyrészein találhatók a leg
szebb, legnagyobb és legerősebb mahagonifák csoportjai. 
Százával állanak itt a roppant terebélyes faóriások, me
lyek mindegyike több száz éves és méreteik messze túl
haladják azon hazai tölgyfáink méreteit is, melyeket 
nálunk már óriásiaknak nevezünk. Itt olyan válogatósak 
voltak akkoriban a termelők, hogy csak a kétszáz évnél 
idősebb fákat tartották érdemesnek a döntésre.

Omoába érkezvén és némiképen tájékozódván az ottan- 
élet, különösen pedig az erdei munka mibenléte felől, 
meglehetősen kiábrándító felvilágosítást kaptam. El is 
készültem arra, hogy nehéz munkát kell majd végeznem, 
de rászántam magamat, mert minden áron pénzhez akar
tam jutni, hogy aztán valami üzletbe foghassak ma
gam is. Az ügynökkel kötött munkaszerződés értel
mében 70 font sterling járt nekem munka végeztével 
készpénzben, 70 font sterling mintegy 1600 korona, ami 
bizony nem csekély összeg, főleg annak, aki már utolsó 
garasait költi; 6 hónapra valóban elég szép fizetés erdei 
munkáért.

Nem telt bele egy hét és az ügynök összetoborzotta a 
szükséges nyolc munkás ; volt közöttünk európai, amerikai, 
szerecsen, sőt — mint hamarosan kiderült — egy magyar 
honfitársam is, aki azonban mogorva és magába zár
kózott embernek látszott, mindenesetre nagyon szűkszavú 
volt és épen nem látszott örvendeni annak, hogy ben
nem honfitársra talált. Valami nyomhatta a lelkét; tán a 
honvágy. Csakhogy ezért nem lehetett oka velem szem
ben a mogorvaságra. Hiszen engem is meglehetősen el
fogott a hazavágyódás, de azért nemhogy mogorván, 
hanem inkább nagy örömmel hallottam a magyar Ma-

*4
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rosi nevet felolvasni; társam tartózkodó magaviseleté 
tehát meglehetősen lelohasztotta örömömet. No de leg
alább azt a kevés szót, a mely társalgásunkat képezte, 
magyarul váltottuk.

Együtt lévén a csapat, útnak indítottak bennünket. 
Több napig utaztunk csónakon az Ulna folyón fölfelé és 
végre megérkeztünk a munkások gyülekező helyére, 40-re 
egészítvén ki az ott már ránk várakozók számát. Munka
adónk Yankee volt, csapatvezetőnk szintén; egyébként a 
hondurasi mahagóni-termelések mind északamerikai vál
lalkozók kezeiben vannak.

Csapatvezetőnk most magunkra hagyott bennünket és 
elindult kikémlelni a kitermelendő erdőrészt, ami rend
kívül nehéz dolog. Egész felszerelése némi eleségkész- 
letből, fegyverből és egy delejtűből állt; igy vágott neki 
az erdőrengetegnek, kikeresvén a hegység egy lehetőleg 
magas pontját. Ott felmászott egy fára s igy meglehető
sen szabad áttekintést nyert az erdőség fölött.

A mahagonifa döntése rendszerint augusztus havában 
történik; ekkor a fák lombja sárgásvörös színű és magas 
helyről könnyen megismerhető, annál is inkább, mert a 
mahagóni nagy ritkán található egymagában; többnyire 
csoportokban tenyész. A kémlelő tehát kiszemeli az erdő 
legnagyobb sárgás-vörös foltját, mely az erdő más fái
nak ekkor még zöld lombjától erősen elüt. Akkor aztán 
megtekinti az illető csoportot, hogy vájjon érdemes lesz-e 
belefogni a döntésbe s ha azt látja, hogy jó eredményre 
nyílik kilátás és hetekre való munka kínálkozik, visszatér 
és odavezeti csapatját. Megesik persze, hogy hetekig is 
elbarangol a rengetegben, mig alkalmas csoportot talál 
s ilyenkor a veszélyek egész sorozatával kell megküzde
nie, nem utolsó sorban azzal is, hogy egy másik vállal
kozó kémlelője megelőzi őt és elkaparítja előle a zsák
mányt.
• A mi vezetőnk szerencsés volt. Alig nehány nap múlva 

visszatért, értésünkre adván, hogy egy valóságos maha
góni erdőre akadt, mely annál becsesebb volt, minthogy 
az Ulna egy mellékfolyójának közelében terül el. Tudni
való ugyanis, hogy minden használható út híján, a fát 
csak az Ulna mellékfolyóin s tovább az Ulnán magán 
ehet úsztatva a legközelebbi tengeri kikötőbe juttatni; 
más hozatali eszköz egyáltalán nincsen. Ez a tutajozás 
pedig sok mindenféle veszélylyel jár, mert hiszen a fel
használt kisebb nagyobb folyók egyike sincs szabályozva.

Elindultunk tehát s a kitermelendő erdőrészhez érvén, 
sátrainkat a patak partján ütöttük fel. Azután rögtön 
hozzáfogtunk a dologhoz, t. i. utat vágtunk, mely tábo
runkból a döntendő mahagóni csoporthoz vezet, a mi 
az ilyen őserdőben nem csekély munka, minthogy a bo
zót, a bokrok, ágak és gyökerek úgy összevissza nőttek, 
hogy ugyancsak beleizzadtunk a munkába, főleg jómagam, 
kinek eladdig fejsze, balta vajmi keveset fordult meg a 
kezében. Azután lehetőleg elegyengettük az utat, sőt még 
kisebb, de erős hidakat és építettünk a hegyszakadékok 
és vízmosások fölött, hogy a fát szállító megrakott szeke

rek járhassanak rajtuk. Az útba eső vastagabb fákat, me.- 
lyek olyan kemények voltak, akár a vas, egyszérüen ki
égettük, minthogy döntésük és eltakarításuk sok időbe és 
munkába került volna; a tűz hamarabb végzett velük, 
meg elég alaposan is.

Mintegy egy hónap alatt elkészült az ut. A vasárnapok 
kivételével kora reggeltől estig dolgoztunk; az est mindig 
közvetlenül állt be, minden átmenet, szürkület nélkül. 
Ételünket: kenyeret, szalonnát és babot a vállalkozó szál
lította ; vezetőnk néha lőtt valamely vadat is s igy étel
ben nem volt hiány.

Mikor azonban az első havi munkabért kikaptuk, ke
serves csalódás ért bennünket. Gyalázatosán megcsaltak; 
a felvétel alkalmával ugyanis az ügynök úgy adta elő a 
szegődtetést, hogy az élelmezés a fizetés kiegészítő ré
szét képezi, most pedig kiderült, hogy az élelmet bérünk
ből kell megfizetnünk, sőt még a kapott szerszámért a 
használati dijat is, úgy hogy a szerződött félév múltán 
legjobb esetben és a legtakarékosabb életmód mellett is 
alig maradhatott egy-együnknek 20 íontja. Ennyivel 
pedig mit kezdhet az ember?

Az ügynöknek persze kisebb gondja is nagyobb volt 
ennél. Ő csak arra törekedett, hogy a vállalkozótól a 
szerződijat bezsebelje, tehát a maga javára. Hozzánk nem 
volt köze; bánta is ő, ha mi belepusztulunk, vagy munka 
végeztével garas nélkül maradunk!

Ez a csapás borzasztóan lesújtott. Kétségbe voltam 
esve és aligha kárt nem teszek magamban, ha Marosi 
nem biztat, hogy nyugodjak bele a meg nem változtat
ható sorsba. Utóvégre 20 font is valamicske s addig 
valahogy elnyomoroghat belőle az ember, mig más, jö
vedelmezőbb munkához juthat.

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy könnyű szerév e 
adtam meg magamat a sorsnak s bizony kicsibe múltl 
hogy neki nem rontottam a vállalkozó megbízottjának 
(ő maga, elég bölcsen, Omoában maradt), hogy leüssem. 
De Marosi még jókor visszarántott. Utóbb, látván hogy 
minden ellenkezés hasztalan, megnyugodtam, bár mond
hatom, hogy nagy önmegtagadás árán.

Október elején aztán megkezdődött a döntés, de egészen 
másképen, mint nálunk láttam. Minden döntendő fa köré 
mintegy 12 láb magas állványt emeltünk és csak e ma
gasságban vágtuk át a törzset. Ha úgy vágtuk volna át, 
mint itthon nálunk szokás, t. i. alant, akkor a fa sohse, 
került volna le a földre ; a fák ugyanis olyan sűrűn áll
tak egymás mellett, hogy az átvágottat okvetlen fenn
tartották volna; a többi szomszédfa ágaiba kapaszkodó, 
alant átvágott fát leszedni pedig halálos veszedelemmel 
járó mulatság, melyhez alig akadhat kedve az embernek. 
Hiszen elég veszedelmes volt a dolog igy is, mert az 
állványon állva, sohase tudtuk, melyikünket sújtja agyon 
a lezuhanó fa; félreugorni pedig a 12 láb magas áll
ványról ugyan hova lehetne ? Nagyon vigyázni kellett 
tehát arra, hogyan és hova ütjük fejszénket, viszont a 
csapásoknak rendszeresen és sűrűén kellett ugyanarra a
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helyre érniök, mert a mahagóni nagyon kemény és 
roppant szívós fa, mely a fejszecsapásoknak erősen el- 
lentáll.

Haragomat — másként nem bírván magamat kitom
bolni — a szegény fákkal éreztettem, sűrűn sújtván 
rájuk fejszémmel. Ezt külömben tennem kellett is, mert 
ezzel pótoltam a gyakorlat hiányát, hogy társaim mögött 
ne maradjak. Tartanom kellett ugyanis attól, hogy ha 
azokkal lépést nem haladok, a vállalkozó még le is von 
a béremből, s aztán puszta kézzel mehetek tovább munka 
végzetével.

Négy heti munka után annyi fa volt már döntve, hogy 
a csapatnak már csak fele döntött tovább, a többiek 
legalyazták és rönkökre fűrészelték a fákat, még pedig 
aránylag rövid rönkökre. Icjáz ugyan, hogy a hosz- 
szabb rönkökért a kereskedők aránytalanul jobb árakat 
fizetnek, csakhogy az erdőből a vízhez szállítás olyan 
bajos, hogy hosszú, illetve túlnehéz rönkökkel lehetetlen 
lenne.

December és január hava nehéz munka alatt .múlt el. 
Olyan szomorú karácsonyom se addig, se azóta nem 
volt, mint ekkor. Az eső hetek óta szakadatlanul esett, 
sátramban nem volt egy gombostüfejnyi száraz hely; 
ebben a nedves viskóban ünnepeltem a szent karácsonyt 
s bizony-bizony könybe lábbadt a szemem, mikor eszembe 
jutottak a szülőim házánál töltött karácsony-esték. Maro
sinak is mindenféle gondolatok kavaroghattak a fejében, 
félrevonulva a sátor egy zugába, mozdulatlanul ült helyén ; 
szavát nem lehetett venni.

Februárban elkészültünk a döntési munkákkal és hozzá 
fogtunk a rönkök bárdolásához.

Most még az előbbinél is jobban kellett igyekeznem, 
hogy lépést tarthassak társaimmal, mert ezt az ácsmun
kát, mely már némi szakértelmet is megkíván, még soha 
meg sem próbáltam. De hát mit nem tud az ember, ha 
szorítja a kényszer 1

Nemsokára megérkezett 100 pár ökör, megfelelő erős 
szállító szekerekkel ; ezeken szállítottuk a rönköket a ter
melési helyről a folyóhoz. Az ökröknek fészer-istállókat 
készítettünk s ezután tizenhatunknak egyéb dolga sem 
volt, mint az ökrök takarmányáról gondoskodni. Legel
tetni nem lehetett őket, mert tartani kellett a ragadozó 
állatoktól, melyek minden felügyelet mellett is erősen 
megdézsmálták volna igás barmainkat.

Az eső még mindég szakadatlanul esett egész február 
végéig s csak március elején szűnt meg.

Igyekeznünk kellett, hogy a szállítást a jó idő tartama 
alatt végezhessük. Minden szekér elé 7 pár ökröt fogtunk 
be s egy-egy szekér mellett három munkás haladt haj
csárnak. Egyszerre hat szekeret raktunk meg s nehogy 
a kaszások vagy a hajcsároknak könnyebb dolga legyen, 
mint a rakodóknak, felváltva dolgoztunk hol itt, hol ott.

A száraz idő beálltával a forróság is megjött s tűr
hetetlenné kezdett válni úgy, hogy — tekintettel igás 
barmainkra — éjjel kellett a rönköket szállítanunk; nap

pal hamarosan kidültek volna. Fáklyafény mellett rakod
tunk és szállítottuk a rönköket, ami bizonyára érdekes, 
sőt regényes látvány lehetett volna (az őserdő közepé
ben !) persze annak, aki csak a szemlélő és nem a 
nehéz munkában résztvevő szerepét játszsza.

Sokszor történt persze baj is. Vagy kerék törött, vagy 
egy rönk esett le a zökkenés folytán a szekérről stb. 
Ilyenkor aztán két kézzel és ugyancsak hozzá kellett 
látni a dologhoz, hogy a szállítás fenn ne akadjon.

Egy-egy szekér rendszerint három nap (éj) alatt ért el 
a vízparthoz; volt rá eset, hogy 14 pár ökröt is kellett 
egy szekér elé fogni, hogy egy különösen rósz útrészen 
áthaladhassunk. A parthoz érve, minden egyes rönk 
megjelöltetett és egyszerűen beledobatott a folyóba. Min
den teketória nélkül; ahogy esett, úgy esett; fődolog 
volt, hogy a vízbe jusson ; az azután elvitte a gyűjtő- 
medencébe, a hol tutajokká rovattak össze a rönkök, il
letve gerendák és igy tutajoztattak az Ulnán alá.

Már közelgett a szabadulás órája; még csak két szál
lítmány volt a vízhez szállítandó és ezzel szerződésünk, 
véget ért volna. Épen a rakodók csapatjához lévén be
osztva, azon tanakodtunk Marosival, hogy megkapván 
hátralékos bérünket, a világ mely tájára induljunk sze
rencsét próbálni. Háttal állván a dombon készen álló 
szekerekhez, nem vehettük észre, hogy az egyik szekér 
hátsó kereke egészen a domb (inkább töltés) szélén áll 
és a laza föld mindjobban süpped alatta. Egyszerre csak 
felbillent a szekér és a nehéz mahagoni-rönk alá
zuhant a dombról, maga alá temetvén a bajt későn 
észrevevő Marosit. A szörnyű ijedelem megnémitott. De 
csak egy pillanatra; aztán tele tüdővel kiáltottam segít
ségért. Ez meg is érkezett; társaink futva jöttek segít
ségre és egyesült erővel ki is szabadítottuk Marosit a 
több mázsás rönk alól, sajnos azonban annyira agyon- 
zuzva, hogy életben-maradásához semmi remény nem
volt. Nem is élte meg a reggelt. Minden igyekezetünk 
kárba veszett. Már a halállal vívódván, magához intett : 
„Érzem —- úgymond — hogy végem van. Elért a gond
viselés megtorló keze. Tudd meg, hogy ezelőtt 5 évvel 
N .. . városban boszuból felgyújtottam a mesterem házát 
és helyettem egy volt asztalossegéd-társam került rab
ságba, a ki ellen én magam tanúskodtam. . Ez a kettős 
bűn nyomta a telkemet, ezért voltam rideg, elzárkózó és 
mogorva; bántott a lelkiismeret. Rád hagyom a mim 
van és hátralékos béremet is, de kérlek, ha Istent is
mersz, térj haza — itt úgy sem fogsz boldogulni — és 
mondd el végső perceimben tett vallomásomat a bíróság 
előtt; szabadítsd ki az ártatlanul szenvedőt. ígérd meg, 
esküdj meg, hogy megteszed; ne hagyj meghalnom a 
rettenetes bűnnel terhelten.

Borzadva hallgattam végig a rövid, de elrémítő gyó
nást és siettem megnyugtatni a haldoklót, hogy kérel
mét minden bizonynyal s mihelyt csak szabadulhatok 
innét, rögtön teljesítem.

Mintha csak sziklát hengergettek volna le melléről,-
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akkora fohász szállt el Marosi ajkáról; a ridegség eltűnt 
arcáról, keze, melylyel az én kezemet szorongatta, alá- 
hanyatlott, — meghalt.

ígéretemet teljesítettem. A magam és a Marosi hátra
lékos munka-béréből és a Marosi csekély hagyatékából 
kifutotta a hazautazás költsége, sőt még fel is ruházkod- 
hattam, hogy legalább tisztességes gúnyában kerüljek 
haza az újvilágból, a hol ha egyebet nem is, de dol
gozni alaposan megtanultam. Munkával pedig itthon is 
meg lehet élni.

Meg is élünk belőle tisztességesen mind a ketten, 
tudniillik én és asztalos-üzletem cégtársa Kiss Jenő, aki 
nem más, mint az ártatlanul elitéit, általam kiszabadí
tott asztalossegéd, Marosi bűnének megmentett áldozata.

IRODALMI SZEMLE.

— Mik a  jogos kívánságai az állami erdőtisz- j 
teknek ? Sokat panaszkodtak már eddig is az állami 
erdőtisztek, hogy az uj fizetésrendezéssel mostoha anyagi 
helyzetükön segítve nem lesz, sőt az sok tekintetben ked
vezőtlenebb viszonyokat teremt. A napisajtóban, de külö
nösen a Magyar Erdészben sokan jajdultak fel e miatt. 
Küldöttségek jártak a miniszternél, báró Feilitzsch a pénz
ügyi bizottságban szállt szembe az ellentétes nézetekkel 
s mindennek dacára nem bíznak állami kollegáink egy 
jobb jövőben. Hogy ez így van, igazolja a napokban 
megjelent kis röpirat, mely szintén e kérdéssel foglalko
zik. E rövid, de mindvégig igaz és tárgyilagos elmefut
tatás úgylátszik általános érdeklődést keltett a szakközön
ségben. Ezt onnan következtetem, mert az ország legkü
lönbözőbb részéből tömegesen szólítottak fel a röpirat 
közlésére ? Hadd szóljon tehát annak szerzője :

„Mik a jogos kívánságai az állami erdötisztek- 
nek ? Lezajlott már a fizetésrendezési törvényjavaslat
nak bizottsági tárgyalása s az államtisztviselők epedve 
várják, hogy e javaslat, melyhez régenvárt, jogos remé
nyeik teljesülése fűződik, mielőbb törvénynyé váljék. Csak 
mi erdészek nézünk csendes resignatióval s napról-napra 
nagyobb fásúltsággal a jövő elé, mert hisz’ e javaslat, 
ha így törvénynyé válik, nemcsak hogy nem orvosolja 
régi sérelmeinket, de helyzetünket részben még a mainál 
is súlyosabbá teszi.

A javaslat 46. §-a ugyanis az eddig élvezett fa- és 
földjárandóságot beszünteti s ezért a veszteségért akként 
szándékozik recompensálni bennünket, hogy fizetési osz
tályainkat oly arányba hozza, mint az a kincstári bányá
szatnál már hosszú idő óta meg van, vagyis a VIII—V. 
fizetési osztályok %-át 21—23-ra emeli.

Nézzük először, hogy ez az állás-arányosítás miként 
hat ki a tisztviselői karra, vagyis hogy ez az elvesztett 
illetményekért tényleg mennyiben recompensáltatik ?

Ez állás-arányosítás folytán magasabb fizetési osztályba 
lép a tisztviselők 32% -a; ez tehát nyer; illetve csak nem

veszít, a mennyiben az elvesztett mellékilletményért ma
gasabb fizetéssel tényleg recompensáltatik; — jelenlegi 
fizetési osztályában ellenben megmarad 68 %>, ez tehát 
elveszti mellékilletményeit minden recompensatio nélkül. 
Azt mondják, hogy erre is elég nyereség az, hogy hama
rább jut annak idején magasabb fizetési osztályba. Igen 
ám, de ezért, hogy az a pld. a kincstári erdőknél szol
gáló m. kir. erdész 12 év helyett 9 év alatt legyen fő
erdész, vagyis 3 évvel hamarább érje el a 200 koroná
val magasabb fizetést, 9 éven keresztül megfosztatik az 
átlag 400 korona értékű mellékilletményeítől, vagyis veszít 
3600 koronát azért, hogy 600 koronát a gyorsabb elő
menetellel nyerjen. Nézetünk szerint ezt nem lehet re- 
compensátiónak nevezni. A községi erdőknél alkalmazott 
tisztikarnál ez a veszteség még szembeötlőbb. Már maga 
az a körülmény, hogy veszteségről kell beszélnünk akkor, 
mikor fizetésemelésről van szó, eléggé illusztrálja a ja
vaslat tarthatatlanságát, hát még az a számadat, hogy a 
veszteség a tisztviselők 68 %-át éri.

E súlyos veszteségért pedig az illetményföldek bérbe
adásával s kedvezményes tűzifával kárpótlást adni nem 
lehet. Eltekintve attól, hogy az állítólagos csekély haszon
bér is, melyet a tisztviselő az illetmény földjéért ezután 
fizetni lesz kénytelen, a jelenlegi állapottal szemben ha
tározott készpénzveszteséget képez, kedvezményben az 
alkalmazottaknak legfeljebb 30% -a részesülhet, mert hisz’ 
a községi erdőknél, a ministerium erdészeti főosztályában, 
az egyes erdőhatóságok székhelyén alkalmazottak, sőt 
sok erdőgondnok is, vagyis akik eddig az illetményt vált- 
ságban kapták, megfelelő föld hiányában ettől a kedvez
ménytől minden recompensátió nélkül elesnek. Majd így 
vagyunk a tűzifával is ; a községi erdőknél alkalmazott 
tisztviselők abban a kedvezményben sem részesülhetnek, 
hogy azt előállítási áron kapják. Ez a kedvezmény kü
lönben is nagyon illosorius, hisz’ a tűzifát a hazánkban 
általánosan csekély tőár mellett csak a szállítás drágítja 
s így abból igen kevés a tisztviselő haszna, hogy a tőár, 
mely egyes vidékeken alig néhány fillér, így Mármaros- 
ban pld. 5 fillér, elengedik ugyan, de a termelési és 
szállítási költségeket meg kell fizetnie. Mit csináljon az 
a szegény havasalji erdőgondnok, kinek az év 8 hónap
ján keresztül fűtenie kell, hisz’ a tűzifának még az a 
kedvezményes ára is fizetésének majdnem felét fel
emészti.

Világos tehát, hogy e tervezett állás-arányosítást, mint 
az elvonni szándékolt mellékilletmények reconpensatióját, 
feltüntetni még a fenti állítólagos kedvezmények mellett 
sem lehet.

Hisz’ maga a javaslat elismeri indokolásában, hogy a 
„magasabb és alacsonyabb tiszti állások közti arányta
lanság már eddig is nagy hátrányra vált az erdészeti 
igazgatás és kezelésnek“ — ebből folyólag ennek az ál
lás-arányosításnak már a szolgálat érdekében is be kellett 
következni, — miért tehát akkor áldozatéi kívánni ezért 
a létszámarányosításért a mellékilletményeket.
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Nézzük továbbá, hogy a más pályákon működő tiszt
viselőtársaink helyzetével szemben milyen helyzetet te
remt e javaslat reánk nézve ?

Abból a körülményből, hogy a javaslat indokolásában 
a bányászat jelöltetett meg, mint oly szolgálati ág, mely 
a tisztviselők qualificatiójának és működési körének azo
nosságánál fogva az összehasonlításra legbiztosabb alapot 
nyújt, önként következik, hogy a két pályán működő tiszt
viselők ne csak egyforma előmeneteli eshetőségekkel, 
hanem egyazon rangosztályban egyforma jövedelemmel 
is bírjanak.

Mégis mit látunk?
A törvényjavaslat 55. §-a a bányászati tisztviselők ed

dig élvezett mellékilletményét — a tantiemet — azzal a 
kifejezett indokolással hagyja meg, mert ezek „megszün
tetése az alkalmazottak munkakedvét s így az üzemek
nek jövedelmezőségét lényegesen csökkentené.“

Míg tehát a javaslat más ^tisztviselőknek elkedvenetle- 
nedésével is számol, addig a mi jogos elkeseredésünket 
teljesen figyelmen kívül hagyja. Igaz ugyan, hogy ez az 
egész vonalon uralkodó elkeseredés az államerdők jöve
delmének apadásában meg nem nyilvánúlt, mert hisz’ a 
jövedelem — ellentétben a deficittel dolgozó bányászat
tal — évről-évre emelkedik és ismerve az erdőtiszti kart, 
ezután sem fog nyilvánúlni; de hisz’ ez éppen azoknak 
a tisztviselőknek az érdeme, kik ezzel még jobban reá 
szolgálnak arra, hogy jogos igényeik figyelembe vétes
senek.

Folytassuk az összehasonlítást tovább 1
Az államerdészet tisztviselőitől a föld- és fajárandósá

got azzal az indokolással veszi el a javaslat, mert „a ter
mészetbeni járandóságok az azokban nem részesülő ál
lami alkalmazottak részéről méltán panaszra adtak okot.“

Mégis mit látunk?
Maga a törvényjavaslat meghagyja a sótisztek sójáran

dóságát s a pénzügyi bizottság által elfogadott módosítás 
szerint megmarad az állami gazdászatnál alkalmazottak 
földilletménye, fajárandósága és terményváltsága is, már 
pedig az utóbbiak nagyrésze ezeken felül még tantiemet 
is élvez.

Vagy az nem ád ép úgy méltán panaszra okot, mint 
az erdészeknek ez okból elvont mellékilletménye? — 
Nem mintha nem volna méltányos a gazdászatnál az 
illetmények meghagyása, mert hisz’ ők épp oly fárasztó 
munkával teljesítik nehéz szolgálatukat mint mi, de épen 
az egyenlő elbánás révén ehhez nekünk is ép oly jo
gunk van.

Még vigasztalanabb a helyzetünk, ha a többi tisztvi
selőtársaink helyzetével hasonlítjuk a mienket, kik már 
régen törvényszéki bírák, főmérnökök, sőt miniszteri tit
károk akkor, mikor mi hosszú, terhes és felelősséggel 
járó szolgálat után elérjük a X. fizetési osztályt.

Ha az állások nálunk is akként arányosíttatnának, mint 
ez a tanári, bírói, fogalmazói, mérnöki stb. szóval más, 
— mellékilletményekkel nem bíró — tisztviselői pályák

nál van, hogy 32—35 éves korban elérnők a VIII. fize
tési osztályt, akkor el lehetne venni recompensátió címén 
a mellékilletményeket, de ha a %  csak oly magas, mint 
aminőt a mellékilletményekkel szintén bíró más tisztvi
selők élveznek, akkor az jogosan követelhető, hogy a 
tervezett állásarányosítás mellett, melylyel csak ez utóbbi 
tisztviselők helyzetét közelítenék meg, a mellékilletmények 
nálunk is ép úgy meghagyassanak, mint a kincstári bá
nyászat- és gazdászatnál.

Ez annál könnyebben volna eszközölhető, mert míg a 
bányászati tantiem a X. rangosztályban legalább 600 K 
s a gazdászok összes mellékilletménye circa 800 K, ad
dig az államerdészetnél (községi erdők) a fa- és földjá
randóság csak 340 K.

Fentieket higgadtan megmérlegelve, könnyű belátni, 
hogy a tervezett állásarányosítás nem lehet az elvont 
mellékilletmények recompensatiója, mert a mellékilletmény 
további megtartására a tervezett állásarányosítás mellett 
is feltétlenül jogunk van ép úgy, mint a bányászok és 
gazdászoknak s elég hátrány az reánk nézve, hogy a 
tervezett állásarányosítás mellett csak ezután jutnánk 
megközelítőleg olyan helyzetbe, melyben ők már régen 
vannak s mellékilletményeik megtartásával fognak ezután 
is lenni.

Az, hogy a törvényjavaslat a többi állami tisztviselők 
állásarányosítás iránti kérelmeit fel nem ölelte (pedig 
még ehhez is férne szó — vidéki bírák, telekkönyvve
zetők, tanárok stb.) s a budapesti bírák s a mi állásará
nyosításunk csak mint recompensatio volt annak keretébe 
illeszthető, nem lehet komoly akadálya annak, hogy régi 
sérelmeink ne orvosoltassanak.

Nem akarunk mi kivételt.
Hagyja meg a fizetésrendezési törvény mellékilletmé

nyeinket épp úgy mint a gazdászatnál s használja fel a 
kormány az állásarányosításra vonatkozólag általánosság- 
pan kapott felhatalmazást arra, hogy a most tervezett 
állásarányosítást a legközelebbi, mondjuk 3 év alatt foko
zatosan a költségvetések keretében valósítsa m eg: ezt 
annál könnyebben tehetné, mert hisz’ már ennek a tör
vényjavaslatnak az indokolásában is kimondta, hogy a 
fizetési osztályok aránytalansága már a szolgálat hátrá
nyára is kezd mutatkozni.

Ez az egyedüli megoldás, mely az összes alkalmazot
tak jogos igényeit kielégítené az államháztartás lényege
sebb megterhelése nélkül.

így valamennyien azonnal részesülnénk a fizetéseme
lés előnyeiben épp úgy, mint a többi állami tisztviselők 
s ha nem is azonnal, de 3 év alatt végre eljutnánk leg
alább oda, hol a hasonló qualificatióval bíró tisztviselő
társaink legszerényebben dotált része van.

Természetesen ez csak úgy kelthetne általános meg
nyugvást, ha ez az állásarányosítás nem pium desiderium 
maradna, hanem annak a közel jövőben való megvalósí
tása határozott ígérettel biztosítva is lenne.

Ezenkívül a javaslat még egy régi sérelmünket orvoso-
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latlanul hagyja. A főiskolai képzettséget igénylő pályákon 
működő tisztviselők ugyanis, sőt a kisebb qualifícatioval 
biró posta- és távírótisztek is, gyakornokból azonnal a X. 
fizetési osztályba neveztetnek ki. Magában a törvényja
vaslat indokolásának általános részében foglalt következő 
kijelentés : „A XI. fizetési osztályba sorozott állami tiszt
viselők, a bírósági aljegyzők kivételével, a kiknek érde
kében egyébiránt kivételes intézkedéseket tervezünk is, 
egyrésze a középiskolának, legnagyobb része a közép
iskola négy osztályának elvégzésével lép állami szolgá
latba, ahol rendesen gyakornoki minőségben eltöltött 
nem túlhosszú szolgálat után 1400 K fizetéshez és az 
állomáshelyhez kötött lakpénz élvezetéhez jut“ — már 
szükségkép maga után vonja azt, hogy az erdőtiszt ezek
kel ne vonassák egy kalap alá, hanem azonnal a X. 
fizetési osztályba neveztessék ki, annyival is inkább, 
mert hisz a XI. fizetési osztály nálunk nemcsak rövid 
ideig tartó átmeneti állapot, a minek illusztrálására elég 
felemlíteni azt a br. Feilitzsch által a pénzügyi bizott
ságban felhozott szomorú, igaz tényt, hogy a kincstári 
erdőknél csak egy tisztviselő van a X. fizetési osztály
ban, kit a 30. életévétől legalább néhány hónap még 
elválaszt, a XI. fizetési osztályban ellenben 60 tisztviselő 
közül 26 van, ki a 30. életévét már túlhaladta. Ha már 
a javaslat — úgy látszik minket észre sem véve — az 
egyedüli kivétel (?) a bírósági aljegyzők érdekében kivé
teles intézkedéseket tartalmaz, terjesztessék ez ki az 
erdészjelöltekre is.

És ily igaztalan a horvátországi collegáink által eddig 
élvezett 200, illetve 400 korona pótlék beszüntetése is. 
Ha volt jogos alapja, a minthogy nagyon is volt, ennek 
az alig néhány évvel ezelőtt rendszeresített pótléknak, 
úgy mindaddig, mig ez az ok meg nem szűnik, annak 
beszüntetése nemcsak jogosan, hanem logicusan sem esz
közölhető. Azt pedig csak senkisem állíthatja, hogy a 
Horvátországba szakadt, sőt a legtöbb esetben kívánsága 
ellenére odahelyezett erdőtisztnek most már könnyebb 
magyarrá nevelni gyermekét, mint volt néhány évvel 
ezelőtt. Miért megfosztani őt még a lehetőségétől is an
nak, hogy gyermekét idehaza, saját hazájában neveltet
hesse s úgyszólván erőszakkal belekergetni a gyermeket 
a horvát iskolába, ahol aztán már a szülő hazafisága 
sem képes az iskola befolyását ellensúlyozni. Ezt talán 
ismét az az általános fizetésrendezési elv követelte, hogy 
a tisztviselő jövedelme csak törzsfizetésből és lakpénzből 
állhat? Ha ennek az általános elvnek félretételével meg
lehetett hagyni a bányászok tantiémjét, a sótisztek só
járandóságát, a gazdászok mellékilletményeit, az erdő
számvevőségek szaktanulmányi, a vizsgálóbirák és ügyé
szek működési pótlékait és még számos mindenféle il
letményt és pótlékot, miért kell éppen csak ezeknél al
kalmazni az általános elvet s elvenni azt az alig néhány 
ezer koronát?

Ezek után jogos kívánságainkat következőkben foglal
hatjuk össze:

1. Módosittassék a javaslat 46. §-a akként, hogy 
épp úgy, mint a kincstári gazdászatnál alkalmazott tiszt
viselők, úgy az államerdészeti alkalmazottak is meg
hagyassanak az általuk eddig élvezett földilletmény és 
fajárandóság élvezetében.

2. A fizetési osztályokban már a szolgálat hátrá
nyára is mutatkozó nagy aránytalanság megszüntetése 
céljából az állások már a f. évi költségvetésben, a 
mennyiben pedig ez bármi oknál fogva kivihető nem 
lenne, a legközelebbi 3 év alatt akként arányittassanak, 
mint az a kincstári bányászati tisztviselőknél van.

3. A javaslatnak a bírósági aljegyzőkre vonatkozó 
kivételes rendelkezése a szintén főiskolai végzettséggel 
és államvizsgával bíró erdészjelöltekre is kiterjesztes
sék, vagyis az államvizsga letétele s így a teljes qua- 
lificatio megszerzése után az erdőtiszt is azonnal a X. 
fizetési osztályba neveztessék ki.

4. A horvát-szlavonországi kincstári erdőknél alkal
mazott személyzet részére, figyelemmel az ottani ne
hezebb szolgálati viszonyokra s a gyermekneveltetés
sel járó nagyobb költségekre engedélyezett működési 
pótlék továbbra is meghagyassék.
Ezek volnának az állami erdőtisztikar legégetőbb sé

relmei s az azok orvosolására önkényt kínálkozó módo
zatok.

Azt mondja a javaslat indokolása, hogy „ahoz a javí
tás késik, a késés az alkalmazottak körében elégületlen- 
séget és mozgalmakat szül, amelyek végső sorban ma
gára az igazgatásra is károsan visszahatnak“. Ez a jelen
ség az erdőtisztikarnál, dacára nyomasztó helyzetének, 
egyelőre csak a reménynyel vegyes aggodalomban nyil
vánul, mert még mindig bízik benne, hogy legfőbb gond
viselője, kinek már eddig is oly sokat köszönhet, saját 
belátását és jó szívének sugallatát követve, még a tizen
kettedik órában is megfogja találni a módot arra nézve, 
hogy e sérelmek orvoslásával az erdőtisztek is a többi 
állami tisztviselőkkel egyformán részesülhessenek a fize
tésrendezés áldásaiban. Mert ha valakire, úgy első sor
ban az erdőtisztre citálhatjuk az indokolás eme szavait, 
hogy a nemzetiségi vidékeken „az állameszme egyedüli 
kifejezője, akit mint ilyent abba a helyzetbe is kell hoz
nunk, hogy a megélhetés nyomasztó gondjaitól menten, 
vagyonilag lehetőleg függetlenül éljen hivatásának és 
méltó módon képviselhesse azt, akitől megbízatását és 
hivatalát kapta.“

*
*  *

Ebből az egész röpiratból különösen két körülmény 
keltette fel figyelmemet. Egyik az, hogy miért kell egy 
igazán tárgyilagosan, higgadtan, minden személyes táma
dás nélkül megirt s a közcélt szolgáló röpiratnak álnév 
alatt megjelenni; másik pedig az, hogy miért lett az 
úgyszólván csonkán, a röpiratban vallott elvek melletti 
tömörülésre való felszólítás nélkül befejezve ?

Mert azt, hogy a röpiratban hangoztatott sérelmek 
mennyire igazak s hogy egyedül csak az azok orvoslá-
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sara ott felsorolt módozatok elégíthetik ki az összes 
tisztviselők igényeit, azt legfényesebben igazolja bevezető 
soraimban is megemlített ama körülmény, hogy annak 
közlésére oly sok oldalról kérettem fel, szemben az úgy 
látszik tévesen informált miniszternek a pénzügyi bizott
ságban tett ama kijelentésével, mely szerint az erdőtisz
tek a tervbe vett fizetésrendezéssel teljesen megvolnának 
elégedve.

Dehogy vannak! Hiszen mindjárt, mikor az első ter
vezet ismeretessé lett, végzetes hibának tartotta mindenki, 
azt az intéző körök által igazán érthetetlen okból elfoga
dott és következetesen makacsul érvényre juttatott néze
tet, hogy az a bizonyos régi mulasztást pótló állasará
nyosítás az elvont melléki üetmények rekompenzációja 
lesz s így az állásarányosítás mellett azok megtartására 
az erdőtiszteknek joguk nincsen.

Bocsánat, ha egy talán drasztikus hasonlattal élek, de 
ez épen olyan, mintha egy apa lyukas lábbeliben járó 
fiának megveszi ugyan tél elején az új csizmát, de annak 
árát a fiútól elvett télikabát eladásából fedezi..........

Vagy talán meg lehet cáfolni annak a kívánságnak 
jogosságát, hogy a sokkal hosszabb idő alatt és nagyobb 
anyagi áldozattal megszerzett erdészeti államvizsga után 
jusson az illető abba a (X.) fizetési osztályba, melyben 
a sokkal kisebb képzettségű posta- és táviró-tiszt már van?

Vagy a horvátországi erdőtisztek gyermeknevelési pót
lékainak megszüntetése — főként a mostan ott uralkodó 
viszonyok mellett — nem méltánytalan, megokolatlan 
intézkedés ?

Igazak, súlyosak sőt valljuk be igazságtalanok az annyit 
hangoztatott sérelmek-, méltányosak, megokoltak és jogosak 
a felsorolt kívánságok ; de szomorú jelenség, hogy mindaz 
csak álnév alatt megjelenő titokban szétküldött röpiratban 
jut kifejezésre! Miért? Igazán megfoghatatlan! Csak el
múltak már az absolutizmus sötét napjai? A ki a röp
iratban foglalt elveket vallja s azoknak érvényre jutásán 
fáradozik, az első sorban nem saját magának, hanem az 
egész erdészeti szaknak vagyis a közjónak használ. Ép 
ezért érthetetlen, miért kell neki egy „E.“ betű alá rej
tőzni a nyilvánosság elől. Erre némi világot vet ugyan 
az 0. E. E -nek a fizetésrendezésével foglalkozó válászt- 
mányi ülésének jegyzőkönyve, melyben a jogos kívánsá
gokat védő nem érdekelt választmányi tagok szinte ha
tározottan szemben találták magukat az állásarányositás 
mellett — legalább a külső jelekről Ítélve, aligha az 
összesség érdekében kitartóan — harcoló intéző körökkel.

Ez még nem lehet gátja annak, hogy az említett kí
vánságok, ha azok jogossága kétségbevonhatlanul beiga- 
zoltatik s ha azokat tényleg az erdőtisztikar jelentékeny 
többsége óhajtja, teljesedésbe ne menjnek.

Elvégre is az igazságnak győznie kell 1 Erre soha oly 
alapos reménye nem lehetett az állami erdőtisztikarnak 
mint éppen most, mikor oly nemesen gondoskodó férfiú 
vezetése alatt áll, ki tisztviselőinek sorsát mindig szivén 
viseli s a ki azt nem csupán szóval de számtalan eset

ben tettekkel is rég beigazolta. Az ő bölcsessége mondott 
talál arra, hogy az állami erdészek jogos panaszai végre 
megszűnjenek.

Tömörüljön hát az erdőtisztikar s mint egy ember 
kérje mindazt a mit jogosnak méltányosnak tart, mert 
csak abból győződhetik meg legfőbb gondviselőjé, hogy 
az összesség nincs megelégedve a tervezett fizetésrende
zéssel.

Azt hiszem még most sem késő 1 I. B.
±±y±-}“)z±fc±±±k±-j' -k±±±

V A D ÁSZAT.

A vadászvizsla
nevelésének, tanításának és használatának encyclopadiája.

Ir ta : N im rod. (F o ly ta tá s .)

Folytatólag az következik, hogy az apport-tárgyat kü
lönböző helyekre elrejtjük és „keresd-hozd“ vezényszóval 
előhozatjuk. E közben tanácsos a vizslát arra szoktatni, 
hogy a hol lehasaltatjuk, ott maradjon, míg nem hívjuk. 
Ez úgy történik, hogy pálcával kezünkben „hasalj !“-t 
vezényelünk, majd folyton fenyegetőzve, lassan hátrálunk 
e szavakkal: „ott maradj!“ Ha a vizsla felemelkedik, 
feléje közeledünk és hangsúlyozva marasztaljuk, majd 
ismét hátrálunk mindig messzebb és messzebb s ezt 
addig folytatjuk, míg az állat nyugton nem marad. Eleinte 
megelégszünk néhány másodpercnyi várakozással s aztán 
visszamegyünk hozzá és megsimogatva, „fel“ vezényel
jük. Később fokozzuk a türelmét, miközben el is bújunk 
a szemei elől. Ha ilyenkor vezényszó nélkül felkelne, 
szigorúan visszaparancsoljuk és ismét távolodunk tőle. 
Mindezt addig kell gyakorolni, mígnem teljes nyugalom
mal várakozik 2—3 percig is a vezényszóra. Ezt az időt 
aztán arra használjuk fel, hogy a gyakorló tárgyat el
dugjuk s aztán vagy piszszentéssel, vagy halk fütytyel 
előhívjuk a tanítványt, megsimogatjuk, esetleg leültetjük 
és kis vártatva vezényeljük: „keresd-hozd!“ Itt hang
súlyozva jegyzem meg, hogy apportíroztatás közben sem
miféle ételfalatot nem szabad adni a tanítvány-vizslának, 
mert az teljesen eltereli a figyelmét és kedvét az apport
tárgytól ; ha azonban jól végezte a gyakorlatokat, akkor 
befejezésül adhatunk neki kedvenc falatjaiból.

(A visszahagyó hasaltatás tökéletesítésének nagy hasz
nát vesszük különösen erdei vadászatoknál, ha pl. vélet
lenül, vagy éppen terv szerint cserkészünk. Az én vizs
lám ilyenkor egy halk vezényszóra elfekszik néha egy 
félóráig is és ha intek neki, úgy sompolyog utánam, 
hogy egy levelet se zörget meg, de ha lövést teszek, 
egy-két pillanat alatt ott terem és idegesen lesi a pa
rancsot ; ha pedig eltűntem a szemei elől, rövidke fütty
szóra nyomban feltalál).

Az elősorolt gyakorlatok után ismét zsebünkbe teszünk 
egy jó darab kenyeret, s kezünkben pálcikával, vagy 
könnyű korbácscsal, elmegyünk tanítványunkkal sétálni

<4

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



6. szám. MAGYAR E R D É S Z 117

olyan helyre, ahol senki sem háborgat bennünket, de 
vadat sem találunk. Ez persze eleinte nem lesz valami 
épületes látvány, mert a vizslakölyök minden iránt kö
zelről érdeklődik, jobbra-balra futkos, szaglász. Mindezt 
türelemmel elnézzük neki, de közben-közben pisszentünk,

vagy ha távolabb szaladt volna, ráfüttyentünk és jobb 
kezünkkel térdünkhöz intve tanítgatjuk, hogy mindig 
figyeljen ránk és hívásra azonnal visszatérjen. Persze ez 
sem megy mindjárt, de türelemmel hamar célt érünk. 
Ha ugyanis a kis nebuló futkosás közben közelünkbe 
jut, akkor pisszentsünk rá, mutassunk neki egy darabka 
kenyeret s ha oda jön, simogassuk meg s adjuk neki a 
kenyérdarabkát. Ezt ismételjük néhányszor, majd ha 
távolabb lenne tőlünk, ugyanezt tegyük a füttyszóval, 
mely rövid és éles legyen, természetesen erre a célra 
készen tartott fütyülővei. (Ez azért szükséges, hogy a 
kutya csak a gazdája füttyére hallgasson.) Midőn a má
sodik-harmadik séta alkalmával a pisszentés és fütty 
biztos sikert mutat, akkor kezdjük meg a „hátra“ és 
„előre“ vezényszavak gyakorlását. A kutyát magunkhoz 
hívjuk, s aztán a pálcikával az első lábait ütögetvén, 
„hátra“ vezényszóval folyton tartóztatjuk; ha mégis elénk 
kerülne, legyünk gyorsabbak és a vezényszó hangsúlyo
zása közben ügyeljünk, hogy előre ne mehessen. Így 
sétálunk vele mindaddig, míg meg nem nyugszik és 
hátul nem marad; ha pedig nagyon makacskodnék, akkor | 
érzékenyebben is rásuhinthatunk, de mindig csak az első 
lábaira, vagy a szügyére; különben pedig a vezényszót 
folyton hangoztassuk és a pálca is mindig mozogjon a 
kutya orra előtt. Egy negyedórái ilyen séta után meg
simogatjuk a tanítványt — de nem adunk neki semmit 
— és „előre“ vezényszóval hagyjuk szaladni, ha pedig 
nem menne, akkor többször ismételve a vezényszót, ba 
kezünkkel előre taszítjuk és hagyjuk futkosni. E közben 
aztán ismét gyakoroljuk a pisszentést és füttyöt, kenyér
jutalommal. így kell ezt folytatni mindaddig, míg bizto- 
tosan nem érti a vezényszavakat.

(Némelyek bizonyára vezeték által vélik könnyebben 
foganatosítani e gyakorlatot; én azonban tapasztalatból 
tudom, hogy az így tanított vizsla csak addig engedel
mes, amíg nyakán érzi a vezetéket.)

Mialatt a vizslát arra tanítjuk, hogy parancsszóra hátúi, 
vagy elől járjon, e közben kint a szabadban is folyton 
ismételjük a „hasalj“ gyakorlatot, úgy annyira, hogy ha 
kutyánk bár vágtában fusson is, a vezényszóra nyomban 
meglapuljon.

Midőn a kutyánkkal már néhányszor külső sétán is 
voltunk, az annyira fog hozzánk ragaszkodni, hogy mind
untalan a nyomunkban lesz és lesi minden mozdulatun
kat. Ebből folyólag gyakrabban jelentkezik majd a szo
bában is, hogy mellettünk lehessen, s éppen ezért még 
egy parancsszóra kell őt megtanítanunk; ez a „feküdj.“ 
Talán feltűnő, hogy én ezt csak most szándékozom taní
tani ; pedig az igen természetes. Kezdetben ugyanis a 
vizslakölyök annyira nyugtalan, ideges, hogy még az ülés 
is nehezére esik, annál inkább bajos volna őt lefekvésre 
szoktatni; de leginkább azért hagyjuk e gyakorlatot utol
jára, hogy a tanítványt az ő tudnivalójában össze ne 
zavarjuk, s különösen megértessük vele, hogy a „feküdj" 
az ő nyugalomidejének vezényszava. Erre úgy tanítjuk 
meg, hogy midőn a tanítási gyakorlaton kívül a szo
bánkba jön, magunkhoz hívjuk, megsimogatjuk s „ülj“-t 
vezényelünk; aztán leguggolunk hozzá s „feküdj“ vezény
szóval megfogjuk a két első lábát, magasan és gyöngé
den az oldalára döntjük, amint a kutya közönségesen 
feküdni szokott s aztán ujjunkkal fenyegetve, nyugalomra 
intjük, sőt vissza is nyomjuk, ha talán fel akarna kelni.

Ez az egyévesnél fiatalabb vizsláknál és különösen a 
rövidszőrüeknél nehezen megy, soká tanulják meg, de 
inár egy éven túl mindegyik nyugodtabb, s a hosszú- 
szőrüek elébb is szívesen elfeküsznek a gazdájuk mellett.

Ezzel befejezvén a tulajdonképeni „szoba-dressura“ 
ismertetését, folytatólag a vadászatra való begyakorlásról
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kell szólanom. Itt mindenekelőtt ismétlem a tapasztala
tokon alapuló azon kijelentésemet, hogy a szobában el 
lehet mókázni akármilyen kuvasz-ivadékkal, de a szak
szerű vadászatra csak fajvizsla alkalmas; tehát jelen 
értekezésemben mindig ilyeneket értek.

Midőn tanítványunkkal először megyünk ki olyan terü
letre, ahol vadakat fogunk találni, nélkülözhetetlen főkel
lék, hogy az a megszoktatott füttyszó által feltétlenül 
kezünkben legyen. Én ugyanis következetesen kitartok 
azon elvem mellett, hogy vizslámat vezeték nélkül taní
tom minden gyakorlatra, mert pótolja azt nálam a tanít
vány biztos fegyelmezettsége. Tehát vállunkon töltetlen 
fegyverrel, s kezünkben korbácscsal sétálgatunk a vadász- 
területen, miközben vizslánk folyton hátúi, illetve balolda
lunkon járjon. Kezdetben, úgy egy negyedóráig olyan 
helyen járjunk, ahol még vadat nem fogunk találni, s 
ezalatt többször vezényeljünk „ hasalj “-t; sőt ha ez nem 
menne egészen kifogástalanul, akkor tovább is gyako
rolhatjuk és pedig teljes szigorral, hogy a parancsszó 
hatásában ne csalatkozzunk, ha arra szükség lesz. Ugyanis i 
tovább haladva, most már vadat keresünk, s ha előttünk 
felugornék egy nyúl, vagy felrebbenne egy folt fogoly, 
nyomban „hasalj“-t vezényelünk, sőt biztonság kedvéért 
a korbácscsal is rálegyintünk a vizslára és „fújj“ tiltó 
szóval figyelmeztetjük, hogy a vad után törnie nem sza
bad. Ha mégis megugornék, készen legyen a fütyölő, 
melynek rövid, éles hangjára azonnal vissza kell térnie. 
Ilyenkor, ha nyúl után ment; „fújj nyúl“, ha madár 
u tán; „fújj madár“ tiltó kifejezések ismételt hangoztatása 
közben ráverünk a korbácscsal. Aztán pedig folytatjuk a 
sétát és vadakat keresünk mindaddig, míg utóbb azok 
előtörésekor már vezényszó nélkül is szépen hasal a 
kutyánk. Ilyenkor mindig meg kell dicsérni, simogatni 
s ha a vad már eltűnt szemeink elől, tovább megyünk, 
de ne a vad nyomán, mert a szimat könnyen megzavarja 
a tanítványt. így sétálunk a kutyánkkal két-három napon, 
midőn aztán a gyakorlat már jól megy, akkor ismét olyan 
helyet választunk, ahol nincs vad, s itt előre bocsátjuk 
a vizslát ezen vezényszóval; „előre, keress.“ Midőn az 
előre szalad, tartsuk folyton figyelemmel, s eleinte rövi- 
debb, majd hosszabb időközökben hívjuk vissza, néhány 
percig tartsuk mellettünk s aztán ismét előre bocsáthat
juk. Ha azt látjuk, hogy szenvedélylyel keresgél, akkor 
kezdjük tanítani arra, hogy előttünk jobbra és balra, 
hosszú vonalban járja át a területet. Ez úgy történik, 
hogy midőn a vizsla jobbra szalad, mi fél-balra fordulva 
haladunk lassan előre, mit a vizsla észrevevén, azonnal 
irányt változtat és utánunk igyekszik baloldal felé; mi
dőn pedig a baloldalon távozott volna messzebb, úgy 
fél-jobb fordulattal lépegetünk tovább, hogy visszatérítsük. 
Ha e közben a vizsla figyelmetlen találna lenni, akkor 
rövidke füttyszóval lábhoz vezényeljük és megfenyeget
vén, néhány percig visszatartjuk. Olykor-olykor kézmoz
dulattal is irányíthatjuk, sőt így is lehet tanítani, de a 
testmozdulat egyszerűbb és biztosabb. Keresés alatt álta

lában ne zavarjuk a kutyát gyakori füttyögéssel, vagy 
pláne szólítgatással, ha t. i. jól végzi a dolgát; ellenben 
pedig minden hibáért nyomban figyelmeztessük. Ha vizs
lánk már a keresésben is ügyességet tanúsít, akkor me
hetünk vele vadas területre. Itt azonban még néhányszor 
kísérletet teszünk, hogy a vadak láttára hasal-e, s csak 
úgy bocsátjuk előre, ha ez biztosan megy; de még ekkor 
is eleinte és pedig egy-két hónapig röviden tartjuk, vagyis 
nem hagyjuk messze keresni, nehogy esetleg a hévtől 
elragadtatván, nagy hibába essék. Keresés közben a fiatal 
vizsla eleinte mindenféle élőállatot jelez, húz és á ll; 
erről le kell szoktatni olyanformán, hogy ha pl. verebet, 
pacsirtát, vagy más efféléket állana, mindig vegyük észre 
és szóljunk rá, hogy: -„tovább“, a macskára meg: „fújj 
macska,“ mert ez utóbbit szívesen megkergeti minden 
vizsla. Ha aztán vadra talál a kutyánk, tartsuk élénken 
figyelemmel, hogy szabályosan húzza és állja azt; ilyen
kor közeledünk hozzá és halkan dicsérgetjük, s ha szépen 
áll, megsimogatjuk. Ha a vad ilyenkor magától előtörne, 
akkor nyomban hasaltatjuk a kutyát, de ha a vad jól 
kitart, akkor, miután a növendéket megsimogattuk, meg
dicsértük, lassan visszahátrálunk 15—20 lépésre és pisz- 
szentünk, vagy ha erre el nem hagyná az állást, rövid, 
éles fütytyel hívjuk vissza és megdicsérvén, magunk 
mellett tartva, odébb megyünk és vagy más oldalról 
eresztjük rá ugyanazon vadra, vagy ha van s o k  vad és 
hamar találhatunk másikat, akkor tovább megyünk s az 
elébb állott vadat teljesen elhagyjuk. Az állásból való 
visszahívást különösen eleinte gyakran kell ismételni, 
hogy az feltétlenül biztosan menjen; de később, a már 
begyakorlott vizslát is tegyük próbára minél gyakrabban, 
mert erre a gyakorlatra nagy szükségünk leend a költés 
ideje alatt, midőn ugyanis tájékozódni akarunk a vad
állományról s vizslánkkal bejárván a határt, minden 
fészket számon vehetünk a nélkül, hogy a tojót felzavar- 
nók. Vagy utóbb, ha azt akarjuk, hogy a rét-kaszások el 
ne rombolják a fészkeket, kaszálás előtt vizslánkkal vala
mennyit felkerestetjük és megjelöljük, s a kaszálás alkal
mával mindeniket egy kór-folt alakjában visszahagyatjuk. 
De máskor is megtörténik, hogy éppen azt a vadat nem 
akarjuk felzavarni és lelőni, amelyiket állja a kutyánk, 
mert talán ezáltal a többit elzavarnék; ilyenkor is nagyon 
előnyös, ha kutyánkat minden vadtól biztosan vissza 
tudjuk vezényelni. Ha aztán ezek a gyakorlatok is mind 
jól mennek, akkor, midőn ismét „áll“ a tanítvány, szó 
nélkül lassan elébe megyünk és a vadat kiugrasztjuk, 
vagy felrebbentjük; ugyanakkor egyszersmind a kutyára 
is rákiáltunk; „hasalj!“ Lőni azonban még nem fogunk; 
ha azonban a hasalás hiba nélkül történik, akkor két- 
három kísérlet után készen tartott fegyverrel ugratjuk ki 
a vadat, s midőn elébb a kutyára rákiáltjuk a „hasalj“ 
vezényszót, nyomban utána elsütjük a fegyvert a leve
gőbe, a kutyát pedig néhány másodpercig hagyjuk kitar
tóan hasalni.

(F o ly t, köv .)
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Vadászlevél.
Igen tisztelt Szerkesztő Úr!

A M. E. utolsó számaiban egyik-másik vadász-cimbora 
úgy akarja feltüntetni a vaddisznót, mintha az sárkány
tejet szopott volna, vagy legalább is a ragadozóknak ahhoz 
a fajtájához tartoznék, amely embervérre szomjazik. Nem 
tudom, hogy mi a céljuk ezzel, az-e, hogy ezáltal a laikus 
olvasóközönségben az érdeklődést jobban felköltsék, vagy 
a fiatal kezdő vadásznemzedéket akarják elriasztani. Az 
elsőt magam is helyesnek tartom, mert minden esemény 
érdekesebb, ha egy kissé ki van színezve, bár én a va
dászoknak azon ritka fajtájához tartozom, aki a való tény
álláson kivül még soha olyat nem mondottam, ami meg 
nem történhetett volna* s ez által értem el azt, hogy 
azon körben, melyben mozogni van szerencsém, nekem 
feltétlenül hisznek, mig a többi vadászcimborának már 
azt sem akarják elhinni, ami — igaz.

Rósz szokása ez a közönségnek, hogy a vadászember 
mondásait fentartással fogadja s én ezen rósz szokás ellen 
küzdöttem egész életemben s nagy fáradságomba került 
elhitetni, hogy nekem a vadászat terén minden szavam 
„szentirás.“

Ez az igazságérzet késztet most is arra, hogy a vad
disznókat az ellenük emelt súlyos vád alól pártfogásomba 
vegyem, megvédelmezzem, mert kevés vadásznak volt 
hozzájuk annyi szerencséje, mint nekem s igy elég alkal
mam volt tanulmányozni e fekete csuhásokat.

Kedves emlék fűz az 1879. évhez, midőn a bátori 
uradalomban egy év alatt 73 darabot lőttünk s ebből 
reám 29, azaz huszonkilenc darab esett s ebből a tekin
télyes számból is csak kettő volt olyan, a melyik — 
palóc-szólásként —- meg akart piszkolni, bár meg vagyok 
róla győződve, hogy ezt nem harcias kedvtelésből, hanem 
inkább önvédelemből tették, mivel a súlyos lövés után 
— nehogy elvánszorogjanak addig mig töltök — én álltam 
útjokat s igy támadásukat jogos önvédelemnek kellett 
minősítenem.

Abban az időben még nem volt sem Mauser, sem Mannli
cher, sőt még az express is igen ritka madár volt, hanem 
többnyire 6-os és 9-es póstával lőttük a disznót, csakhogy 
eszünk ágában sem volt ám félni tőle, hanem beeresz
tettük 25—30 lépésre s akkor gyújtottunk oda neki úgy, 
hogy még a szőr sem mozgott rajta. Később, mikor fel
fedeztük, hogy a sima cső igen jól hordja a gömbölyű 
golyót, akkor meg már éppen könnyen elbántunk a disz
nóval, mert olyan léket ütött rajta a 12-es golyó, hogy 
attól ugyan elment volna az a harcias kedve is, amit 
ugyan én soha sem fedeztem fel benne.

Ha a disznónak a támadás természetében volna, úgy 
azt nekem annyi számtalan eset közül tapasztalnom kellett 
volna, de e helyett gyakori megfigyelésem folytán arra a 
meggyőződésre jutottam, hogy a vaddisznó rendkívül

* Ezt én is bizonyíthatom . . . Szerkesztő.

óvatos és igen gyáva álatt, amely a legkisebb nesz vagy 
más gyanús körülményre igyekszik menekülni.

Sokan azt állítják, hogy a vaddisznónak a látása igen 
gyenge, pedig ez csak hiedelem és onnét származik, hogy 
a disznó alkotásánál fogva nem képes a fejét forgatni sem 
jobbra, sem balra, sem felfelé, hanem mindig előre és 
lefelé néz s így látásának veszi legkevesebb hasznát ül
döztetése közben, tehát egyedül ennek tulajdonítható azon 
mások által állított, de általam nem tapasztalt igen ritka 
eset, amidőn a vaddisznó a vadásznak nekimegy, de 
hiszen ez megtörténik az őzzel is, pedig ki merné azt 
állítani, hogy az őz meg akarta támadni azt a hajtót, akit 
esetleg fel is lökött.

Hogy a disznó mennyire fél az embertől, azt legjobban 
bizonyítják azok az esetek, hogy a kezdő vadászt, aki 
nem bír kellő higgadtsággal és mozog, azonnal észreveszi 
és menekül tőle, hogy pedig támadó szándéka nincs, azt 
igazolom az alábbi esetekkel.

Hajtás közben nyulseréttel lőttem egy kis malacot, amely 
iszonyúan kezdett visítani, én pedig az egyik lábára ta- 
podtam azon reményben, hogy még jobban sivalkodik s 
arra az anyja majd visszatér, de reményemben csalatkoz
tam, mert bármiképpen sivalkodtattam is a malacot, az 
emse élt a gyanúperrel és nem jött vissza.

Máskor szalonkázás alkalmával egy vaddisznó-vacokra 
bukkantam, amelyben hat kis malac volt. Mind a hatot 
összefogdostam, de azoknak a visítására sem jött el az 
anyjuk s mivel éppen holdvilágos idő volt, a malacokat 
hazaküldtem egy tarisznyába, magam pedig éjfélig a vacok- 
ban kuporodtam, de eredménytelenül, mert az öreg nem 
jelentkezett, pedig erősen reméltem a sikert, amit külö
nösen arra alapítottam, hogy a vaddisznó-vacok erős sza
gától szimatoló képességének nem fogja hasznát venni s 
így lépre jön, de úgylátszik, hogy kitűnő szaglása meg
mentette a biztos haláltól.

A nyolcvanas évek elején egy hajtás közben mintegy 
60—70 darab vaddisznóból álló konda törtetett reám a 
szó teljes értelmében, mert elül, hátul és két oldalt körül 
voltam véve a vaddisznóktól. Ezek közül kettőt ledupláztam 
s a második, egy fiatal koca elkezdett visítani; s míg a 
tűzbe maradt disznót az arra jövők átugrálták, addig a 
sivalkodót messze elkerülték, engem pedig eszük ágában 
sem volt bántani, pedig ugyancsak módjuk lehetett volna 
benne, mivel szörnyen sokan voltak.

Számtalan példát tudnék még felhozni a saját élmé
nyeimből, de azt hiszem, hogy az eddig előadottak a 
világos bizonyítékai annak, hogy a vaddisznó csak ön
védelemből támad s örül szegény jámbor, ha menekülhet.

Tudok azonban arra több esetet, hogy a vaddisznó 
összetörte a vadászt, de ennek minden egyes esetben a 
vadász volt az oka. Erről majd máskor. Arról azonban, 
hogy a meg nem sebzett vaddisznó a hajtót megtámadja 
s azt medve módjára marcangolja, eddig halvány sejtelmem 
sem volt, s hiszem, hogy nem is lesz, mert ha ez így 
volna, akkor a disznó nem bújna a vadásztól, hanem
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keresné, akkor pedig disznót könynyen lőhetne mindenki, 
akinek a szíve helyén van:

Eger, 1903. május 19.
Vadászüdvvel n  , , ,Peklenyi.

k k k k k k k . k k k k k k k k y o k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k

KÜLÖ NFÉLÉK.

* Uj főe rdő tanácsos .  A nemrégiben elhalálozott 
Bartha Gyula ministeri főerdőtanácsos helyére Lászlóffy 
Gábor pozsonyi erdőfelügyelő lett kinevezve.

* Figyelmeztetés.  Lapunknak minden száma a hónap 
1-én és 15-én lesz Ungvárról szétküldve s ha dacára 
ennek előfizetőink közül valaki a lapot 4 én vagy 19-én 
kezeihez nem kapná, kérjük a hiányzó számot azonnal 
a Székely és Illés könyvnyomda-tulajdonos cégtől kö
vetelni.

* Erdészeti  államvizsga. Ez év őszén erdészeti 
államvizsgát tenni szándékozók figyelmeztetnek, hogy a 
vizsgaletétel miatt beadandó folyamodványaikat, a szük
séges okmányokkal és szakbeli leírással felszerelve, leg
később f. év augusztus hó végéig az erdészeti állam
vizsgáié bizottság elnökéhez (Budapest, földmivelésügyi 
minisztérium erdészeti főosztály V., Zoltán-utca 16.) 
bérmentve küldjék be.

* Fakivitelünk Angolországban. Londoni főkonzu
látusunk november havi jelntése szerint a fabevitel V* 
millió L-gel emelkedett. Sajnálatos, hogy kivitelünk oly 
kis mértékben vesz részt Anglia nagy faszükségletének 
kielégítésében. Ennek okát egyrészt a kedvezőtlen szállí
tási viszonyokban, másrészt abban találja, hogy keres
kedőink nem akarnak az ottani piaci viszonyokhoz alkal
mazkodni.

* Albánia gyufabevitele. Janiniai konzulátusunk 
jelentése szerint Albániában az utóbbi időben Olaszország 
a gyufabevitelnél mindinkább tért hódít. A bevitel főrészét 
az úgynevezett kénes gyufa  képezi, a melylyel eddig 
főleg Ausztria-Magyarország látta el az ottani piacot. A 
svéd gyufa már fényüzési czikk számba megy; csakis a 
vagyonosabb osztály használja. Az olaszországi utazók 
által felvett, számottevő megrendelések csak most fognak 
szállíttatni; a szállítandó áru minőségétől függ, hogy az 
olasz bevitel mily arányban fog tért hódítani.

* A paradicsom  és az ugorka term és szaporítása.  
A paradicsom és az ugorka termését jelentékenyen sza
porítjuk, ha gondját viseljük. Mind a kettő szereti a jó 
földet, a nedvességet és ha a földjét porhanyitják. Hogy 
a termés szebb, korábbi és nagyobb legyen, a bokrokat 
a melléksarjaiktól meg kell tisztítani A gyümölcs körül 
ősz felé, mikor a nap ereje gyengébb, a leveleket úgy 
kell leszedni, hogy a nap folyton a gyümölcsöt érje. A 
mellett szorgalmasan kell öntözni, kapálni és feltölteni, 
hogy a gyökereket folyton a föld takarja. Legcélszerűbb 
a feltöltés körül árkocskát huzni és oda önteni a vizet. 
Fokozzuk a termést, ha az árkocskákba egyszer-kétszer

a nyár folyamán este, vagy esős időben még jobb, hig 
trágyát öntünk. Az ugorkát sűrűn szoktuk vetni. A sűrűn 
kikelt vetést, mikor a palánták harmadik levelet hajtanak, 
megritkitjuk, csak a legszebb palántákat hagyjuk meg olyan 
távolságban, hogy egymástól három-négy ujjnyira legye
nek. Sőt ha a meghagyott tövek nagyon sűrűn hajtanak, 
azokról is a gyengébb hajtásokat leszedjük, a gyökfőnél 
kicsipjük. A meghagyott indák annál bővebben kötnek 
gyümölcsöt. A locsolás, kapálás. S itt is olyan, mint a 
paradicsomnál. Az ugorka még több vizet kíván, de gon
datlan öntözéssel kárt is tehetünk benne. Ne a virágokra, 
gyümölcsre, levelekre irányítsuk a vizet, hanem abba az 
árkocskába, mely az ugorka sora mellett mind a két 
oldalon húzódik. Arra is ügyeljünk, hogy úgy a paradi
csomot, valamint az ugorkát mindig állott vízzel öntözzük. 
Ezzel a gyümölcs érését is siettetjük.

* Szíves tudomásul. Erdőaltisztek lapunkra 8 K-val 
fizethetnek elő egész évre.

* Nagy e rd ő ég é s  Amerikában. Északamerikában 
óriási erdőtűz pusztít. A veszedelem olyan arányokat 
öltött már, hogy Északamerika egész ergőállománya 
veszélyeztetve van. Uj-Anglia, New York és New-Jersey 
államok felett folytonosan sürü hamuréteg lebeg. Az 
erdőégés nyugtalanító módon terjed. A károk tetemesek. 
A kanadai Pacific-vasutnak vonala egy részén be kellett 
szüntetni a közlekedést, mert. a hidak a tűz martalékává 
lettek. Az interkoloniális vasútnak is be kellett szüntetnie 
a vonatközlekedést Quebek és Montreal között. Az erdő
égés az ujbraunschweigi Musquas nevű kis várost is el
pusztította. Kétszáz ember hajléktalanná lett. A tűzvész 
elfojtására segítséget küldtek.
k . k k k k k k k A . 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

Szerkesztői üzenetek.
H. Gy. urnák. Hogy a talajban van-e elegendő mész, azt kö

vetkező eljárás által tudhatja meg : Tegyen a kérdéses földből 3 —4 
kilonyit egy nagyobb cserépedénybe s öntse le azt egy deciliter só
savval. Ha a föld nagyon meszes, akkor az abban a pillanatban, a 
mint a sósavat rá önti, erős pezsgésbe jön. A pezsgés foka elárulja 
a mésztartalom nagyságát is. Ha nagyon pezseg a föld, sok mész 
van benne ; ha a pezsgés jelentéktelen, akkor kevés a mésztartalom 
és ha pezsgés egyáltalában nem mutatkozik, akkor a mész teljesen 
hiányzik belőle. Külső jelek után is lehet a mésztartalomra következ
tetni. Ha a talaj vize barna és fénylő zsiros foltocskák úsznak azon, 
akkor a talaj teljesen mésznélküli. A viz barna színét a televénysa- 
vak okozzák, a zsiros foltokat pedig vasas sók, ezek méreg gyanánt 
hatnak a növényekre, de mész hozzáadásával elvesztik hatásukat.

E. K. urnák. A Pinus banksiana gyorsan nő, fagy nem bántja 
s sok más jó tulajdonsága van.

Á. D. urnák. Tessék csak beküldeni, ha szükséges, készséggel 
javitunk rajta.

Fő z n i  jó l tu d ó  a s s z o n y  v a g y  le á n y
lehetőleg erdőőri családból, v i d é k r e  úri ház
hoz kerestetik. — Cím a kiadóhivatalban.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári, 1903.
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MAGYAR E R D É S Z
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

Előfizetési á r : { S z e r k e s z t i  és  k ia d ja :

Egész é v r e ________  14 K imecsfalvi IM E C S B É L A  B O R S O D -A P Á T F A  LVÁN,
Félévre . . .  . . .  . . .  . . .  7 K hová az előfizetési és hirdetési díjak, valamint a lapba szánt közlemények küldendők. |

E lő f iz e té s i  f e lh ív á s !
Lapunk mai számával a második évnegyedbe léptünk. Tisztelettel kérjük mindazokat, 

kik a lapot megrendelték, de az előfizetési pénzt még be nem küldték, szíveskedjenek az 1 -ső 
számhoz mellékelt utalvány felhasználásával mielőbb előfizetni.

A Magyar Erdész ára

egész é v r e .....................14 korona,
f é l é v r e ..........................7 korona.

Erdészeti altisztek 8, illetve 4 koronáért járathatják.

A Magyar Erdész kiadóhivatala
B orsod-A pátíalván.

A
kocsánytalan  tö lgyesek  fentartásáról.

I r t a : D ív á id  Béla.

Az E. L. 1902. évi december havi füzeté
ben S. D.-től ugyan e címen egy cikk jelent 
meg. Ebben a cikk Írója abbeli nézetének ad 
kifejezést, hogy a tárgy fontosságánál fogva azt 
várta volna az ember, hogy e mellett a felvetett 
kérdés mellett egy nagyobb eszmecsere indul 
meg, a miből azután megépül az az út, „am e
lyen haladva jelenlegi kocsánytalan tölgyeseink 
megtartását a jövő részére biztosíthatjuk.“ Igaza 
van, mert a tárgy sokkal fontosabb, mintsem 
hogy e felett napirendre térhetnénk. Csakhogy 
ezzel is úgy vagyunk, mint sok más életrevaló 
eszmével, hogy elolvassuk, meghallgatjuk, a 
tárgy fontosságát elösmerjük, a felett gondol
kozunk is és a gyakorlatban kicsi körünkben 
cselekszünk is, de a munkának eredményéről 
hallgatunk, mert azt oly számba nem vehetőnek

tartjuk, hogy arról a nyilvánosság előtt szólani 
nem tartjuk szükségesnek. Nem az önteltség, 
nem a jól végzett kötelesség tudatából, hanem 
egyes-egyedül azon okból, mert tartunk tőle, 
hogy a szerénység határait túlléptük, ha cse
lekvésünket a nyilvánosság elé visszük. Ezzel 
szemben pedig igaza van S. D.-nek, a midőn 
egyebek között azt mondja, hogy nem szabad 
ez eszmét az idő rozsdájának belepnie; az alig 
megzavart csendet meg kell törni. Követem pél
dáját és nem csak a kocsánytalan tölgyesek 
fentartásához, hanem a fentidézett cikkhez is 
hozzá akarok szólani.

Követem S. D. példáját. Mert ha a német 
szaktársak és irók az ő erdei fenyőjökről annyit 
tudtak összeírni és mi ezt követtük, miért ne 
tudnánk mi is, a kik Európában a tölgyfajok, 
fajták, varietások változatosságában első helyen 
állunk —• addig míg nem késő — a kocsány
talan tölgyeseink fentartásának kérdéséhez hozzá-
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szólani, hozzászólani akkor, a midőn Vadas J. 
ak. tanár figyelmeztet, hogy Magyarország ko- 
csánytalan tölgyesei kiveszőfélben vannak.

E súlyos szó fontosságát abban találom, hogy 
tölgyeseink, híres kocsányos tölgyeseink hová- 
tovább nemcsak nemzetgazdasági, hanem nem
zeti okokból is apadó félben vannak.

Beksics G. „Nemzeti akció“ című röpiratá- 
ban ajánlja, hogy az állam a sík földet parcel
lázza és felső Magyarországon, meg Erdélyben 
erdőbirtokokat vásároljon. E birtokáthelyezés esz
méjének rövid idő alatt való megvalósítása oly 
szerencsésnek mondható, hogy a megkezdett 
munkát úgyszólván már csak be kell fejezni, 
hogy a nagy mű ennek megteremtőjét örök- 
emléküvé tegye.

E birtokáthelyezésből mi erdészek mit látunk ? 
Nem-e azt, hogy a sík és lankás erdőterületek 
parcellázásaival egyidejűleg e területek fő fa
neme, a kocsányos tölgy, mindinkább szűk ha
tárok közé szőrűi és még azt, hogy az erdő- 
gazdaság Magyarország bérces régióiba helye
ződik át, az őt megillető helyre.* És ha ez át
helyezés megtörtént, helyes erdőgazdaság szem
pontjából az a kérdés merül fel, hogy a gondo
zásunkra bízott erdőterületeken minő fanemeket 
tartsunk fenn és minőket honosítsunk meg? A 
felelet nagyon természetesen az lesz, hogy azo
kat, a mik a legrövidebb idő alatt a legnagyobb 
hasznot nyújtják, de e mellett az erdőtalajt jó 
karban tartják. Ilyen lenne első sorban a jege
nye-fenyő.

Igen ám, csakhogy a jegenyefenyő leginkább 
csak ott érzi magát jól, a hol a januáriusi kö
zép hőmérséklet legalább —6° R. és a júliusi

* Én úgy vélem : minden nemzetgazdának számolni kell az erdő
nek nemcsak pengő pénzben közvetlenül kifejezhető jövedelmével, 
hanem azon áldásos hatásával is, amit a vidék kiimájára, követke
zésképen a környék tenyészeti viszonyaira, a minden ottlakó teremt
mény egészségére is gyakorol. Én épen ezt az utóbbi szempontot 
találom most az amúgy is kevés alföldi erdő halálos órájában — 
legelső sorban megszívlelni valónak. Épen az erdők kiirtásának tulaj
donítom az aszálynak, a rovar- és féregkárosításnak mind gyakoribb 
fellépését. Ezek az esztelen erdőirtások hozzák ránk egymásután 
sorba az egyiptomi hét csapást és épen ezen a természet ellen való 
főbűnre való csábítás miatt kárhoztatom és ítélem el Beksicset és 
téves tanításának követőit.

Az erdő nemcsak a bércekre való, hanem okkal-móddal ott is 
okvetlenül fenn kell tartani, ahol helyében búza is teremhet.

Szerkesztő.

közép hőfok legfeljebb i- ll°-ot tesz ki. A jege
nyefenyő 240 méter tengerszín feletti magas
ságnál lejebb nem száll, felső tenyészhatára 
pedig legfeljebb 1300 m. Továbbá tudjuk azt 
is, hogy a jegenyefenyő, mint árnytűrő fanem, 
nem szereti a napos oldalakat, hanem inkább 
csak az éjszaki, éjszakkeleti és nyugati oldala
kat. Továbbá tudjuk azt is, hogy a szú majd 
minden hatodik évben megjelenik és a napos 
oldalak alacsonyan fekvő jegenyefenyő faállo
mányaiban nagy pusztítást végez.

Az itt elősorolt okokból tehát a dombos vidé
keknek, az előhegységeknek, sőt a középhe
gyeknek — a mondott magasságban — már 
nem a jegenyeTenyő, hanem csak a kocsány- 
talan vagy csoportos tölgy lehet a legmegfele
lőbb, a legértékesebb fája. A kocsánytalan tölgy 
a kevésbé jó termő helyen is erőteljesen fejlő
dik és arra hivatott, hogy pótolja a jövőben a 
mi híres tölgyeseinket. Az igaz, hogy a kocsány
talan tölgy a talajt nagyon kiéli, (úgy, mint 

| ahogyan a gazdasági növények között a kender 
a legjobb termőföldet), de ennek elejét vehet
jük, ha a természet útmutatását követjük és a 
tölgyeseket mérsékelten jegenyefenyővel alátele
pítjük * A jegenyefenyő a tölgy gyér lombozata 
alatt a fennebb említett károsítások elől mene
déket talál és tűhullajtásával a talajt javítja.

Ezért tartom Vadas Jenő főerdőtanácsos „A 
tölgyerdő-mívelés némely hibáiról“ szóló felol
vasását aktuálisnak.

Fontos e kérdés, mert állíthatom, hogy az 
összes tölgyek azok faja, fajtái és varietásai 
között egyik sem közelíti meg a kocsányos 
tölgy fájának tehnikai kitűnő tulajdonságát any- 
nyira, mint a kocsánytalan.

A fentiek bizonyítására — minthogy ezen 
cikkemben a tölgyfát csakis erdészeti, tehát 
használhatósági szempontból kívánom bonckés 
alá venni — nem terjeszkedem ki híres füvé- 
szünk, Dr. Simonkai Lajos mind a tizennégy 
tölgyfájára, hanem rövid összehasonlítást akarok 
tenni a kocsányos tölgy, a kocsánytalan vagy 
csoportos, fürtös, a molyhos és a magyar tölgy

* Szerző talán úgy érti, hogy csak a jegenyefenyő tenyészköré- 
ben, ahol az átlagos hőmérsék —6" R. és -f- 11° ingadozik.

Szerkesztő.
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között, a miknek tenyésztésénél és feldolgozá
sánál tapasztalatokat szerezni alkalmam volt.

A híres bánsági Bága-menti áradvány-földön 
nőtt kocsányos tölgyek — a miknek már alig 
hiszem, hogy valami kevés hírmondója maradt 
volna — használhatóság okából első helyen 
állottak. Ezt úgy tömeg-, mint faszövet gyara
podásában a kezelésemre bízott garamrévi m.
k. erdőgondnokság Lukavica nevű erdőrész 
tiszta kocsánytalan tölgyei közelítik meg. A moly- 
hos, a magyar tölgy (Krassó-Szörény-megyei) 
jóval e mögött maradtak úgy hossz-, mint vas
tagsági növekedésben, azért nem is oly alkal
masak dongatermelésre. Dongatermelésre a ko
csányos tölgy után, ha az nem túlságos koros 
és nem nagyon köves, sziklás talajon nőtt, a 
kocsánytalan tölgy a legmegfelelőbb. A kocsány
talan tölgyek azon egyedei, amik köves, sziklás 
talajon nőttek fel, vörös, sőt barna színű gesz- 
tüek és ezért a vásárló németek az ilyen töl
gyeket Roth vagy Stein Eichenak nevezik. En
nek fája törékenyebb lévén, dongatermelésre 
nem kedvelt.

A kocsánytalan tölgy fája nem annyira hibás, 
mint az áradványföldön termett kocsányos tölgyé. 
Ez a dolog természetében van. Nem nőtt ugyanis 
oly gyorsan, tehát a faszövet sem oly laza, a 
benőtt ágak egészségesek s csak igen koros 
kocsánytalan tölgyeknél észlelhető, hogy a késői 
záródás következtében lehullott ágak a fának 
magasabb korban való, lassúbb fejlődése követ
keztében nem forrtak oly gyorsan össze s a 
külső légköri behatások következtében rotha
dásnak indulnak. A kocsánytalan tölgy fája — 
gesztje — ezen lassúbb növekedés következté
ben sokkal tömöttebb, de azért nem ritka az 
50—60 cm. középátmérőjü és 24—28 m. hosszú 
tölgy. Ezen méreteket vagy nagyon ritkán vagy 
egyáltalában nem éri el sem a molyhos, sem 
a magyar tölgy az általam kezelt faállományok
ban. Lukavicán nem ritka a 12— 14 m. ágtiszta, 
hengeralakú eszményi kocsánytalan tölgy, a mi
nek vastagsági különbsége az alsó és felső át
mérő között 1—2 cm. Az ilyen tölgyeket 34 
cm. középátmérőn felül a boroszlói németek 
Export Eichenak nevezik és köbméterjét 50—60 
koronával fizetik az itteni rakodón és viszik ki

Boroszlóba, vasúti kocsik alkotó-részeinek gyár
tására.

Kerületemben vannak részletek, a mikben — 
dacára annak, hogy benne évekkel ezelőtt hasz
nálat volt — holdanként 328 köbmétert tesz ki 
a kocsánytalan tölgy fatömege, a mi a Feistmantl 
által kiadott tölgytermési táblák III-ik termőhelyi 
osztályának felel meg. Ennek értéke — az ár
veréseknél elért eredményekhez viszonyítva — 
2500 koronát tesz.

Tehát számbavehető érték.
. Ezen számbeli adattal — azt hiszem — eléggé 

bebizonyítottnak látom a kocsánytalan tölgy ne
velésének és fentartásának a szükségességét, 
ámbár el nem tagadható, hogy ha itt és a kö
zép-, meg az előhegység vidékén a jegenye
fenyő állandóan lenne tenyészthető, az erdő 
jövedelme — úgy, mint azt Muzsnay Géza az 
1900. évi Erdészeti Lapokban kimutatta — meg- 
háromszorosodna. Csakhogy még eddig nincs 
rá példa, hogy ezen magasság és fekvésben a 
jegenyefenyő tiszta faállományokban lenne te
nyészthető.

Kocsánytalan tölgyeseink e fontos szerepénél 
fogva tehát két dologra kell törekedni. Tudni
illik, hogy a már meglevő kocsánytalan tölgy
fiatalosainkat az őt elnyomó fanemektől felsza
badítsuk, másodszor, hogy a mostani tölgytala
jon továbbra is kocsánytalan tölgyfaállományok 
tenyésztessenek, sőt, hogy a bükkösök talaját 
is a kocsánytalan tölgy részére meghódítsák.*

Az itt elmondottakra szükségesnek vélem a 
következőket felemlíteni. Ugyanis a zsarnócai 
m. kir. erdőhivatal kezelése alá tartozó birtoko
kon vagy egészen fiatal 20 éves, vagy egészen 
koros 100 éven felüli tölgyesek találhatók. A 
középkorú állományok egészen hiányoznak. En
nek oka részben az, hogy a régi korlátlan legel
tetés egyrészt gátat vetett az erdőtörvény, más
részt pedig ott, ahol a legeltetés az erdők mé
lyében nem volt gyakorolható, a tölgy csak 
húsz éves koráig bírta ki a bükk, gyertyán és 
a gyomfák nyomását, azontúl — a 20 éven 
felül — elpúsztult és azoknak hagyott helyet.

Úgy vélem, hogy a blikknek teljes kiirtása azon tenyészeti hely
ről, amelynek számára speciálisan teremtette az Úr, ép oly hiba 
volna, mint az erdőknek kíméletlen és teljes kiirtása. 'izerk
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Ezen állításom mellett szól az újbányái véd- 
kerületnek egyes gyérítés alá kerülő részletei, 
a hol a bükk és jegenyefenyő már elég szép 
vékonyabb hasábfát, illetve szarufának való épü
leti fát ad, míg ellenben az alattok levő egykorú 
tölgysuhángok — a világosság utáni keserves 
küzdelemben meghajolva, meggörnyedve — alig 
érik el a 6—7 cm. vastagságot és nagyrészt a 
küzdelemben kifáradva kiszáradtak.

Egy másik eset. Az 1895. évben a lukavicai 
védkerület egy természetes úton igen szépen 
felújult tölgyesében, a tarvágás után, az e kö
zött található bükksuhángokra ügyet sem vetet
tem, gondolván, hogy hisz a tölgycsemete és 
fiatalos csak kiküzdi magát. Mivel e részletet 
folyton szemmel tartottam, nem tűnt annyira fel, 
hogy a bükksuhángok a tölgy rovására gyarap- 
szanak s csak, amikor hosszabb ideig nem lát
tam a fölfelé cseperedő csemeték küzdelmét, 
tapasztaltam, hogy a bükk nyomja a tölgyet. 
Természetesen sürgősebb dolgom sem volt, 
minthogy nekimenjek a bükknek és a tölgyet 
felszabadítsam. De csak a munkálat alatt láttam, 
hogy már majdnem elkéstem a felszabadítás 
munkájával.

Ebből tisztán látni, hogy nem elegendő erdő
síteni, az erdőt tilalmazni — mondván, hogy az 
erdő amúgyis magától nő — hanem a tenyész
teni való fane.met ápolni és gondozni is kell. 
Gyenge talajon azonban azt sem tartom helyes
nek, hogy — ha atölgyjbükkel vagy jegenye-fenyő
vel elegyesen fordul elő— csakis a tölgyet tenyész- 
szük, hanem igyekezzünk mérsékelten elegyes 
állabokat nevelni oly módon, hogy ott, a hol a 
tölgy a bükkel elegyesen nő, a bükk csak oly 
arányban legyen meg, hogy a tölgynek ne árt
son, hanem annak talaját javítsa és azután az 
első, vagy vetőre való vágásnál vegyük ki az 
összes bükköt és csak a tölgyet tartsuk meg. 
S minthogy a fenyő ma még sokkal becsesebb 
fát ád, mint a bükk, a taroló vágás előtt tele
pítsük alá tölgyeseinket jegenyefenyővel. Ott 
azonban, hol a tölgy a jegenyefenyővel elegendő 
arányban fordul elő, ott segítsük elő az együtt
élést és vágjuk ki a mellék- és gyomfákat. Mert 
a két fanemnek együtt való tenyésztése a leg
ideálisabb erdőállomány, a miben erdészember

szemei valaha gyönyörködhetnek. A tölgy vilá
gosságot kíván, a jegenyefenyő ellenben nem
csak hogy árnytűrő fanem, hanem 10—15 éves 
koráig azt kedveli is.

A tölgy lassan nő, a jegenyefenyő gyorsab
ban. Ennek következtében a tölgyet a jegenye
fenyő hossznövekedésre ösztönzi, a tölgy pedig 
gályáit gyorsan lehullatja, az ágak a fa gyors 
növése következtében hamar beforrnak s a tölgy 
ágtiszta, szép sudár és így értékesebb is lesz.

A jegenyefenyő a tölgy nyomása alatt nem 
nőhetvén gyorsan, évgyűrűi sűrűbbekké lesz
nek és így fája értékesebbé lesz.

A jegenyefenyőnek ezen meglassított — mond
hatnám elnyomott helyzetben való növekedése 
azt fűrészáru termelésére keresettebbé teszi. 
Mert tudni való dolog, hogy a tiszta jegenye
fenyvesekben televényes talajon nőtt fenyőállo
mányok fajából kikerült rönkök igen durva fűré
szelt anyagot adnak, a miben igen sok a kihulló 
göcscsel bíró deszka és kevés az I-ső osz
tályú áru.

Vágható faállományokban, ott — hol e három 
fanem együtt nőtt — a tölgy fentartása okából 
— a fokozatosan felújító gazdasági módot fel
tételezve — az első vágás behelyezése alkal
mával, első sorban a bükköt egészen, másod
sorban a fenyőt és csak végül valamely jó mag
termő év után vágjuk ki a tölgyet.

Ebből láthatjuk, hogy a kocsánytalan tölgy 
nemcsak azért fontos, mert a kocsányos tölgy 
pótlására hivatott, hanem azért is, mert a vele 
egy régióban élő jegenyefenyő fája értékének 
javítására is hivatott. A jegenyefenyő még ennek 
viszonzásául az elő- és középhegyek köves és 
elszegényedésre nagy hajlandóságot mutató talaj
nak a tölgy számára beláthatlan időkig való 
jókarban tartására hivatott.

A kocsánytalan tölgy fajának fentartása végett 
továbbá arra is kell törekedni, hogy a meglevő 
tölgytalajon a tölgyet fentartsuk, új tölgyeseket 
neveljünk, sőt hogy ezek részére a bükkösök 
talaját is elhódítsuk.

Ez okból a természetes úton felújult kocsány
talan tölgyeknél célszerűnek, sőt szükségesnek 
találom, hogy az anyafákat, ha rendeltetésöknek 
megfeleltek, a helyszínéről minél előbb eltaka
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rítsuk, először, mert tudni való dolog, hogy a 
tölgycsemete az árnyékot nem szereti, másod
szor: mert a fennebb ecsetelt kihasználási mód 
mellett a ritkábban álló tölgyek, ha hosszabb 
ideig tartatnak fenn, oldalhajtásokat bocsátanak, 
a mik dacára annak, hogy egészségesek, mégis 
befolyással vannak (nevezetesen az export töl
gyeknél) azok használhatóságára.

A gyönge talajú tölgyeseknél igen helyesen 
cselekszünk, ha a zsarnócai kerületben elvben 
kimondott és már is igen célszerűnek bizonyult 
ama módot követjük, hogy a fokozatos felújító 
vágásmódban kezelt ilyen talajú erdőket — 
mielőtt a tölgyesbe a vetővágást belehelyeznénk 
— 5—10 évvel előbb elegyítés kedvéért egy jó 
jegenyefenyőmag-termés esetén vetéssel, külön
ben pedig ültetett jegenyefenyővel alátelepítünk. 
Jó talajú tölgyesekben, ahol előreláthatólag a 
tölgy egészen vidáman fog nőni, elegendő, ha 
a vetővágás előtt 2—3 évvel és csak a tüskök 
alá azoknak is éjszak vagy éjszakkeleti részébe 
ültetünk 2—3 éves jegenyefenyő-csemetéket. 
Hogy ez elegyítést miért teszszük, arra már 
fennebb megadtam a magyarázatot: hogy t. i. 
ezzel biztosítsuk a tölgytalajt a pusztulás, az 
elerőtlenedés ellen.

A kocsánytalan tölgyesek hiányos természetes 
felújulását és a bükkösöket — a hol a kocsány
talan tölgynek telepítése megokolt — kizárólag 
két éves tölgycsemetével pótoljuk.

A tölgyvetést, ha a makktermés még oly bő 
is, nem alkalmazzuk. Mert ez csak az esetben 
vezetne sikerre, ha olyan helyen alkalmaznék, 
a melynek közelében ugyancsak volt tölgymakk- 
termés. Ekkor a makkvetést az egér kevésbé 
bántja, mert többet talál az anyafák alatt. Ha 
azonban olyan helyre vetünk, a minek közelé
ben makk nem volt, ott a vetett fészkekből az 
egerek azt mind kiszedik. Ez okból olyan cse
metekertekben is, a hol a kert közelében nincs 
makktermés, a makkot ősszel még a csemete
kertekbe se vetjük el, hanem azt cserényekbe 
száraz homok közé tesszük, lombbal betakarjuk 
és e fölé egy födelet alkalmazunk és kora ta
vasszal, a midőn a csemetekert földje fölenge
dett, vetjük, illetve — ha elkéstünk és a makk 
kicsirázott — ültetjük el az általam szerkesztett

és az E. L. 1901. év V. füzetében leirt makk- 
rakó-gereblye után a makkot. Igaz, hogy a ta
vaszi vetés körülményesebb és valamivel többe 
is kerül, de biztosabb.

A csemetekertbe vetett tölgymakknak nagy 
ellensége a szajkó; ez, ha az ágyakat elég vas
tagon be nem takartuk fenyőgalylyal vagy tüs
kével, akkor sorba kiszedi az oda vetett makkot.

A hiányos tölgyvetődés pótlásánál és a bük
kösöknek kocsánytalan tölgyesekké való átala
kításánál is betartjuk azt a rendet, hogy ott, 
ahol csak lehet, a tuskók mellé ültetünk, mert 
a tuskó a csemetének a meredek hegyoldala
kon védelmet, korhadó fájával táplálékot nyújt. 
Az ültetés módja a fészkes-ültetés, a mit ha 
tavasszal a lomb vagy a száraz avar betakar, 
ki kell takarítanunk.

A mesterséges tölgy- és fenyőerdősítéseknek 
az itteni fűsarlózásért való ápolása igen célra
vezetőnek mutatkozott, mert az idevaló szegény 
nép, ha neki a sarlózás meg van engedve, azt 
a csemeték kímélésével teszi, sőt ha egyik
másik ki is vész, azt pótolni fogja; míg ellen
ben ha azt tiltjuk, miután egy-két darab szarvas- 
marháját a kaszálók hiánya miatt fentartani nem 
képes, lopni fogja a füvet és ilyenkor bizony 
nem arra ügyel, hogy a csemetét kímélje, ha
nem arra, hogy honnan jő az erdőőr és hogy 
hol lesz a legjobb az elől megszöknie. E mel
lett még igen fontosnak tartom kiemelni, hogy 
mesterséges erdősítéseinkben futó tűz soha sem 
volt, míg ott, hol a fűszedést korlátozták, majd 
minden tavasszal ég a száraz avar és teszi 
tönkre a nagy költséggel ültetett tölgy- és fenyő
csemetéket.

Helyén valónak találom itt a mesterséges 
erdősítéseknek, nevezetesen a tölgyültetéseknek 
nagy károsítójárói, a vaddisznóról is szólani. A 
vaddisznó, ha nincs makk, akkor nekimegy a 
mesterséges tölgyültetéseknek, a csemetéket ki
túrja, a gyökfőnél kettéJ rágja, kiszopja és ott 
hagyja; de nem csak a két éves, hanem a 
négy-öt éves ültetvényeket is tönkre teszi. Szí
vesebben keresi fel a meleg oldalak ültetvé
nyeit, mint a keleti, éjszaki vagy nyugati hegy
oldalak erdősítéseit.

E kerület kocsánytalan tölgyeseinek biztos
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felújulása érdekében jó makktermő évben meg 
van engedve a kihasználásra, illetve a felújításra 
előirt részletekben a jó makk lehullása előtt a 
talajnak a makk befogadására való előkészítés 
céljából a sertéseknek áthajtása.

A talajnak ilyen módon történt előkészítése 
által igen szép eredményeket mutathatunk fel 
az 1897. évben volt teljes makktermés idejéből. 
Ugyanis ott, ahol sikerült a területet a jó makk 
lehullása előtt jól feltúratni, ott az eredmény 
meglepő, míg ellenben, ahol az nem történt 
meg, alig látszik a bő makktermésnek a nyoma.

A természetes felújulással kapcsolatban emlí- 
tetlenül nem hagyhatom azon körülményt sem, 
hogy az itteni kocsánytalan tölgyesek csak na
gyon kevés tuskóhajtást bocsájtanak. Ez véle
ményem szerint abban találja magyarázatát, 
hogy kocsánytalan tölgyeseink, a mik mostaná
ban tarolás alá kerülnek, legtöbbnyire 140 
évesek, ezen korban a tuskó már nem igen, 
vagy csak kevés sarjat hajt; de ha hajtana is 
— nem hogy annak irtására költenénk, a mint 
azt S. D. cikkében mondja — hanem azok alá 
jegenyefenyő-csemetéket ültetnénk és ha a sarj 
8—10 éves lenne, azt kitünően tudnánk érté
kesíteni cserkéreg nyerésére.

Visszatérve a már elmondottakra, hogy ko
csánytalan tölgyállományaink vagy egészen fiata
lok, 20 évesek, vagy már érett korúak, 100 éven 
felül levők, tehát a középkorú állományok egé
szen hiányoznak. Hogy a tölgyekből ki ne fogy
junk, némelyek ajánlják, hogy jó a vén tölgyeket 
továbbra is fentartani. Én ezt pénzügyi szem
pontból nem tartom helyesnek. Mert ha a fa 
érett, jobb azt a mostani 8 -12— 16 koronás 
köbméterenkénti árak mellett értékesíteni és a 
pénzt gyümölcsöztetni, mert ilyen magas korban 
a fa már nem gyarapszik, hanem apad, mert a 
sekély talajú vén tölgyes alúl redvessé, felül meg 
csúcsszáradttá lesz. A porózus, a tápnedvektől 
kiszáradt fa alúlról a talaj-, felülrűl a légköri 
nedvességet vonja magához, a minek azután 
természetes következménye a rothadás, az el- 
pusztúlás folyamata, amit a gyakori széldöntvé
nyek és törések elég világosan bizonyítanak.

Próbákat tettem a már eladott és ledöntött 
tölgyesekben a lukovicai védkerület III. vágás

sorozat 17. tag 57. részletében, a minek tölgyfa
állománya É—ÉK oldalon sekély kiélt homokos 
agyag-trachyt talajon nőtt fel és 165 évet élt. 
Azt találtam, hogy a becsült fatömeg tuskó felett 
lévő, legértékesebb részének 20%-a részben 
fehér, de nagyobbrészt veres-redves, tehát hasz
nálhatatlan volt.

E körülmény bizonyítja, hogy nem célszerű 
ezen vén tölgyesek további fentartása, sőt káros 
a felújulás szempontjából, mert ha már ezen 
túlságos koros faállományok alatt szép az al- 
növet, nem-e vétek azt elpusztulni hagyni?! 
Miért nem hagyunk a fiatal erőteljes nemzedék
nek helyet, miért nem hagyjuk ezt gyarapodni 
és miért nem kamatoztatjuk a fáért kapott pénzt?

Csak azért, hogy kevésbé jó tölgyünk legyen ! 
Én ezt éppen a kocsánytalan tölgyesek fentar
tása érdekében nem tartom helyesnek, mert még 
ahhoz is szó fér, vájjon fognak-e az egészen 
vén tölgyek tenyészképes makkot teremni, sarjra 
meg nem számíthatunk és igy csak a költséges 
mesterséges erdősítésekre leszünk reá utalva. 
Továbbá alig hiszem, hogy a tölgy értékének 
emelkedése lépést tartson azzal a veszteséggel, 
amit a vén tölgy elpusztulásának révén, a fiatal 
állomány növekedésének elmaradása révén és 
az eladásból befolyt tőke kamatjának vesztesége 
révén ér minket. Ez utóbbi adatok kezünkben 
vannak, tehát számolni tudunk velők, de a jövő
beli tölgy áralakulása a bizonytalanság homá
lyába van burkolva, azért a vénséges kocsány
talan tölgyek továbbra való fentartását úgy szak-, 
mint pénzügyi szempontból nagyon is megfon
tolandónak találom.

Egyetértek S. D.-vel abban, hogy a kocsány
talan tölgyest csakis a fokozatosan felújító vágás
módban kezeljük, de nem értek vele egyet abban, 
hogy a gyomfák kiirtása végett az ezzel ellepett 
területeket a vetővágást követő makkhullás ide
jéig kecskenyájakkal járassuk. Mert igaza van 
az E. L. szerkesztőjének, a midőn erre azt 
mondja, hogy „sok remekül sikerült kocsány
talan tölgyfiatalost ismerünk, a mely a kecske 
közreműködése nélkül létesült.“

Én is ez utóbbit állítom. Kerületemben igen 
sok szép kocsánytalan tölgyfiatalos van, amibe 
a kecske a lábát be nem tette és tudtommal be
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sem fogja tenni, mert ha a kocsánytalan tölgy 
csemetéje a lerágást ki is fogja heverni, de a 
kecskejárás és a csemeték lerágása mégis csak 
a növekedés rovására fog történni. — A tölgy
fiatalosnak kíméletre van szüksége, azért nem 
adom meg a kecskének az erdőben a polgár
jogot; de ezzel nem azt akarom mondani, hogy 
a kecskét, mint a szegény ember tehenét, ki 
akarnám pusztítatni. Legkevésbé sem! Sőt ellen
kezőleg faját, egyrészt szociális, másrészt erdő- 
gazdasági szempontból fentartani kívánom e vidé
ken, de csak oly módon, hogy azt annak tulaj
donosa otthon tartsa és a neki szükséges fás 
takarmányt, kecskefűz, reketye, mogyoróleveleket 
cs galyakat gyomlálásképen ha szegény, ingyen, 
ha nem, akkor egészen csekély árért, — de 
mindkét esetben a kellő ellenőrzés mellett gyüjt- 
hesse meg.

Ha ehhez a rendhez hozzászoktatjuk a népet, 
ők is boldogulnak, az erdőbirtokosnak az erdejét 
meg oly szépen kitakarítják, hogy a gyomból 
még hírmondónak sem marad. Sőt ha reászok
nak a lombtakarmányra, azt nemcsak a kecské
nek, hanem a juhnak és a tehénnek is elviszik, 
megszárítják és télnek idején feletetik.

De helyes vágásrend és erdőgazdaság mellett 
nem is szabad, hogy kocsánytalan tölgyvágá
sainkat a gyomfa ellepje. Mert ha éppen a fenti 
okokból a helyes időben alkalmazott erdölésnél, 
gyérítésnél (tehát akkor, a midőn a nyír, nyár, 
kecskefűz még magot nem hoz) e gyomfákat 
kivágjuk, vagy ha ezeket legkésőbb a vetővágást 
megelőző előkészítő vágás alkalmával kiszedjük 
— teljes lehetetlen, hogy a 10—12 éven át 
elnyomott sarjak annyira ellepjék vágásainkat, 
hogy azok a fiatalos kárára legyenek. Ez még a 
kezelésem alá tartozó 4000 k. hold kocsánytalan 
tölgyeseiben meg nem csalt, de ha azok mégis 
betolakodnak, azon a fentérintett módon segítünk.

Ami áll a gyomfákról, ugyanaz áll a bükkre 
és a gyertyánra is. Ha azt akarjuk, hogy ko
csánytalan tölgyeseinket a bükk vagy a gyertyán 
el ne lepje, a gyérítéskor előkészítővágás köz
ben, de legkésőbb a vetővágás alkalmával ki
szedjük azokat és csak ha a tölgygyei való fel
újulás sikere biztosítva van, csak akkor taroljuk 
le a kocsánytalan tölgyet.

Felsőbb erdészeti szakoktatásunk 
kérdéséhez.

Szaklapjainkban már több szomorú statisztika jelent meg 
erdészetünk visszafejlődéséről. E szerint nemcsak hogy 
az akadémián gyérül a hallgatók száma, nemcsak hogy 
a szükséghez mérten minimális számban kerülnek ki az 
államvizsgálat alól, de sőt még e néhány is nélkülözi 
képzettségében és szakszerű gyakorlottságában azon kel
lékeket, amelyekkel előkészültségét reprezentálnia kellene.

Ezzel kapcsolatban eszembe jut, hogy a kilencvenes 
évek elején írtam én egy cikket, melyben szakoktatásunk 
berendezésének hibáit fejtegettem ; de e cikk áldozatul 
esett a bírálatnak, a mely az ellenvélemények özönével 
kedvemet szegte, hogy e themáról alkotott nézeteimmel 
a nyilvánosság elé lépjek. Persze akkoriban gondolni se 
mertük volna, hogy rövid tiz év alatt ennyire változzanak 
a körülmények. És vájjon mi ennek az oka? Sokan azt 
állítják, hogy az érd szeti alkalmazottak mostoha anyagi 
viszonyai idegenítik el az ifjúságot e szaktól; mások a 
tanulmányok nehézségében vélik fellelni a magyarázatot, 
némelyek meg éppen az ifjúság gyarlóságait ostorozzák e 
szomorú tapasztalatok miatt. Lehet, hogy mindeniknek 
van valami igaza, sőt talán még egyéb okok is közre
működnek a körülmények ilyetén alakulásában.

Én részemről igen lényeges jelentőséget tulajdonítok 
annak, — am i felsőbb kiképeztetésünk terén a külföldnek 
minden hasonrangú iskoláját kétségtelen előnyökben ré
szesíti a mienk felett, — hogy t. i. ezen szellemi és 
gyakorlati képzettséget igénylő pályához ott, a külföldön 
nemcsak szellemi előképzettséget kívánnak, hanem meg
követelik, hogy az akadémiák látogatói a szakszerű ten
nivalókban már eleve bizonyos gyakorlati tájékozottsággal 
is bírjanak. A bécsi, tharandi, eberswaldei és müncheni 
erdészeti felsőbb iskolákba csak azokat veszik fel rendes 
hallgatók gyanánt, a kik a középiskolai tanulmányok si
keres elvégzésén kívül azt is igazolják, hogy legalább 
egy évig már foglalkoztak az erdészet gyakorlati munká
lataival is.

És ez igen nevezetes következményeket von maga után.
Az t. L, a ki gyakorlati előismeretek nélkül megy az 

erdészeti pályára, ha a legjobb esetben meg is marad 
ott, tanulmányait mindamellett legtöbbször csak azérl vé
gezi, hogy a vizsgaeredményt, illetve az oklevelet meg
szerezhesse. Nagyon kevésnek jut eszébe az, hogy a sok 
hallott és látott dolgokat értékesíteni is lehet ám az ön
állóság terén. De leggyakoribb eset az, hogy az ilyen, 
gyakorlati ismeretekben szűkölködő ifjak csak azért lépnek 
az erdészeti pályára, mert fogalmuk sincs arról, hogy e 
pályán még nehéz tanulmányokkal, szellemi fáradalmakkal 
is meg kell küzdeni, hogy aztán a laikus világ által leg
boldogabbnak képzelt, ideális (!) erdész-életben része 
lehessen ! Azért tapasztalható az eredetileg beiratko
zott hallgatók időközi tömeges elmaradása, mert 
már az első meglepetés is sokakat elriaszt, a fo

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



128 MAGYAR E R D É S Z 7. szám

kozódó nehézségek még azokat is kidöntik a sorból, 
akikben a szakszeretet még nem vert elég erős gyö
keret s csak az a kevés marad meg, akinek vagy nincs 
módjában más pályára lépni, vagy pedig igazi szeretettel 
ragaszkodik ezen szerény életpályához.. . Ellenben ha 
annak a maturált ifjúnak alkalma van, vagy rá van 
kényszerítve arra, hogy mielőtt e pályára lépne, az erdé
szetnek a gyakorlati életbe vágó mindennemű jelenségeivel 
megismerkedjék, ebből tájékozódást szerezhessen a szel
lemi kívánalmakból is, akkor nyomban egybeveti a ta
pasztalatokkal hivatottságát, képességét és hajlandóságai, 
és az előző gyakorlati egy év emultával vagy örökre le
mond ezen pályáról, vagy ha rászánja magát, akkor alig 
lehet kétség, hogy annak hű »embere is marad és meg
küzd az azon termő minden viszontagsággal. És ezekből 
lesznek a valóban hivatásos, ambiciózus erdészek, akik
nek minden kezdését, minden munkáját ha siker nem is 
koronázná, de elismerés érte mindenesetre megilleti.

De hiszen már a mezőgazdáktól is tanulhattunk volna 
e tekintetben. Hiszen a gazdasági iskolában sem veszik 
fel máskép a hallgatókat csak gyakorlati előkészültséggel, 
mert nagyon jól tudják, hogy csak ez utón lehet elérni 
azt, hogy az iskolai theoriát a már jól megvetett gya
korlati alapon kifejthessék. A gyakorlati előképzettség 
ugyanis a későbbi tanulmányokban mintegy ébren tartja 
az ifjút és folyton emlékezteti és ösztönzi, hogy a theo- 
retikus dolgokat kapcsolatba hozza a gyakorlatiakkal s 
ez által alkalomadtán tökéletesítse az utóbbiakat. És ez 
az illető szakra nézve kiszámíthatatlan előnyöket hoz, 
már csak azáltal is, hogy a felsőbb tanintézeti hallga
tóság java része, dacára a tanulmányaiban nyert szabad 
rendszernek, jobbára nemcsak a vizsgaeredmény kedvéért 
tanul, hanem hogy kezdetleges tudását kiegészítvén, azt 
majd künn az életben a maga javára hasznosíthassa. A 
nemzetgazdasági érdekek mellett így nyernek aztán a 
társadalmi érdekek is legkedvezőbb kielégítést.

így kellene lenni ennek az erdészeknél i s ! L.

Az erdőtörvény kijátszása.
Az erdőtörvény 36. §-a az oklevéllel nem biró erdő

tiszteket illetőleg úgy intézkedik, hogy azok a törvény 
életbe lépte előtt elfoglalt minőségükben meghagyhatok: 
azonban előléptetésnek csak is az oklevél megszerzése 
alapján van helye. Az 1880. évi 30686. sz. ministeri ren
delet pedig a szakasz ezen kitételét úgy értelmezi, hogy 
a nevezett erdőtisztek ezen állásukban meghagyhatok. 
Az „0. E. Egyesület“ igazgató választmánya 1897. évben 
egy tag kérvényét tárgyalta, melyben ez arra kérte a vá
lasztmányt, hogy feliratot intézzen a Ministerhez a ne
vezett rendeletnek törvény szerinti módosítása iránt, mely 
abban nyilvánulna, hogy az oklevéllel nem bírók minő
ségükben nem pedig állásukban meghagyhatok, vagyis, 
hogy a törvény életbe léptekor elfoglalt minőségükben 
más erdőbirtokos által is felvehetők. A választmány elve
tette a kérvényt!

Pedig erről van miért beszélni, a logika szempontjából 
is ; mert ha a törvény X-et meghagyhatónak deklarálja N. 
erdőbirtokosnál, miért nem lehetne az ugyanazon minő
ségben Z. erdőbirtokosnál is? De hát a választmány — 
tehát az erdészeti kar szine-java, — igy határozott: és 6 
évvel rá, a mikor az erdőbirtokosnak még több alkalma 
volt szakképzett erdőszemélyzetet felvennie: — engedmé
nyeket adnak a törvény határozott intentiója ellen —- az 
erdőfelügyelők.

Nem elég, hogy a 17. §. alá tartozó erdőbirtokosok a 
hivatalfőnöki vagy főbb tiszti állásokat be nem töltik, — 
a Zsebnaptár tanúsága szerint egy uradalomnál 4 év óta 
betöltetlen a főnöki állás — (legjobb esetben — betöltés 
alatt); nem elég, hogy ezen idő alatt nem szakképzettek 
(sokszor a magyar honpolgárság is kétes) vezetik a hi
vatalt, — a szakképzettek csak kíséretet képeznek; — 
hanem a törvény határozott kitétele ellen, elő is lépnek, 
a mint ezt a Zsebnaptár illusztrálja. S hogy a törvény (?) 
ki legyen játszva, címzetes rangot is adnak nekik. A 
kir. erdőfelügyelők nem emelnek óvást ez ellen, pedig van 
tudomásuk róla, — legalább megkövetelhető, hogy legyen.

Ilyenek után lehet-e csodálkoznunk, hogy mi erdészek 
úgy a köznép, mint pedig az intelligens osztály előtt még 
mindig csak — jágerek maradunk ?

A mostani címzetes urat ismerte a vidék mint tényleges 
jágert; látta, hogy mire vitte az Isten sorát; azt is 
hallotta, hogy eddig és ne tovább; — s most meggyő
ződött, hogy bizonyos körök kegyelméből vagy jóakara
tából (?) bizony még feljebb is jutott! Mert „címzetes“ is 
előléptetés, annál inkább, mert az illető sehol sem fitog
tatja cimzetességét s az egyenruha csalhatatlanul igazolja 
valódiságát.

Ugyanilyen kijátszása a törvénynek a főnöki állások 
éveken át tartó be nem töltése, a miről kell hogy tudo
mása legyen az erdőfelügyelőnek! Ezen esetek legtöbb
jével úgy vagyunk, hogy tulajdonképen van főnök, ami 
a dotatiót és rendelkezést illeti, és pedig a fent jelzett 
jáger-féle; a törvény kijátszása kedvéért tesznek melléje 
golyóvédőül egy szakképzettet. És mivel a jágerre nem 
aggathatnak hangzatos címeket, — nem töltik be a fő
nöki állást. Tehát tényleg nem takarékoskodás szempont
jából szállítják le a személyzet számát. Egy évtizeddel 
másképen állott a dolog. Az erdőbirtokosnak határidőt 
szabtak, a melyen belül köteles volt szakképzett tiszteket 
kinevezni; s ha nem tett eleget a felszólításnak, alkal
mazták rá a törvény ebbeli határozatát.

És most?!
Hogy ezen anomáliák nem válnak a szak hasznára, 

fel se kell említenem; de el nem hallgathatom az 
erdőfelügyelők nembánomságát!

Talán egészen helyén volna, figyelemmel kisérni ezeket 
a viszonyokat, s konkrét esetekben testületileg felhívni a 
felsőbb intéző körök figyelmét ezen anomáliák, vagyis 
jobban mondva, határozott törvénytelenségek orvoslására.

Acer
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T Á R C A .

Egy műszaki dijnok naplójából.
Irta : Payer Arthur.

Október vége felé járt az idő.
Ott hagytuk a szép erdőt és beköltöztünk az irodába, 

de elhoztuk magunkkal az erdőnek — kis fölmérési 
könyvecskékbe szedett — fotográfiáját. Tulajdonképen 
csak a lelkét, amely azonban a rajzterem nagy asztalán 
—- a ceruza., vonalzó, cirkálom, rajzpapir és egyéb ör- 
döngős szerszám közreműködése folytán testet is öltött.
A . papírra huzgált sok egyenes és görbe vonal szakasztott 
olyan képét adta az erdőnek, aminőt odakünt láttunk. 
Ezt a papírra tett erdőt most keresztülkasul rótt vona
lakkal részletekre osztottuk, ezeket megszámoztuk, az 
egészet szépen kiföstöttük, felöltöztettük és akkor végül 
megkereszteltük. Az lett a neve, hogy — Edőgazdasági 
Térkép.

Ekkor aztán öregebb kollegák jöttek látására. Néze
gették hosszasan az arcvonásait, nézegették a keresztle
velét; az erdőleirást, figyelembe vették sok minden meg- ! 
levő és meg nem levő tulajdonságát és gondolkoztak, 
törölték izzadt homlokukat és láttuk, hogy bele is fáradtak 
a kemény munkába. Úgy láttuk, hogy mindenre nézve 
megegyeztek, csak egy valami különös dolog felett nem 
tudtak napirendre térni. A szabályos állapot! ez volt a 
bökkenő. A csúnya szabályos állapot!

Érdemekben megőszült, közkedvelt főnökünk ég felé 
emelte szemét, mi hivatalos illemmel néztük őt.

Én — tudom jól — már onnan a magasból fogom nézni 
ezen erdőnek szabályos állapotát — mondta mély meg- 
illetődéssel.

Mi is hivatalosan megilletődtünk, csak Muki — az én 
műszaki komám — szalajtott ki. a száján egy kételkedő 
vajjon-t.

Elkomolyodtak az idősb kollegák. — Te zöldfülű balek 
ne kotyogj — olvastuk szigorú tekintetükből. És hogy te
kintélyük csorbítása ellen kélt minden további merény
letnek útját vágják, összeszedtek térképet és minden hozzá
való irományt, bezárkóztak egy másik szobába és foly
tatták a tanácskozást. Csak Muki és én maradtam a 
nagy rajzteremben,

A rajzasztal alatt kinyújtózkodva fekszik Fickó vadász
kutyám, a taxáció rendes kísérője, a vadak réme. Mé
lyen alszik az öreg és álmodik szépeket, lába mozog, 
mintha futna, és szaggatott fojtott vakkantásából halljuk, 
hogy hajt.

Boldog álmok!
Fickónak álomországbeli vadászatáról nekünk is eszünkbe 

jutott, hogy bizony jobb volna odakünt a szabadban. 
Összepakoltunk, elmentünk ebédelni s ebéd után egy kis 
sétára indultunk.

Fickó pórázra kötötten cammogott utánam.
Kedves komám 1 mulattattam Mukit, amint tegnap erre

jártam Fickóval, valami nagy kuvasz került elénk. Fickó 
kiszakította magát a kezemből, nekiment, s kevés ideig 
tartó marakodás után megugrasztotta a kuvaszt, amely 
tétova léptekkel, lehorgasztott fővel és lába közé csapott 
farkával tovább állott___

— Teremtő Isten! Hisz az veszett kutya volt. Nem 
tudod, hogy épen e miatt van ebzárlat — rémült el Muki.

— Veszett kutya? sohsem volt az veszett, s az eb
zárlat sem árt a kutyának — kontráztam meg őt.

Méla sejtések kezdték megtámadni szívemet mégis. 
Mindazonáltal eléggé normális füstfelhőket eregettek pi
pámból házi kosztot rég Ízlelt ajkaim, amikor csak ku
tyaliter rángatni kezdi Fickó a pórázt. Hátra sandítok, 
hát a Fickó roppant vágyik ismerkedni egy ördöghozta, 
karikalábu tacskóval.

— Mégy a pokol fenekére ? kérdem barátságosan a ké
retlen utitársat s lehajolok, egy követ kapok, hogy meg- 
hajitsam, de összebonyolódik a póráz és harvcágyó ku
tyám hogy hogynem derekasan belekap a lábamszárába. 
Bizonyosan a tacskóénak gondolta.

— Ejnye beste lelke, hát igy becsülöd meg a gazdádat.
| Fogtam egy kezemügyébe akadt suhángot s végighuzva

Fickónak az oldalán, tüstént eloltottam mindkettőnknek 
lángra gyűlt indulatait. Muki meg halálra váltan meredt 
reám.

— Ember! neked véged van. Te is megvesztél, és 
tisztes távolba húzódott tőlem.

— De te Muki csak nem vesztél meg ? szóltam rá 
melegen. Nem tudod, hogy a veszettség — még ha in- 
ficiálva volnánk is — nem tör ki csak napok múlva. 
Te bölcs ! Mért huzakodol hát tőlem.

— Nono ! Csak azt mondom, eredj az orvoshoz. Gyere, 
elmegyek veled.

Elmentük Gukker doktorhoz, aki sem a kutyám, sem 
a magam bajával semmit sem tett. Aztán elmentünk 
Bahrom állatorvoshoz, aki menten gyógykezelés alá vett 
— engem.

— No ez furcsa, dünyögtem. Muki pedig kaján mo
sollyal magyarázott tücsköt bogarat. Majd ismét visz- 
szavitt Gukker úrhoz, aki semminek jelentvén ki Bahrom 
ur minden tudományát, kereken kijelentette, hogy — ha 
szeretem életemet és nyugodtan akarok meghalni, hát 
sietve menjek föl Budapestre a pasztőrintézetbe.

Elborult lélekkel ballagtunk haza, kiki a maga lakására.
Napok múltak, én még mindég nem utaztam el se

hova sem.
Egy nap — belépve az irodába — látom, hogy Muki 

egy — asztalokkal teljesen eltorlaszolt zugba huzódottan 
dolgozik. Úgy tesz, mintha észre sem venne, de lopva; 
folyton szemmeltart.

Szótlanul helyet foglalok az egyik torlaszasztal másik 
végén és én is dolgozom csendesen.

Kis idő múltán előveszi Muki a leghosszabb léniát é s , 
vállon bök engem. Megértettem. Tudni akart, hogy h á -< 
nyadán vagyok. Keményen ránéztem, mire kíváncsisága
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tetemesen lohadt. Kevéssel később ismét megbökköd. 
Erre kitörtem.

— Hrr.. hrrrr . hrrrrr.. mordultam reá.
Több sem kellett neki. Átveti magát a torlaszon, ki 

az ajtón és ordít torkaszakadtából.
— Segítség! Segítség!..
— No ez csakugyan megveszett, csak azt nem tudom, 

mikor marhatta meg a veszett kutya.
így elmélkedtem a dolgozó asztal mellett, amikor siető 

léptekkel beállít az irodába a principálisvezette kollega
sereg. Izgatottan körülvesznek, a principális pedig ke
mény hangon rám szól:

— Fraxinusz u r ! Miután ön> megmaratott egy veszett 
kutya által, ennélfogva általam a szolgálati szabályzatok 
értelmében szigorúan utasítva lesz, miszerint még a mai 
napon Budapestre utazni és magát a védőojtásnak alá
vetni el ne mulaszsza. El ne mulaszsza annál is inkább, 
mert ezen mulasztás által önre súlyos következmények 
lesznek háramolva. Intézkedve van, hogy ezen szóbeli 
utasítás önnek Írásban is kézbesíttessék és gondoskodtatott 
arról is, hogy ön által a felutazás ellen útiköltség hiánya 
eimén kifogás ne emeltethessék. Mely célból ötven forint 
lesz általam önnek — utólagos elszámolás kötelezettsége 
alatt — előlegezve. (Készségesen nyúltam a pénz felé). 
Kérem csak nyugodtan a helyén maradni. Ide lesz letéve I 
az asztalra, innen aztán elveheti.

Nagy kő gurult le szivemről. Azért, is mert immár 
csakugyan nem kell aggódnom egészségem miatt, de 
leginkább, mert vége lett a hivatalos beszédnek.

Szegény kerékbetört magyar nyelv!
Másnap már Pesten voltam. Tíz napi gyógykezelés és 

Fickónak itthon való tiz napi megfigyelése után kiderült, 
hogy semmi bajunk sincs. És miután műszaki dijnok vol- I 
tómat tíz hosszú napon át takargattam a műszaki erdész 
rejtélyes leplével: kimerültén tértem meg őseimnek
rajzasztalunkra és mappáinkra tapadt porához.

f f t  £  n tz’k.-kxirk-k.-k’k'k'Jii-k.jvfc.'k.'k.'kk'k'fc.'k.'k.'k.fcA.'k.hfc'fcfc

IRODALMI SZEMLE.

— V éd ek ezés  az a p á c a  lepke (Liparis mo
n ach a  L.) ellen Svédországban .  Az apáca gyapone 
Svédországban, hol különben ritkaság számba ment, 
legelőször 1898. évben lépett fel a keleti tengerpart vidékén. 
Jelenlétét csak akkor vették észre, a mikor a hernyók 
mintegy 605 ha-nyi erdőterületet elpusztítottak. Az ősszel 
megejtett pete-vizsgálás kiderítette, hogy 8910 ha-nyi 
erdőterület volt petével megrakva. Időközben máshol is 
kisebb-nagyobb tömegben lépett fel.

A megejtett óvó és írtó intézkedésekről, — 1899. év 
tavaszától 1902. évig — Meves J. központi erdőtanácsos 
beszámolt; értekezésében igen érdekes és az eddig alkal
mazott irtási módoktól sokban eltérő útmutatások foglal
tatnak.

Figyelemre méltó azon intézkedés is, hogy a lepke

által okozott károsítások általános felismerése céljából a 
népiskolákban a lepkét hiven ábrázoló fali táblákat 
osztottak szét.

Mindjárt kezdettől fogva figyelmen kivül hagyattak a 
szokásos, de sikertelen és többnyire költséges irtási módok, 
melyek a lepkéknek közvetlen irtását a már bekövetkezett 
pusztításakor célozzák, a milyenek ; a peték összeszedése, 
nagyobb hernyók és bábok pusztítása, magas enyvezés, 
fák permetezése, mészpor kiszórás, füstölés, cseltüzek, 
villamos fénytvetők stb. A védekezés tehát leginkább a 
mély enyvezésre, a fiatalosok, valamint a petével meg nem 
rakott állabok elszigetelésére és a tarvágásra szorítkozott.

Mihamar meggyőződtek arról, hogy az enyvezés külön
leges módszer szerint eszközlendő; hogy a- fiatalosok el
szigetelésének nincs megfelelő haszna és hogy az eny
vezett rudak és elszigetelő árkok jobbal pótolhatók.

Az erdei fenyőre nézve a lepke nem veszélyes, bár 
lúc-fenyő hiányában ennek a tűit is lerágja, de majdnem 
soha sem teljesen és a megtámadott fák megint meg
erősödtek ; a miből az a gazdasági szabály vonható le, 
hogy tiszta erdei fenyő állabokban nem szükséges óvó 
intézkedéseket tennünk, elegendő, ha az esetleg szórvá
nyosan előforduló lúc-fenyőt onnan kiszedjük.

A lepke 30 éven aluli erőteljes, akár lúc- akár erdei 
fenyő állabokban alig említésre méltó károsítást okoz; az 
elszigetelés költsége tehát nem arányos a kár nagyságá
hoz. Máskép áll a dolog koros állaboknál, akár egy
neműek akár vegyesek; itt erélyesen kell fellépni a baj 
ellen ; az alkalmazandó irtási módok a megszállás mér
vétől és a terület nagyságától függnek.

Ha a lepke szórványosan lépett fel, jó szolgálatot tesz 
a lepkék összeszedése, legcélszerűbben egy, kóccal körül
vett 3—4 m. hosszú nyelű fa-kalapácscsal; de a szét
nyomott nőstényeket el kell égetni. A megszállott terü
letet többször kell átkutatni peterakás előtt, ajánlatos 
továbbá a jövő tavasszal oly facsoportok mély enyvezése, 
hol peterakás gondolható, mivel az enyvgyürü alatt 
mászkáló hernyók mennyiségéből következtetést lehet 
vonni a megszállás nagyságára. Egyáltalában gyanús 
területek a következő években is jól átkutatandók.

A gyapom által való megszállás kifejletlen stádiumában 
való felismerése nagy figyelmet követel.

Ha a baj fellépett, meghatározandó a megszállás nagy
sága, mely mindig nagyobb, mint a mennyire azt a fák 
károsításából következtetni lehetne. Ez ősszel a rajzás 
után pete-keresés által történik, mi abból áll, hogy né
hány úgynevezett próbafa döntetik és a kéreg-repedések
ben a peték szorgosan megolvastatnak. Az egész petével 
megrakott terület a megszállás nagysága szerint 4 osztályba 
soroltatik. I. 3000 petén felül ; II. 1500—3000. III. 
500— 1500; IV. 500 petéig.

Ha a petével megrakott terület nagysága megengedi a 
téli tarvágást, akkor kövessük az irtás ezen legalaposabb 
módját. A törzsek ott maradhatnak fekve, mert fonnyadt 
tűket riem eszik a hernyó; erdei fenyő állva maradhat,
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mert az kiheveri a bajt. Ha a petével megrakott terület 
30 éven felőli lúc-fenyvessel határos, akkor az utóbbi j 
.15 cm. széles enyvezett határsávval elszigetelendő, a 
•melyből minden aljfa eltávolitandó; nyáron át a hernyó 
-éhség következtében elpusztul.

Ha a tarolás bármi okból nem vihető keresztül, akkor 
tervszerű enyvezést kell alkalmaznunk, mi több évi 
munkát tételez fel. Az enyvezést helyesen kell keresztül 
vinni, mert a közlő szerint az enyvezés nagy haszonnal 
jár, ha helyes volt, míg ellenben helytelenül alkalmazva, 
eredménytelen, sőt a körülmények szerint káros is lehet, i 
Helytelen az eljárás, midőn csak a leginkább megtámadott | 
gócban enyvezünk és a kevésbbé megtámadott külső 
részeket figyelmen kivül hagyjuk; a főcél nincs elérve, t. i. j 
a  baj tovaterjedésének megakadályozása; mert habár ezen [ 
enyvezés következtében sok hernyó elpusztul, de nagy l 
része fent a fán marad, kifejlődik és a meg nem eny- J 
vezett terület lepkéivel új nemzedéknek ad helyet. A meg- I 
támadott fákat szintén nem lehet az enyvezés által meg- j 
menteni, mert tapasztalat szerint elpusztul azon fa, melyen 
3000 petén felül találtak.

A közlő tehát az enyvezést éppen a külső, gyöngébben 
megtámadott részeken kezdte meg, egyrészt hogy a baj | 
terjedését megakadályozza, másrészt pedig hogy a beteg- j 
séget előmozdítsa és gyorsan terjessze. A hernyók e ra- j 
gályos nyavalyája abban nyilvánul, hogy a hernyó külön- | 
ben tiszta zöld nedve előbb sárga, azután barna és végre 
fekete és bűzös lesz. Már gyönge nyomásnál vagy inger
lésnél szájából egy csepp válik ki, a miből a hernyó előbb- 
utóbb, de biztosan elpusztul. Sokszor a hernyók a luc
fenyő (ritkán az erdei fenyő) csúcsán csomóba tapadnak.

Tapasztalat szerint ezen betegség ott üt ki először, a 
hol a hernyók oly nagy tömegben lépnek fel, hogy szorong
nak, táplálék-hiány áll be vagy nem nekik megfelelő 
táplálékot (kizárólag csak erdei fenyő tűket) kapnak. A 
betegség ragadós úgy érintkezés mint levegő útján. Mivel a 
legnagyobb szorongás éppen a gócban van, ezt enyvezni 
tehát annyi volna, mint a koronában lévő szorongást 
csökkenteni és a járvány kitörését elodázni; tehát — 
ártalmas.

Az 1. osztály tehát magára hagyandó.
Tapasztalat szerint a legtöbb lepke a II. osztályban 

fejlődik ki. Tanácsos valamennyi lúc-fenyőt innen kivágni, 
kivált ha azok vágásra érettek. Ha a vágás nem vihető 
keresztül, akkor úgy kezelendő mint a következő osztá
lyok. A III. és IV. osztályban kora tavaszszal a fák mell
magasságban enyvezendők, az aljfa és az alsó ágak el- 
távolitandók. Az enyvezés célja a hernyók egyrészét ki
éheztetni és evvel a pusztulás terjedését megakadályozni..; 
másrészt pedig a hernyóknak az enyvgyürű alatt lévő 
részét szorongatásra kényszeríteni és igy azokat a járvány 
iránt fogékonynyá tenni. És a tapasztalat határozottan be- 

. bizonyította, hogy a járvány legelőbb az enyvgyürű alatt 

. lévő hernyókban ütött ki, a honnan azután tovább terjedt.

. Ha a járvány intenzív, akkor a IV. osztályban elegendő

az állabok 20%-ának az enyvezése, mi idő- és költség
megtakarítást jelent.

A föntebbiekből könnyen belátható, hogy határozottan 
helytelen az enyvgyűrű alatt lehetőleg sok hernyót és 
álcát elpusztítani, mert ez megakadályozná a járvány 
terjedését, s azonkívül azokkal sok élősdi rovar is el
pusztulna, a melyek hivatvák a járványtól ment egye- 
deket féken tartani.

Itt különben megemlítendő, hogy az irtó rovarok a 
csomósbetegséggel szemben alárendelt szerepet játszanak. 
A járvány terjedése némileg elősegíthető az által, hogy 
beteg hernyókat összefogdosunk és járványmentes terű
iéire kiteszszük; vagy fertőztetett petéket kirakatunk. Az 
eljárás abból áll, hogy fertőzött területből nyáron át 
hernyó hullákat és őszszel petéket gyüjtetünk. Tavasz
szal a hullákat vízbe áztatjuk és ezen pépbe keverjük a 
petéket. Az igy megfertőzött petéket enyvezett törzsek 
tövére, papirosba csavarva kiteszszük, hogy az eső viz a 
fertőző anyagot le ne mossa. A tapasztalat bebizonyította, 
hogy a kikelő hernyók 10 nap múlva csúcs-betegségbe 
estek. Meves ezt onnan magyaráza, hogy a kibúvó hernyó 
a pete burkát átlyukasztja, és később is rágódik rajta, 
s evvel magába veszi a pete burkán lévő fertőző anyagot. 
A fertőzés minden évben megújítandó.

Mivel a gyaponc hernyói a földön addig futkároznak, 
míg fára akadnak, elegendő a meg nem támadott lúc- 
fenyő állabokat 10 —15 m. széles sávval elszigetelni, 
melyből az alja fa eltávolíttatik és a törzsek alsó enyv- 
gyűrüvel vétetnek körül.

Enyvezett rudak nem gyakorlatiak és költségesek ; a 
víz határozott elszigetelő.

Ha a hernyók már fejlettek, a megtámadott területből 
tilos a fa kiszállítása.

(Centralblatt f. d. g. Forstwesen után) 0. J.
Erdei alom és  tőzegalom. Majd minden erdész 

tud egy szomorú adattal szolgálni, hogy minő káros az 
erdőnevelésre az erdei alom nyerése. Az ebből az er
dőre háramló kárt mindegyikünk ki tudja számítani, de 
ott, hol ez szolgálmányt képez, azzal tehetetlenül állunk 
szemben. De ha ezen szolgálmány megváltására szolgáló 
pénzáldozatot meg is hoznánk, még mindég nem lenne 
segítve a sok helyt évről-évre mutatkozó alomhiányon. 
Hogy mindkét dolgon segítve legyen, t. i. hogy az erdő
gazda is megszabadúljon ezen tehertől és a nép alom
szükségleteinek kérdése is meg legyen oldva, csak egy 
célhoz vezető út áll rendelkezésünkre és ez abban áll, 
hogy a jogosultakat az erdei alom helyett egy más jobb 
alomanyaggal kárpótoljuk.

Ezen kérdés megoldása sem fog mindenütt sikerre ve
zetni, de azért az Alpokban erre a célra az ott helylyel- 
közzel nagy mennyiségben előfordúló zsomb-lápokat hasz
nálják fel. Hány tőzegláp van, ami nem hogy hasznot 
hozna, hanem ellenkezőleg az évnek nagy részén meg- 
közelíthetlen és a környék egészségi viszonyainak ártal
mára van, míg ellenben ha azt tőzegalomnak kihasznál
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nák, nagy jövedelmet biztosítana az erdőbirtokosnak. Ilyen 
helyütt az erdei alomra jogosultaknak kevés költséggel 
tőzegalom lenne kiszolgáltatva, ami által úgy az erdőbir
tokoson, mint az állattulajdonoson segítve lenne. Mert a 
tőzegalom korántsem alompótlék, hanem egy oly alom
anyag, ami minden más felett áll ; ezen előny a tőzeg
alom fizikai tudományában rejlik, Mert míg az alom
szalma a saját súlyának csak három egész négyszeresét 
képes a hig trágyaléből magába venni, addig már a 
kevésbé jó tőzeganyag annak 7—8 -szorosát. Nagyon ter
mészetes, hogy nem minden tőzegalom egyforma. A leg
jobb tőzegalom az, ami a zsomblápokból nyerhető, ennek 
legnagyobb a felszívó képessége. A zsomblápokból készí
tett tőzegalom nagyon puha és ruganyos almot szolgáltat 
és súlyának 12—20 részét képes a híg anyagokból ma
gába szívni és ez okból az almok legkitűnőbbének tartatik. 
Mindazonáltal az alom jósága nemcsak annak felszívó 
képessége által ítéltetik meg, hanem éppen a tőzegalom
nak vannak tulajdonságai, amivel jóval túlhaladja a szalma
alom jóságát. És ez az, hogy a tőzegalom sok ammónia- j 
kot köt meg, tehát egy oly előny, amelylyel sem a j 
szalma, sem más alom nem rendelkezik. Ezen körül
ményből folyólag az istálló levegője is sokkal tisztább és 
így a tőzegalom alkalmazása az állatokra sokkal egész
ségesebb. Az ammoniak-megkötés következtében a trágya 
is értékesebb, mert az ammóniákban lévő légeny nem 
megy kárba. Számos kísérlet a tőzegalom előnye mellett 
bizonyít; azok, akik erre nem bírják magukat reászánni, 
nevezetesen lovaknál, azok jól teszik, ha a tőzegalom 
felé egy vékony réteg szalmát alkalmaznak.

A tőzegalom tehát, amint azt a gyakorlat bebizonyította, 
előnyösebb mint a szalmaalom.

Miután tehát a tőzegalom annyi irányban felülmúlja a 
szalma almot, világos, hogy az erdei almot, legyen 
az bár galy-, lomb- vagy talajalom, jóval felülmúlja, és 
ha a szolgálmányosoknak erdei alom helyett hasonló 
mennyiségű tőzegalmot adunk, azok nemcsak hogy hát- j 
rányba nem részesülnek, hanem ellenkezőleg, nekik oly 
előnyök biztosíttatnak, a mik minden más almot túlha
ladnak.

Habár Ausztriában több tőzegalom-gyár áll fenn, mind
ennek dacára nem pótolhatják az egész vonalon az er
dei almot, mert a vasúti díjtételek ezen anyagra még 
mindég igen magasak. Ez az oka,, hogy Ausztriában a 
tőzegalom alkalmazása még eléggé nem elterjedt, da
cára annak, hogy tőzegalmot nagy mennyiségben le
hetne gyártani. Az erdőgazdák érdekében áll tehát, hogy 
az erdei almot ott, hol ilyen zsomblápok vannak, tőzeg
alommal pótolják; ha ez utóbbi semmiféle hasznot sem 
ad, az már magában nagy előny, ha az erdei almot a 
fák növekedésének rovására nem kell elvonnunk.

Csakhogy — amint az fennebb is megemlítve lön, — 
nem minden tőzegtelep alkalmas a tőzegalom nyerésére; 
ez okból mielőtt a tőzegalom előállításához fognánk, ala
posan meg kell hogy vizsgáljuk a telepet, mert az

egyszeri megtekintéssel még nem tettünk eleget. Ez ok
ból szükséges, hogy a tőzegtelep vastagsága és használ
hatóságáról meggyőződést szerzendők, több helyt kell kuta- 
szolni. És csak ennek alapján lehet Ítéletet hozni a tőzeg mi
nőségéről, csak ezután számíthatjuk ki a szállítható tőzeg
mennyiséget és csak azután állítható fel a tőzeg-nye
rési terv.

Mielőtt azonban a tőzeg nyeréséhez fognánk, azt még 
más munkákkal kell megelőznünk; u. i. első sorban a tő
zegtelepről a vizet le kell csapolni, azután ehez egy útat 
kell építeni, továbbá páradús vidékeken a tőzeg szárítá
sára födött állványokat kell készíttetni, amikre azután a 
tőzegtéglák lesznek reá rakva. Továbbá egy épületet 
kell felállítani, a miben a tőzeg széjjelszakítására szolgáló 
szaggató farkas jő beállítva és amibe a széjjel tépett tő
zeg elraktároztatik. Ha a tőzegalmot nagyban célozzuk 
termelni, akkor a motor befogadására is egy külön épü
let állítandó fel. Miután a tőzegalom nagyon laza és így 
nagy teriméjü, ennélfogva ha az távolabbi vidékekre 
szállítandó, nagyon szükséges egy présnek felállítása, ami 
a szaggatott tőzegből kisebb teriméjü labdákat vagy tég- 
lány alakokat készít.

Ha tehát a tőzegalom készítésére minden előkészület 
megtörtént és a tőzegalom készítése megkezdődött, akkor 
az erdőbirtokosra még egy nagy feladat vár, és ez az, 
hogy a jogosultakat a tőzegalom használhatóságára és 
annak előnyéről meggyőzze. Hogy ez sokszor nagy ne
hézségekbe ütközik, ez a dolog természetében fekszik, ha 
csak azt a körülményt vesszük tekintetbe, hogy a cseléd
ség az erdei alom nyerését és az ezzel járó munkálatot 
mint egy ünnepnek tartotta. Miután az alomhoz való- 
való hozzászokás egyszerre nem megy, azt erőszakolni 
sem kell, mert a lassú hozzászoktatással nem kell a vál
lalatba egyszerre nagy befektetést foganatosítani. A tőzeg, 
tépésére eleinte csak egy kézi erőre szolgáló tépő-far- 
kast szerezzünk be.

Egy ilyen utánzásra méltő tőzeg-nyerési hely van 
a salzburgi cs. és kir. erdő- és mezőgazdasági igazgató
ság kerületében. St.-Michael nevű határában lévő Lun
gau nevű erdőrészben van a „Saumoor“ elnevezésű tő
zegtelep, ebből nyeretik a tőzegalom. Ezen ingovány ki
használását 1893-ban kezdték meg, és a cs. kir. földmi- 
velésügyi minister tetemes szubventiójának sikerült egy 
mintaistállót felállítani, aminek tulajdonosai kötelezve van
nak kizárólag csak ezt az almot alkalmazni. Ezáltal si
került sok földmívest az erdei alom használatáról leszok
tatni. A szolgálmányosok egy köbméter felvágott galyalom 
helyett 0.66 m3 tőzegalmot kapnak. Ez egy oly egyen- 
érték, ami a kerüköltségek kiszámításából ered. A való
ságban az egyenérték a szolgálmányosra nagyon ked
vező, mert a tőzegtrágya jóval értékesebb és azonkívül 
az a völgy alján lévő gyárból szolgáltaik ki, míg ellen
ben az erdei almot termelni kell.

Már ezen egy példából látható, hogy sok helyen az 
erdei <.alom a tőzegalommal pótolható, ezenkívül még.
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meg van az az előnye is, hogy a tőzegből egy igen jó 
tüzelő anyag kerül ki és hogy ha a tőzeget lefejtjük, a 
területből egy kitűnő rétet nyerhetünk.

Ausztriának máma még több millió köbmétert tartal
mazó tőzegtelepei vannak, amiknek ugyan nem mind
egyike alkalmas tőzegalom nyerésre, hanem igen is sok 
van, amit ha helyesen kezelnek, a föld birtokosainak nagy 
hasznot biztosít, de főleg annak lefejtése által az erdőt 
óvják meg a káros erdei alom nyerésétől.

őst. F. u. j. z. után Divald Béla.
— Erdősí tések  Bukovinában. Bukovina községei 

és magán erdeinek szabályozása, különösen az újra er
dősítések előrehaladása, az állami erdőfelügyeleti köze
gek állandó gondját képezi. így 1901. évben 176' 15 ha. 
magántulajdont képező erdőterület beerdősítése rendelte
tett el. Hatósági beavatkozás nélkül 2264.24 ha. kiterje
désű kopár terület lett beerdősítve. Ebből hitbizományi 
erdő 1712'84 ha, községi 341'22 ha. és magánerdő 
41084 ha. Az erdősítéseknél 16734'3 kg. erdei famag 
és 5,754.665 db. lúc-, jegenye-, vörös-, erdei fenyő, juhar- 
és tölgy-csemete lettek alkalmazva. Az erdősítési költség 
átlag hektáronként 37' 10 koronát tett ki. A hitbizomá- 
nyok 143, a községek 57, és a magánbirtokosok 82 cse
metekerttel rendelkeznek 22’53 ha. kiterjedésben.

V A D Á SZA T.

R ó k a c s a l a f i n t a s á g o k .
Ir ta : Terény Sándor.

Vadászkörökben, de talán mindenhol azt tartják, hogy 
nem igazi vadász, a ki nem tud nagyot füllenteni. No, 
ennek ugyan Dianának minden híve megtudna felelni, 
de ha ez is hozzátartozik a vadászember jó tulajdonsá
gaihoz, akkor belőlem sohasem lesz tökéletes vadász, 
mert hogy én az általam elejtett vadászzsákmányhoz csak 
egy árva tapsifülest is hozzáhazudjam, azt épp oly jel
lembe vágó dolognak, épp olyan erkölcsi defektusnak 
tartom, mintha a komoly bíró előtt hamis tanúvallomást 
tennék. Ez okból vadászkalandokat, érdekes tapasztala
tokat leírni, vagy elbeszélni sohasem volt szenvedélyem, 
mert ha vadászélményem csakugyan az érdekesség, rend- 
kivüliség jellegét hordja magán, könnyen avval vádol
hatnak, hogy a lateiner titulusra akarok babérokat sze
rezni, ha pedig kevésbbé érdekes dolog, az ilyenért kár 
a szót vagy a papirost vesztegetni.

Hogy én mindazonáltal most vadászati cikk írására 
vetemedtem, ennek ódiumát a „Magyar Erdész“ t. szer
kesztőjére hárítom, a ki, mint Éva Adámot, addig csá
bított, míg Ádám belekóstolt a savanyú almába. Csak 
aztán nehogy a szives olvasó jusson Ádám apánk sorsára.

Ha visszagondolok nem épen hosszú vadászpályám 
alatt átélt eseményekre, első sorban azok az élemények 
jútnak eszembe, melyek a vadászok legnépszerűbb ellen

ségéhez fűződnek, értem a rőtkabátos Ravaszdi komát, 
a kiről már annyi csalafintaságot olvastam és hallottam 
regélni, hogy bönlajstroma talán már egy vaskos kötetet 
tenne ki. S ha már mindenki vádlóként lép fel ellene, 
s miután amúgy is minden róka in effigie halálra van 
ítélve, egy cseppet sem terhelem meg a lelkiismerete
met, ha bűneinek hosszú sorához én is szolgálok nehány 
terhelő vallomással.

*
Az emlékezetnek rokkant paripáján messzire kell visz- 

szanyargalnom azon boldog időkig, a mikor kurta fizetés, 
de annál hosszabb, kacskaringósabb cím jutott nekünk 
osztályrészül, mely utóbbiban ki volt fejezve, hogy „ma
gyar királyi“-ak vagyunk, hogy az „erdészet“-hez tarto
zunk, ki volt fejezve annak az elismerése, hogy „mű
szaki“ képzettségünk van, de hogy annak a révén túl- 
követelők ne legyünk, címünkben ki volt fejezve az is, 
hogy egyelőre csak „dijnok“-i fizetést kapunk. Ebből a 
hosszú címből természetesen nem tellett vadászfegyverre 
s egyéb vadászfelszerelésekre s így sok éven át csak 
tétlen szemlélője voltam a vadak birodalmában lefolyt 
változatos, kalandos eseményeknek.

Az előbb jelzett minőségben egykor egy vágás szélén 
ütöttem fel sátorfámat, hogy onnan mintegy 3000 hold 
erdőterület összes völgyein és gerincein végigsétálva, u. 
n. vizurákat gyártsak. (A ki nem tudja mi az, csapjon 
fel az erdőrendezőséghez gyakornoknak, s rövid időn belü 
megismerkedik e kellemetes foglalkozással.) Esténkint 
rendesen elfáradva siettem szerény vacsorámat a mohó 
étvágyhoz képest szaporán elkölteni. Minthogy a menü 
iránt kivált a hölgyolvasók nagyon szoktak érdeklődni, 
hát azt is leirom : Ma krumpli-leves és babfőzelék, hol
nap bableves és krumpli-főzelék, holnapután megint 
krumpli-leves és babfőzelék s így ment az felváltva kora 
tavasztól késő őszig.

Vacsora után rendesen pipaszó mellett elandalogtam, 
s szemeimet az előttem elterülő fiatal vágásterületen kö
rüllegeltetve, lestem, hogyan fog az a szomszéd, fűvet 
már nem termő, sűrűbb erdőrészekből jelentkező vaddal 
benépesedni. Alig, hogy leáldozott a nap, s kezdett az 
égnek egynéhány mécse élénkebben pislogni, kezdődött 
az erdő éjjeli koncertje, mely korántsem olyan kellemes 
a fülnek, mint az erdők dalosainak nappali zenéje. A 
bagoly rémes huhogása, a kuvik fülsiketítő kuvikolása, 
az őzvad riadása, a róka huhogása, a farkas üvöltése 
együtt olyan pokoli zene, mintha az alvilág összes bo
szorkányai a föld alól kibújtak volna évszázados peres 
ügyeiket, birói eljárás mellőzésével, „békés“ úton elintézni. 
Ettől a pokoli hangversenytől eleinte a legbátrabb férfi
nak is megborzong a háta. No, de azt is hamar meg
szokjuk, s a mitől előbb féltünk, borzadtunk, az későb
ben altató dalunkká válik. Én aztán nehány hétre úgy 
megkedveltem a vágás melletti csendes tanyámat, any- 
nyira megszoktam szűk kunyhómat, hogy nem cseréltem 
volna semmiféle fejedelemnek puha selyem ágyával.
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Egy nagyon szép holdvilágos tavaszi estén, a mint 
fürkésző szemeimmel átkutattam az előttem elterülő vá
gásnak minden zege-zugát, keresve a buja fűben lege
lésző őzikéket, egyszerre úgy tűnt fel nekem, mintha 
tőlem alig 100 lépésnyire egy magas bükkfatuskón va
lami szörnyeteg mozogna. Úgy nézett ki, mint valami 
eleven T betű, mielőtt azonban félelemmel vegyes cso
dálkozásomból magamhoz tértem volna, a mozgó alak 
ismét eltűnt.
De alig telt 
el nehány 
másodperc, 
újból meg

jelent a tus
kó tetején, 
rövid idő 

múlva azon
ban ismét 

eltűnt a tus
kó alatti sű
rű bozótban 
s az a cso
dás jelenet 
legalább öt

ször, hat
szor ismét
lődött. Vi
lágéletem
ben nem 

voltam ba
bonás s így a 

magamra 
higgadtsá

got erőltetve 
kezdtem a 
csodás je

lenség felett 
gondolkod
ni. Pár perc
nyi tépelő- 
dés után ab
ban állapod
tam meg,

hogy a rejtélyes T alak dereka valami állat lehetett, a 
mely azáltal nyerhetett a T-hez hasonló alakot, hogy a 
szájában valami merev tárgyat tartott. De mi lehetett 
az ? ..........

Másnap reggel, mielőtt munkásaimmal a megszokott 
felmérési munkát folytattam volna, felkutattam a teg
napi esemény színhelyét, s bár a reggeli napsugárban 
tündöklő harmatcseppek erősen kapacitáltak, hogy mond
jak le e merész tervről, én azonban hősi elszántsággal 
gázoltam a derékig érő harmatos fűben, s mire a tuskó
hoz értem, úgy néztem ki, mintha páter Kneipp-féle fél
fürdőt vettem volna. A tuskó körül egyéb különös dolgot

nem láttam, mint egy kéregmentes, korhadásnak induló 
dorongfát, melynek közepe táján éles fogaknak friss nyo
mait tisztán ki lehetett venni. A tuskó körül a lágy kor- 
hany földben éles rókanyomokat lehetett látni, s így 
csakhamar meggyőződtem róla, hogy Ravaszdi koma 
játszotta tegnap a kisértet szerepét, de hogy miért ren
dezett egy nehéz dorongfával akrobatái mutatványokat, 
az rejtély maradt előttem. A vágásból kivezető gyalog

ösvényt ke
resve, a tus- 

kótól alig 
8— 10 lé

pésnyire va
lami na

gyobb vad
nak a csa
pájára buk
kantam, a 

melynek 
nem annyi
ra tudomá
nyos kuta
tásaim, mint 

inkább a 
harmat

gyöngyös 
vegetaviti- 

áknak sike
resebb ki
kerülése 

szempontjá
ból felette 
örvendtem. 
A harmat

fürdőből va
ló kifelé tö

rekvésem 
közben rá
értem azt is 
megállapí
tani, hogy 
az általam 

követett
irányban nem én, hanem egy vaddisznó-konda volt az 
úttörő.

Aznap — emlékszem — tikkasztó hőség volt, a mely 
a zsidóbőrnadrágomba degradált harmatcseppeket megint 
kicsalta a szabadba, s én titokban örvendtem, hogy meg
szabadultam hűvös csókjaiktól. Délfelé sötét felhők kezd
tek tornyosulni a nyugati láthatáron s a „Nap“-hoz cím
zett vendéglőben elköltött ebéd után tanyám felé indulva, 
villámlás és menydörgés kísérete mellett egy sétafürdőt 
vettem. (Kneipp a fürdő e neméről nem tesz említést, 
pedig ez a legtermészetesebb fürdő.) Tanyámra érve, 
siettem kissé alkalmatlanná vált fürdőruhámat levetni,
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s magamat szárazba tenni. Azután pedig a lélekölő una
lom nyúlós percei következtek s még vacsora utáni ren
des szórakozásaimtól is meg voltam fosztva a közöttem 
s a Hold barátom közé tolakodott szürkeruhás cirrocu- 
mulusoknak miatta.

A legközelebbi derűit napon kissé későn értem haza, 
úgy hogy vacsorámat már a hold világítása mellett töl
töttem el. — Falatozás közben egyszere éktelen sivitás, 
majd szaggatott röffenés üti meg füleimet. A hang irá
nyában nézve, az intensiv holdvilágnál tisztán kivehettem, 
hogy a kimagasló tuskó tetején egy vörösszinü bozontos 
farkú állat (a mi csak róka lehetett) erősen gyomroz egy 
sivitó kis vadmalaczot, mig az öreg koca dühös röffenést 
és fogcsattogtatást hallatva ágaskodik, hogy a malacot 
mentse meg a haramia körmei közül s már-már azt 
hittem, hogy a kocának sikerülni fog a rablót megugratni, 
midőn ez prédáját a tuskón hagyva, leugrott s a sűrű 
bozótban elmenekült. A bozót mozgásáról láttam, hogy 
a koca üldözőbe vette a rablógyilkost. — Azután ismét 
csend lett, a kis malac, mint a mindenség Urának szánt 
áldozat, sötéten domborodott ki a l l/2 méter magas tuskó 
tetején. — Kiváncsi voltam, hogy mi fog most történni. 
Az eső utáni ózondús levegőtől kissé elkábulva s a for- 
cirozott felmérési munkától kimerülve kunyhómban lehe- 
veredtem, a kíváncsiságtól gyötörve azonban olykor-olykor 
egy-egy pillantást vetettem a most lefolyt véres dráma 
színhelye felé, élő lény azonban nem mutatkozott annak 
közelében, csak a gyászos véget ért kis malac teteme 
sötétlett még mindég ott a tuskó tetején. Már éjfél felé 
járt az idő s éreztem, hogy szempilláim nehezedni kez
denek. — Még mindég éber kíváncsiságomat kielégítendő, 
szerettem volna fekvő helyemről még egyszer felemel
kedni, fejem azonban ólomsulylyal nehezedett párnámra. 
A föld vonzó ereje győzött s elaludtam.

Másnap gyönyörű verőfényes napra ébredtem fel; alig
hogy kidörzsöltem az álmot szememből, első érdeklő
désem a tegnapi csata színhelye felé irányult s meg
lepett, hogy a kimúlt malacot már nem láttam a tuskó 
tetején. Mindjárt tisztában voltam azzal, hogy azt csakis 
a gyilkos róka vihette el.

A éjjeli események után a kérdéseknek egész serege 
támadta meg agyamat.

Miért ugrott fel a róka egy doronggal a fogai között 
egy IV2 m. magas tuskó tetejére, s miért ismételte ezeket 
az ugrásokat többször egymásután, játékból tette-e azt, 
avagy számításból, hogy gyakorolja magát a zsákmány
nyal való elmenekülésben. Én az utóbbit vagyok hajlandó 
elhinni s a mint mi gyakoroljuk magunkat a lövésben, 
hogy vadászzsákmányunkat biztosítsuk, éppen úgy gya
korolta magát a róka először az élettelen terhekkel való 
menekülésben, hogy erejét és ügyességét előre kipróbálva, 
a malac elrabolásával kudarcot ne valljon. .. E föltevé
semmel talán már túlléptem azt a határt, a melyet ter
mészettudósaink az állat értelmi képességének megítélé
sében az ember és állat között vonni szoktak, a látot

takat azonban nem tudom magamnak másként megma
gyarázni. Nem lehetetlen ugyan, hogy a rókának a do
ronggal való gimnastikai gyakorlatai merő játékból tör
téntek, ez esetben azonban különös szeszélye a vélet
lennek, hogy a róka olyan játékot választott magának, 
melyet jól begyakorolva a létért való harcban oly hama
rosan és előnyösen használhatott fel rablási ösztönének 
kielégítésére.

Még egy hasonló érdekes esetet akarok leírni, mely 
azonban már nem saját tapasztalatom, hanem az egy 
nagyon komoly szavahihető vadászszal esett meg.

Az illető körülbelől ezekkel a szavakkal adta elő az 
esetet: Egy borókával gyéren benőtt erdei tisztás szélén 
egy terebélyes bükkfának árnyékában hűsöltem, midőn 
tőlem mintegy 150 lépésnyire a boróka-bokrok között 
róka komának sárgás vörös uniformisát véltem megvillanni. 
Kis idő múltán a róka a tisztás egy rítkásabb részén új
ból megjelent s csak akkor vettem észre, hogy valami 
kisebb fekete állatot üldöz, amely egyenesen felém tar
tott. Az üldöző s az üldözött közötti távolság mindig ki
sebbedéit s már-már azt hittem, hogy a róka hatalmába 
ejti a teknő alakú fekete állatot, mikor az utóbbi gömbbé 
alakulva, egyszerre megállt. Sündisznó volt, ami annyival 
is inkább meglepett, mert nappal még sohasem láttam sün
disznót az erdőben. A hosszú vitorlás meghökkenve állt meg 
a mozdulatlan tüskés gömb előtt, azután pedig leírhatlan ko
mikus mozdúlatokal, eleinte a hegyes tüskéket respektálva 
óvatosan, később bátrabban kezdte a tüskés gömböt ide-oda 
gurítani. A vén sunyit azonban úgy látszik kezdte bosz- 
szantani, hogy a sündisznó annyira ragaszkodik gömb for
májához, mert egyszerre türelmét veszítve, mint az éhes 
kutya a túlságosan megpaprikázott forró gulyáshúst, el
keseredetten kezdte ugatni, de akármelyik oldalról ugatta 
a sündisznót, gömb formája nem volt hajlandó teknő 
fomává kinyúlni. Ezután egy kis pausa következett. Ra
vaszdi a tüskés gömb elé hasalt s úgy tett, mintha gon
dolkodott volna. Egy-két percig tartott ez a csendes moz
dulatlanság, azután pedig nagy óvatosan felemelkedett 
ülő helyzetéből, oldalt fordult a tüskés gömbnek, hátulsó 
lábát felemelte s meleg tust lövelt a sündisznóra. Ez a 
szokatlan meleg forrását nem tudván magának megma
gyarázni, kíváncsian kidugta a fejét és szétnézett. A vö
rös hóhér csak azt leste, hirtelen bekapta a sündisznó 
fejét, nehányat rázott rajta, a sündisznó-pecsenyét azon
ban már nem élvezhette, mert egy jól irányzott lövésem
től kiadta bűnös lelkét.

Eddig tartott vadásztársamnak az elbeszélése, s itt is
mét egy másik megfejteden probléma előtt állunk: Mi 
indította a rókát arra, hogy a sündisznóra meleg vízsu- 
gárt löveljen. Játékból, szokásból tette-e azt, avagy szá
mításból? Ki tudna erre megfelelni?

Nagyon kívánatos volna, ha t. szaktársaim a róka élet
tanába vágó hasonló tapasztalataikat szintén közölnék, 
Fülessy Pál is igen érdekesen irta le e lapok ápril 1-én 
megjelent számában a róka és vizslája között végződött
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hajszát s ha mások is közreadják a hasonló eseteket, idő
vel talán sikerülni fog némi világosságot vetni arra a még 
mindig homályos kérdésre, előfordulnak-e egyes állatok 
fiziológiájában olyan momentumok, amelyekből határozott 
következtetést lehetne vonni az állati ösztönnel össze nem 
tévesztendő fejlettebb értelmességi fokra, az állatok gon
dolkodására ?
**¥ ...........

k vadászvizsla
nevelésének, tanításának és használatának encyclopädiAja

Irta: Nimrod. (Folytatás.)
Később lőjjünk le egy foglyot, fürjet, vagy fácánt, de 

ilyenkor álljunk a vizsla melléit, hogy el ne fusson, mi
dőn a vadat leesni látja. Azt azután mi magunk vegyük 
fel, fűzzük aggatóra, dicsérjük meg a még mindég fekvő 
helyzetben lévő állatot, s azután feli vezényelvén, 
tovább megyünk. Ha a szárnyas vad lövésekor nyugodtan 
maradt a vizsla, akkor folytatólag lőhetünk előtte nyulat, 
de vigyázva, csakis biztos lövésre, nehogy félig döglötten 
futkározzon körülöttünk. Ha pedig mégis véletlenül rosz- 
szul lőttük volna, annál inkább maradjunk a vizslánk 
mellett és bizonyosan megnyilvánuló üldözési hajlandó
ságában szigorú fenyegetéssel és „fújj“ tiltó szóval fékez
zük őt. De semmi esetre se fussunk a sebzett nyúl után, 
mert ezáltal nagyon visszavetnők sikerünket, minthogy 
a fiatal vizsla okvetlenül hajszolná a nyulat s aztán is
mételten elugornék utána máskor is. Azzal le kell szá
molnunk, hogy a vizslatanitás alkalmával néhány vadunk 
kárba vész, de a vad miatt sohasem szabad feláldozni 
a vizsla tanulmányát, mert az majd bőven kárpótol 
bennünket a kezdetben szenvedett károkért. A tanítvány- 
vizsla előtt elejtett vadakat eleinte mindig magunk vegyük 
fel, sőt ha már néhányszor a vizslával hozattuk is elő, 
közben-közben vegyük fel ismét magunk, hogy a vizsla 
reá ne szokjék a lövés után való beugrásra, hanem 
mindig várja meg a vezényszót. Mielőtt azonban a 
szabadban apportíroztatnók, elébb az önmagunk által 
felvett vadakkal tegyünk gyakorlatokat odahaza ; és pedig 
használhatunk fácánt, foglyot, erdei szalonkát, galrm 
bot de fürjet és vizi szalonkát ne adjunk a fiatal 
vizsla elé, mert ezen kicsiny állatkákat nagyon köny 
nyen elnyelheti, vagy legalább is szétroncsolja, a mi 
aztán szokásává is válhat, ha ismételten lesz hozzá 
alkalma. Vadrécét is csak már később apportíroztassunk, 
mert ennek meg kellemetlen szaga lévén, a fiatal állatot 
könnyen megundorítja. Vadászatról hazatérve tehát ma
gunkhoz vesszük a lelőtt madarat és tanítványunkkal be
megyünk a kertbe. Itt a vizslát hasaltatjuk, a vadat pedig 
távolabb helyen eldugjuk. Aztán visszamegyünk és „fel
keresd — hozd“ vezényszóval megkezdjük a házi gya
korlatot. A vizslának a feltalált vadat szépen kell szájba 
venni, egy fogással és nem tépázva, s azután lábhoz 
vinni, leülni és átadni. Tehát erre tanítsuk meg őt. Ha 
rosszul vette fel a madarat, igazítsuk meg a szájában, ha 
pedig mellesztené, szóljunk rá, siessünk oda és vegyük

el tőle. Ha a mellesztést, tépázást ismételten tapasztalnék, 
akkor a madarat belekötjük egy vékony ruhába és úgy 
apportíroztatjuk mindaddig, míg a vizsla teljes nyugodt
sággal, szabályszerűen nem végzi e feladatát. A fejletlen 
vizslával nyulat ne apportíroztassunk, mert nem bírja el 
s csak rágódik rajta, a mi szokásává is válhat. Később 
azonban, ha teljesen kifejlődött, ezt is rábízhatjuk, de bi
zonyos figyelemmel. Mert különösen a hol kevés nyúl 
van, ott a vizsla rendkívül ideges lesz annak láttára, s 
nehezen tarthatjuk vissza a beugrástól is; hát még ha 
már egyet kettőt elfogattunk, — vagy csak elő hozattunk 
is vele ! Azért a nyúllövésnél főleg vigyázzunk a kutyára, 
hogy az pontosan hasaljon és parancs szó előtt fel ne 
keljen; aztán pedig iparkodjunk döggé lőni a nyulat, 
hogy ne kellessen hajszoltatni, s azonkívül ne apportíroz
tassunk minden lelőtt nyulat, hanem közben-közben vé
tessük fel a hajtóval vagy vegyük fel magunk, hogy a 
kutya megszokja a figyelmet, s csak akkor menjen a 
nyúl után, ha azt neki parancsoljuk. Hogy pedig az e 
téren elkövethető, helyrehozhatatlan hibákba ne essünk, 
azt ajánlom, hogy a fiatal vizslával semmiféle társas 
vadászatra ne menjünk, mert az minden tekintetben igen 
rossz iskola neki. Ha vizslánk az előtte lelőtt vadakat 
odahaza szépen apportírozza, akkor megkíséreljük kint 
is e gyakorlatot úgy, hogy lövés után jól kitartva hasalni 
hagyjuk, aztán kissé hátrálva, lábhoz pisszentjük, leültet
jük, s csak midőn már teljesen meghiggadt, küldjük a 
vadért az előirt vezényszóval.

Megemlítem itt, hogy a vízből való apportírozásra csak 
nyáron tanítsuk a vizslát, különösen pedig a rövid sző- 
rüeket. Ez úgy történik, hogy eleinte 20—30 cm. mély
ségű sekély vízbe kenyérdarabokat dobálunk mindig 
beljebb-beljebb és biztatjuk a vizslát, hogy menjen a 
vízbe és hagyjuk, hogy a falatokat megegye. Ha fél a 

| víztől, ne erőltessük, hanem várjuk be a legforróbb napo
kat, midőn önként is óhajtja azt; ha pedig szívesen megy 
a sekély vízbe, úgy fokozatosan mindig mélyebbre dobál
junk neki kenyeret, mígnem csakis úszva érheti azt el. 
Ha pedig már az úszástól sem fél, akkor tegyünk kísér
letet könnyű fadarabok bedobásával, melyeket aztán 
cseréljünk ki nagyobbakkal is, mert a vízi vadak több
nyire nagyok lévén, szoktatnunk kell ilyen tárgyakhoz. 
Folytatólag pedig lelőtt galambot, szarkát, varjut stb. 
dobjunk a vízbe és ha ezeket is jó kedvvel hozza ki, 
akkor mehetünk vele vízi vadászatra. De itt is tartsuk 
be azon szabályt, hogy kutyánk csak parancs szóra 
mozduljon. Vizivadászatnál ugyanis, ha a vadász álló 
helyzetben van, akkor a kutyájának folyton hasalnia 
kell, hogy a röpködő madarak figyelmét kevésbbé vonja 
magára; ha pedig a vadász mozog, a kutyája szorosan 
a baloldala mellett járjon s a lelőtt vad után is csak 
vezényszóra szabad helyét elhagynia. E szabály a vizi 
vadászatnál annyival is szigorúbban tartandó be, mert 
nagyon gyakran megtörténik, hogy egy álló-helyünkben 
rövic? idő alatt 5—6 lövést tehetünk; míg ellenben ha
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már az első lövés után a vízbe eresztjük a kutyát, az 
lármás csobogásával bizonyára elijeszti az esetleg felénk 
tartó többi vadat. (Arra is figyeljen a vadász, hogy ha 
vízivadászat után vizsláját kocsira veszi, akkor takarja 
be jó melegen, mert könnyen megbetegszik; ha azon
ban nincs kellemetlen idő s esetleg a kocsin nem férne 
meg, hagyhatjuk futni is, ámbár a fiatal állatnak ez 
semmi esetre sem válik előnyére s csupán arra jó, hogy 
a meghűléstől megmentsük.)

Végül az apportíroztatásra vonatkozólag általánosságban 
megjegyzem, hogy ezt a gyakorlatot sohasem szabad 
erőszakolni, hanem az ügyes tanító mindig megfigyeli, 
hogy a kutyájának mikor van ehhez jókedvű hajlandó
sága, s azt az alkalmat használja ki. Azonkívül pedig 
jól jegyezzük meg, hogy apportírozásért megverni a vizslát 
sohsem szabad, ha még olyan nagy hibát követett volna 
is el, mert ez a verés nagy kárunkra válhatik, minthogy 
tapasztalatok szerint sokszor megtörtént már, hogy egy
szeri megverés következtében a vizsla többé szájába nem 
vette az apportot. Legyünk türelmesek ezen gyakorlat 
tökéletesítésében.

Ezek után a tanítás köréből még szintén néhány álta
lános elvet és szabályt kell felemlitenem. Ilyen pl. hogy 
vizslánkat sohase bízzuk másra, sohase adjuk kölcsön. 
A megérdemelt dicséretet sohase mulasszuk el és a bün
tetésben tartsunk mértéket; a kutyát kikötve püfölni, vagy 
rugdalni nem intelligens emberhez illő brutalitás. Nézetem 
az, hogy okos bánásmód mellett, szép szóval többre ju
tunk a vizsla-tanitásban is, mint az úgynevezett parforce 
(kényszer) dressura durva eszközeivel. Aki kételkedik ezen 
állításomban, tegyen kísérletet; csak arra figyelmeztetem 
ismételten, hogy a vadászatra való kitanitás leirt elvei 
mellett én mindég és csakis faj-vizslát értek.

(Folyt, köv.)
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

Vadászat az ó-korban.
Az ó-kor vadászata több forrásból ösmeretes. Egy ilyen 

forrás az u. n. kynegetikok. E szó a kynegetei =  vadászni, 
illetve kutyát vezetni szóból ered. — A vadász a kynegos. 
Innen neveztetik a vadászat kynegie és kynegetikus, 
minden a mi a vadászathoz tartozik.

Kynegetike a vadászat mestersége (logos), kynegetikos 
egy könyv, a mely a vadászatot tárgyalja, a minők Xeno
phon és Arriantól származnak. — A vadászat a költészet 
tárgyát is képezte, egy ilyen költeményt kynegetika vagy 
latinul Cynegeticának neveztek. — Egy híres kynegetikus 
volt Appián. Ennél idősebb Gratius, egy kortársa az „Ars 
amandi“ szerzőjének, Ovidiusnak és Augusztus császár
nak, a ki a Julian császári család erkölcstelen élete ellen 
kikelvén, e miatt a fekete tenger mellékére Tonisba 
száműzve lön. ■— Gratius leszármazása meglehetősen 
homályos. — Benne egy szabadon bocsájtott rabszolgát 
vélnek rejleni, a ki egy előkelő római birtokán mint 
vadász volt alkalmazva. Gratius, a mint az egy verséből

E R D É S Z

kivehető volt, a Faliscus melléknevet használta. Carmen 
venaticum cimü költeménye egy didaktikus Epos, a 
mely tetszetős alakban a vadászatot tárgyalja. — Ebben 
nevezett emlékeztet Virgiliusra, a kit mesterének választott 
és a kinek Georgicaja Gratiusnak mintául is szolgált. — 
Költeményei, a mik élénk képzelő tehetség mellett virágos 
nyelvezettel bírnak, a nemes érzelmek, a mik abban él
nek és szövődnek, mély szelídség és konservatismusról 
tanúskodnak. — E költemények 540 versben jelentek 
meg. A versek 150-je leirja a vadászathoz való felsze
relést; 250vers, ami a mű legérdekesebb része, a vadász
kutyákról tárgyal, a többi, a mi csak könnyedén vázol, a 
a vadászlovakról beszél.

Úgy mint Xenophon, úgy Gratius is követőkre talált; 
igy első sorban a karthagói Mareus Aurelius Olympius 
Neonesiamusban, a ki Carus császárnak kegyence volt. 
E császár, tudva levő dolog, a Tigris folyó jobb partján 
283. évben ütött táborban egy villám által agyonsujta- 
tott. — A császár fiai Carinus és Numerianus is barát
ságban éltek a költővel. Ennek költeményei is carmen 
venaticum címet viselte és ez stilus előkelősége, világos 
képletei és válogatott nyelvezet által tűnik ki. — Ebben 
a legsikerültebb részlet a vadászparipák leírása. Neme- 
siamus költeményeiből annak csak egy töredéke maradt 

.reánk, a többi elveszett, 325 vers maradt meg. — Egy 
harmadrésze ennek, a mi legkevésbé értékes, „Exordium“, 
az ő jóltevőjének és barátjának dicsőítését foglalja 
magába. — A 103—240 vers a vadászkutyák nevelését, 
idomítását, azok ápolását és betegségeit, 240—299. vers 
a vadászparipákkal foglalkozik, a 300—330. vers a va- 

’dászhálókkal. A 321. vers megkezdi a vadászat gyakor
latának tárgyalását, de csak öt verset tartalmaz.

A kynegetikonokon és a vadászatot tárgyaló költemé
nyeken kívül a vadászatról helyenként megjegyzéseket, 
megemlékezéseket találunk a klasszikus ó-kor Íróinál, 
közleményeket és útba igazításokat a vadászatról. — így 
első sorban Homer, Horatius, Vergil — Ovidius, Varro 
és Plinius, Columella és Senecánál, Pollux és Aeliánnál. 
Rendkívüli gazdag tárgyat találunk a régi keleten, úgy 
a göiögökés rómaiak vadászatára nézve, festményeken, 
emlékkövek és pénzeken. A legrégibb római időkig a 
vadászat egy igen kedvelt foglalkozása volt a férfiúnak, 
a ki már ezt azon okból is űzte, mert benne a legjobb 
előkészítést találta arra a komoly órára, a miben a haza 
védelme őt fegyverbe hívta.

Csak a későbbi császárok idejében lön szokássá, hogy 
a nagy földbirtokosok elpuhultságból a vadászatot az ő 
embereiknek engedték át.

A régi görögök azt tartották, hogy a vadászat Artemis 
adománya. Artemis eredetileg a hold istennője volt és 
mint ilyen is lön tisztelve. Miután a régiek hite és ba
bonája a hold befolyásának a földre nagy volt, az Ar
temis kultus is sok felé terjedt ki. — A görög Artemis 
Apolló ikertestvére, dacára ennek előbb született, hogy ő, 
mint a későbbi monda állítja, mint a születés isten
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nője az ő anyja Letenak Apolló születésénél segédkezet 
nyújtson.

Athénnek legelőkelőbb asszonyai termetre nézve Arte- 
missel lesznek összehasonlítva, a ki mint legszebb, tisz
telve is lön ; felette áll Nausika Helénának és Penelopének. 
— Artemis sértetlen ifjú erejével ellentétet képezett 
Aphroditének. — Már neve mondja, hogy ő minő virgo 
intemerata, mert artmis annyit jelent, hogy sértetlen ép 
egészséges, erőteljes. — Artemjs a vadászat istennője és 
mint flyen Agroterának is neveztetik. — 0  egy erős 
ügyes vadásznő a ki nyíl és íjjal, némelykor lándzsával 
ábrázoltatik. — így vonul Artemis egy fiatal Nympha- 
seregtől körülvéve, a ki valamennyit karcsúság és 
termetre túlhalad, árnyékos erdőkön és hegyeken ke
resztül vadászni. Itt vadászik vadkan, szarvas, őz és 
nyulra, a melyeket alkalom adtán meg is véd a bajtól és 
azokat ápolja is. — Előszeretettel vadászik a vaddús 
Taygetoson, a Pendaktyloson, a mely a vadászkedvelő 
lacedámoniak vadászterülete volt. — Artemis szívesen 
felkereste a Poloponesus erdők koszoruzta hegyeit, neve
zetesen ennek Erymántos nevű részét. A hangos vadász
kedv, a mint azt Homer az ő Odysseájában és Iliasa- 
ban mondja, soha sem némult el a hegyeken. — E 
műben Artemis mint „Nyilszóró“ „Ij kedvelő“ van le
írva. — Neki van szentelve a szarvas. — Neki köszön
heti a vadász a szerencsét. — Ezért áldoz a vadász 
neki mindenféle ajándékot, neki aggatják az erdő fáira 
az elejtett vad fejét, agancsát, bőröket és vadász eszkö
zöket. — Artemis egy különös megtiszteltetésben része
sült, Arkadia hegy- és erdődús vidékein. Arkadia egy 
későbbi városában Megalopolisban megjelenik szarvas
bőrben tegezzel, egyik kezében fáklyát, másikban kígyót 
tart és mellette vadászkutyák vannak. — A későbbi 
korban Artemis Diana alakját előszeretettel választották 
azon helyzetben, a mint vadat üldöz, vagy a mikor azt 
ápolja és gondozza. A vadászat istennője rendesen va
dászkutyával, a térden felül felkapcsolt ruhával ábrazoltatik.

Ábrázoltatik gyors futólépésben is, a mint a nyilat a 
tegezből kiveszi, vagy abban a pillanatban, a midőn a 
nyilat kilövi. Erre vonatkozik a Vatikánban látható remek 
alkotásu Artemis-szobor, a drezdai és a nápolyi 
múzeumokban látható bronzszobrok. — Egy syrakusai 
pénzen látható alak őt ábrázolja. A nyilat kilövő Artemist 
láthatni a flori múzeumban. Rövid vadászöltözetben, íj, 
tegezzel, a háttérben két sziklával, egy éjjeli vadászat 
után kipihenve, egy szabad oszlop mellett lefordított fák
lyával látható ábrázolva Rómában. A legösmertebb és 
leghíresebb Artemis szobor a Louvreben látható. — 
Ennek az állása is egy gyorskezü vadásznőt ábrázol, a 
mint a gyorsan menekülő vadat célba veszi. Másrészről 
Artemis, mint a hozzá menekülő kutya védelmezője lesz 
ábrázolva, a ki mérgében visszanyúl kezével tegzébe, 
hogy onnan egy nyilat kivéve, a kedvenc állat üldözőjét 
megbüntesse.

(O. F. u. J. Z. 1902.) D. B.

A vaddisznó újabban szertelenül üldöztetik, s bár 
tagadhatlan, hogy vetésekben nagy kárt okoz s a mező
gazdák részéről kártérítés iránt támasztott követelések 
méltányosak: de azért talán még sem okadatolt szertelen 
pusztítása, mert a természet háztartásában neki is jút 
némi szerep. Mind gyakoriabbak a panaszok, hogy a 
fenyő-pohók, apáca-lepke, levél-darázs stb. óriási erdő
területeket tesznek tönkre. Ezen erdőkárosítások terjedését 
nem kis részben előmozdítja — közvetve — a vaddisznó 
szertelen üldözése. Minden erdész tapasztalta, mily szor
gosan és rendesen kutat a vaddisznó-csürhe rovarok, 
álcák, bábok stb. után. A fák körül minden talpalatnyi 
moharéteg fel lesz fordítva, a talaj feltúrva és megtisztítva 
a kártékony rovaroktól. S ha egy hely át van kutatva, 
másfelé vándorol a csürhe. Messziről látszanak ezen fel
túrt helyek, ahol a vaddisznó hasznos munkát végzett. 
Az erdőben tehát hasznos állat a vaddisznó, s itt — 
legalább kerületenként — oltalomba volna veendő.

Strychninnel m érgeze tt  kutyáknak a tengeri-só a 
legjobb ellenszer. Ha a kutya görcsöt kapott is, dugjunk 
egy jó marék sót a torkába, melyet egy tölcséren át öntött 
vízzel az állat gyomrába juttatunk. Ez az eljárás nemcsak 
egyszerű, de biztosnak is bizonyúlt.

Az évelő (kék) csigafürt  (Lupinus perennis) mint 
vadtakarmány. A kék csigafürt (csillagfürt) szép, évelő 
zöld takarmánynövény; csak második évében virágzik ; 
megnő 1 m. magasra. Tenyész minden, de legjobban a 
homokos talajban ; kedveli a szabad állást. Korán, má
justól júniusig vetendő, hogy a növénykék télig meg
erősödjenek. — Magja horonyba, fiatal ültetvényekben a 
sorok közé, sekélyen elvetendő. Legalkalmasabbak a 
szélvédett helyek, ha azokat a nap nem éri. A vetést a 
jövő tavaszig tüskével kell a nyulak és őzek ellen vé
deni. Ha a növény megerősödött és május-juliusban tel
jes virágzásban volt, akkor ki nem pusztítható. A húsos 
növény kedvenc eledele a nyúl és őznek télen és ked
ves búvója az egész éven át. Különösen tűlevelű erdők
ben, a hol a vadtakarmány meglehetős egyforma, aján
latos a csigafürtnek tenyésztése. Magja 4 évig is meg
tartja csírázó képességét. Fr. R.

A kutya korát sok kynologus állítása szerint, nem 
lehet a fogazatból határozottan megállapítani. A nevelési 
mód különfélesége szerint külömböző a fogazat kopása 
is. Az első éven belül a kor határozottan megállapítható. 
— Nyolcadik hónapig a fogak a kifejlődés stádiumában 
vannak; 1 '/2 éves korig a fogak fénylő fehérek, a metsző 
fogak élesek. Ezentúl előbb a szem-, azután a zápfogak 
sárgás szint vesznek fel élükön, mely azonban tisztítás 
által eltávolítható Második év után a metszőfogak élei 
már lekopottak. Ezen időn túl a kor meghatározása bi
zonytalan.

Magyar vadász  Dél-Afrikában. Damaszkin 
Arzén torontáli földbirtokos, ki néhány hónappal ezelőtt 
kiment Afrikába, már régebben nem küldött hirt. Leg
utóbb; levele egy Gare Najrobi (Hidegvíz) nevű faluból
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kelt még a múlt hónap elejéről. A levélben, melyet édes 
anyjának irt, a legnaagyobb elragadtatás hangján szól 
pompás vadászatairól. A többi közt ezt írja:

„Gyönyörű helyen, a vadászok igazi eldorádójábán tar
tózkodom jelenleg. Egy napon, március elsején, három 
vízilovat lőttem, de mindennapi zsákmányom nehány 
antilop és gazella. Egészségem igen jó, még két hónapig 
itt szándékozom vadászni. Mind jobb vadászhelyekre ju
tok, minél mélyebbre hatolok nyugat felé. Karavánom jó 
emberekből van összeállítva, a karavánvezetők (mungam- 
pasák) szintén megbízhatók. Négy masszái négerrel ta
lálkoztam, a kik Kibongotóba igyekeztek. Ott egy pro
testáns misszió van, melynek főnökével már korábban 
megismerkedtem. Nagyon derék ember, a ki két napon 
át vendégül tartott magánál. A masszaiak által küldök 
neki egy antilopot s az eddig gyűjtött vadásztrofeák egy 
részét megőrzés végett. Egyúttal hamarjában ezt a leve
let is megírtam, hogy magukkal vihessék s a misszió 
által továbbítsák. Sajnálom, hogy Jankovich Miklós ked
ves vadásztársam nincs itt velem, ilyen vadbőségről neki 
még csak fogalma sem lehet. A mellett elég jól élek. A 
meleg tűrhető, az éjek hűvösek s igen sok az eső, mert 
most itt az esőszezon járja. Az eső kellemetlen ugyan, 
de van jó oldala i s : lehűti a levegőt s mindenütt találni 
vizet, mely fölforralva s azután lehűtve, teljesen élvez
hető. Különben van borom elég.“

KÜLÖNFÉLÉK.
* Kinevezések, e lő lép te té sek  és  áthelyezések.

Őfelsége a földmivelésügyi miniszter előterjesztésére 
Lászlóffy Gábor erdőfelügyelőt főerdőtanácsossá nevezte 
ki. — A m . kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Ferenczfi József, a kultuszminisztérium erdészeti osztá
lyába szolgálattételre berendelt közalap, kir. erdészjelöltet 
erdészszé kinevezte, egyszersmind a pilisszentkereszti 
erdőgondnokság vezetésével megbízta, továbbá Janotylk 
Károly znióváraljai közalap, kir. erdészjelöltet központi 
szolgálattételre berendelte. — A m . kir. földmivelésügyi 
miniszter Petricsek Adolf uradalmi erdőgyakornokot, a 
magyarországi kincstári erdőket kezelő erdőtisztek lét
számába, a bustyaházai erdőhivatal kerületébe, Törzs 
Artúr végzett erdész-akadémiai hallgatót a kolozsvári 
erdőigazgatóság kerületébe ideiglenes minőségű erdő
gyakornokokká nevezte k i; az állami kezelésbe vett 
községi stb. erdők kezelésénél alkalmazott erdőtisztek 
létszámában Szántó Mihály m. kir. főerdészt a IX. 
fizetési osztály I-ső, Szuppek József m. kir. főerdészt a 
IX. fizetési osztály 2-ik fizetési fokozatába, továbbá 
Szalántzy László m. kir. erdészt a X. fizetési osztály
1- ső, Sípos Mihály m. kir. erdészt a X. fizetési osztály
2- ik fizetési fokozatába léptette elő; a liptóujvári főerdő- 
hivatal kerületéből Remenyik Gusztáv erdészt az apatini, 
Krause Tivadar erdészjelöltet a gödöllői erdőhivatal, 
Toperczer Árpád erdészjelöltet pedig az apatini erdő

hivatal kerületéből a liptóujvári főerdőhivatal kerületébe, 
Tauber Ödön erdészjelöltet és akadémiai tanársegédet 
a Selmecbányái bányászati és erdészeti akadémiáról a 
nagybányai főerdőhivatal kerületébe helyezte át; a besz
tercebányai erdőigazgatóság kerületében, a jecenyei erdő
gondnokság vezetésével Fischer Károly erdészt bizta meg.

Pilz Ottó Coburg hercegi erdőmester Fülekről Ipoly- 
Nyékre helyeztetett át.

* Halálhír. Jablonka Gyula szakvizsgázott erdőőr, 
m. kir. erdőlegény, hosszú kínos szenvedés után elhalt 
junius 6-án Mihályteleken.

* Pá lyázat  erdészeti  ösztöndíjakra. Az Országos 
Erdészeti Egyesület „Bedő Albert alapítványé"-ból pályá
zatot hirdet két, egyenkint 600 koronás ösztöndíjra. Az 
ösztöndíj az Országos Erdészeti Egyesület tagsági kö
telékében álló magyar erdőtisztek és erdészeti altisztek 
olyan szegénysorsu, szorgalmas és jó előmenetelő fiai 
számára alapíttatott, kik az erdészeti pályára készülnek s 
szaktanulmányaikat a selmeci m. kir. erdőakadémián 
szándékoznak végezni. A kiirt 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 erdészeti altiszt, erdészeti alkalma
zásban áll vagy állott s mint ilyen az Orsz. Érd. Egy.-nek 
első belépésétől kezdve állandóan és legalább 5 év óta 
tagja, vagy ha elhunyt, legaláb öt éven át haláláig tagja 
volt s tagsági kötelezettségének mindenben eleget te tt; 2. ha 
hitelesen igazolni képes, hogy szülei sem elegendő vagyon
nal, sem elegendő jövedelemmel nem bírnak arra, hogy 
őt tanulmányai végzéséig kellő anyagi ellátásban része
síthessék; 3. ha hiteles orvosi bizonyítványnyal igazolja, 
hogy ép és egészséges testi szervezettel s különösen 
hibátlan látó- és halló-érzékkel bír ; 4. ha az érettségi 
vizsgát valamelyik középiskolában jó sikerrel letette s a 
selmeci m. kir. erdőakadémia rendes hallgatói közé tar
tozik, egyszersmind az ott eddig megtartott vizsgákat is 
a rendes hallgatók számára előírt összes tantárgyakból 
jó sikerrel kiállotta s mindezeket eredeti érettségi bizo
nyítványnyal s illetve a selmeci erdőakadémia bizonyít
ványával igazolja. A bélyegtelen folyamodványok ezen 
feltételeknek megfelelően felszerelve f. évi augusztus hó
nap 15. napjáig az orsz. erdészeti egyesület titkári hiva
talhoz (Budapest, V., Alkotmány-u. 6. sz.) terjesztendők be.

* A fának  konserválása. Állványgerendákat, istálló
oszlopokat, kapuoszlopokat, vagy más félig földben lévő 
fát következőleg lehet konzerválni. Közvetlen a padlózat 
fölött a fába klb. 1 cm. átmérőjű lyukat fúrunk a fatest 
közepéig felülről lefelé haladó irányban. A lyukat karbo- 
lineummal megtöltjük és fadugóval elzárjuk. A karbolineum 
— a fa szövete szerint — 1—3 nap múlva felszívó
dik; mire a lyukat újból megtöltjük és ezt addig folytat
juk míg a lyuk 8 nap múlva is tele lesz. A karbolineum 
maga elől kiűzi a vizet és hosszú időre konzerválja a 
fát. A lyukat azután fadugóval jól elzárjuk.
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* A lil-ad éves  e rdészakadém ia i  hallgatók t a 
nulmányútja junius 7-től 20-ig tartott. Az érdekes kirán
dulás alatt megtekintették résztvevők a Mátra- és a Bükk- 
hegységben folytatott erdőgazdaságot, aztán Miskolcról 
felrándultak Gödöllőre és Vácra. A tanulmányút részle
teiről lapunk későbbi számában fogunk megemlékezni.

* V édekezés  a  fának m eg d u zzad ása  ellen. 
0 25 1. benzinbe annyi vakart paraffin oldatik fel, míg 
az telítve lesz. Száraz időjárásnál megkenjük ezen oldat
tal a védetlen fafelületet. A benzin gyorsan hatol a fába 
és vele annyi paraffin, hogy a fa felülete egészen síma 
és síkos lesz. Az így kezelt (ajtók, ablakok, fiókok stb- 
nyirkos időjárásnál is éppen olyan jól nyílnak és záródnak 
mint a száraznál.

* F ag y ap o t  Pinusfajból. Az Egyesült Államok rei- 
chenbergi konzula eljárást közöl, mely szerint sikerült 
volna Pinusfajból fagyapotot előállítani. Az eljárás nagy
jában abból áll, hogy a fát vékonyra szétforgácsolják; 
ezen forgácsot 10 óráig forró gőz hatásának teszik ki. A 
tömeget azután erős sodiumlúgba teszik és erős nyomás 
alatt 3é óráig hevítik. A fa ezen eljárásnál tiszta cellu
lózává változik á t ; hogy megfelelően ellentállóvá tegyék, 
hódolaját, kafeint és gelatinet kevernek hozzá. Megfelelő 
készülékkel az anyagot fonalakba húzzák és felgöngyölí
tik. A természetes fagyapot ezen mesterségesen előállított 
fagyapottal annak olcsósága folytán nem versenyezhet; 
az utóbbi szintén tiszta cellulózából áll és semmiben sem 
tér el a természetes fagyapottól.

* Hangyák és  sáskák  mint erdőrontók. Stebbing 
E. P. angol zoologus érdekes dolgokat közöl a hangyák 
és sáskák által Afrika őserdeiben okozott pusztításokról. 
Őserdőkben a legnagyobb változásokat a sáskák és a 
fehér hangyák — termiták — idéznek elő; sajátságos 
azonban, hogy a míg a sáska mindent tönkre tesz, ami 
útjába esik, addig a teremiták csak beteges vagy elhaló 
félben lévő fákat támadják meg ; egészséges fák mindig 
bántatlanúl maradnak. A sáska hazája rendszerint terje
delmes homokterületek, így pl. Indiában a Radzsputan, 
Sike és Pendzsab sivatagjai. A homoksivatagok befásí- 
tásának előrehaladásával a sáskák visszaszoríttatnak. A 
termiták tevékenysége sok esetben áldásthozó; amint 
valamely fa ága kiszáradt, a termiták biztosan kipuha
tolják bármilyen magasságban is legyen az.

* A koros fa  színéről. Némely iparcikkeknél, a hol 
a diófa és a deszkák fel lesznek dolgozva, nagy fontos
sággal bír a fának a színe. És miután nem áll elegendő 
koros fa rendelkezésre, ez okból igyekezni kell azt mes
terségesen utánozni. Egyik legsikerültebb és legtartósabb 
utánzatot ad azon eljárás, a mi a pyrogallussal kezelte
tik. Egy 5 — 10% vízben vagy alkoholban való oldata ezen 
savaknak a fa- vagy deszkarészre reá lesz mázolva. Az 
oldat megszáradása után az másodszor egy egyenlő viz 
és amoniak oldattal lesz bevonva. Ez az eljárás sokkal 
egyszerűbb és jobb, mint a szokásos pácolás. A sötétebb 
árnyalást kétszeri bevonás által érjük el.

* A méz e ltartásáról.  Manapság a legjövedelmezőbb 
iparágak közé tartozik a méhészet is, mert bizony kevés 
tőkével is szép eredményt érhetünk el vele akkor, ha a 
szükséghez mérten alkalmazkodunk. így többek közt az 
az eset is megtörténhetik, hogy bő terméshozamot nem 
vagyunk képesek elhelyezni és sokszor merül fel az a 
kérdés is, hogy mibe vagy milyen edénybe öntsük a 
pergetés vagy csurgatás által nyert mézet? Ezekre a fel
merülő kérdésekre óhajtok egyet-mást jelen közleményem
ben elmondani. Úgy a pergetés valamint a csurgatás ál
tal nyert mézet a legcélszerűbb üveg- vagy bádogedénybe 
önteni. Ezen edényt azonban sohasem szabad azonnal 
lezárni, hanem néhány (10—12) napig nyitva kell 
hagyni és pedig azért, mert a méhek a virágoknak szir
maiból nemcsak a virágport, hanem egyszersmind a vizet 
is felszívják és hogy a viz tartalmának egy része elpá
rologhasson ; szükségesnek tartom ezt leginkább akkor, 
ha fedetlen lépek lettek kipergetve, esetleg kicsurgatva. 
Ilyenkor a méz felszínére gyűlemlenek a pergetés vagy szű
rés közben bele esett viaszsejt darabkák is, melyek most 
könnyen leszedhetők lesznek. A méznek ilyetén megtisz
tulása után az edényt fedővel, esetleg lehet viaszpapírral 
is jól elzárni és különösen a helyet kell jól megválasz
tanunk, a hová tenni óhajtjuk, mert a méz a levegő ned
vességét nagyon is magába veszi, azért száraz, hűvös és 
lehetőleg sötét helyen — de nem pincében — kell tar
tani. Az így kezelt méz azután évekig is eláll és nem 
kell félnünk attól, hogy elromlik, és egyúttal osztályozzuk 
is a méznek fajtáit, olyképen, hogy az üveg- vagy bádog
edényre egy kis cédulával megjelöljük azokat az üvege
ket vagy bádogedényeket, a melyekbe akác- vagy hársfa
méz van, és ennek megvan az az előnye, hogy nem kell 
sorra kóstolgatni, vájjon akác- vagy hársfavirágméz van 
az edényben.

Szerkesztői üzenetek.
K. L. úrnak. Valami van a dologban. Kísérletek igazolják, hogy 

egyes fanemek (különösen díszfák) leveleit mesterséges trágyázás 
által nagyobbra lehet növeszleni a rendesnél. De ki ne tapasztaltat 
volna például azt is, hogy a jó talajon álló Tilia parvifolia levele 
majd akkorára nő, mint a rossz talajon nőtt T. grandiflora-é ?!

B. D. úrnak. Baromfi- és sertésólak fertőztelenítésére kitűnő szer 
a bordói por. A keverék annyira ismeretes, hogy leírását fölösleges
nek tartjuk közölni.

H. M. úrnak. Azt kérdi, kik tagjai szerkesztőségünknek és kiadó- 
hivatalunknak ? . . . Azt csak levélben Írhatjuk meg, mert a hosszú 
névsor itt igen sok helyet foglalna el. (?) Különben tiszteljen meg 
látogatásával s akkor megismerkedhetik személyzetünkkel.

Fő z n i  jó l tu d ó  a s s z o n y  v a g y  le á n y
lehetőleg erdőőri családból, v i d é k r e  úri ház
hoz kerestetik. — Cím a kiadóhivatalban.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári, 1903.
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MAGYAR E R D É S Z
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

Előfizetési ár:
Egész évre . .. ... ... 
Félévre ... ... ...

14 K 
7 K

S z e r k e s z t i  é s  k ia d ja :

im e c s ía lv i  I M E C S  B É L A  B O R S O D - A P Á T F A L V Á N ,
hová az előfizetési és hirdetési díjak, valamint a lapba szánt közlemények küldendők.

Megjelenik

minden hó 1-én és 15-ón.

„T ájékoztató .“

E lapok folyó évi 6. számában egy olyan 
nagyjelentőségű proposítió jelent meg, melyről 
tudomást venni minden önérzetes erdésznek 
szinte erkölcsi kötelessége és pedig nemcsak a 
saját, de egyszersmind ifjú szaktársaink érde
kében is, kiknek hagyományos kollégialitásunk 
alapján mindenkor gyámolító útmutatóik vagyunk.

Arról van szó ezen proposítióban, amiről tu
lajdonképpen már nagyon régen tanakodnunk 
kellett volna, hogy t. i. a magán-uradalmakban 
lévő erdőtiszti állomásokról tájékoztatást adjunk 
be szaklapjaink szerkesztőségéhez oly célból, 
hogy az üresedésbe jövő állomásokról az eset
leges pályázók eleve alapos tájékozást nyer
hessenek s igy a bizonytalanság számtalan es
hetőségeitől megóvassanak.

Szegény magyarok és különösen mi szegény 
magyar erdészek rettenetesen elvagyunk ma
radva, hogy ilyen kis országban sem bírjuk 
magunkat tájékozni azon kérdésekben, melyek 
pedig olykor egész életsorsunkat irányítják.

Jól mondja a hivatkozott cikk szerzője, hogy 
a külföld hiába jár előttünk a jó példával, mi 
azért csak következetesen megmaradunk az át- 
kos nembánomságban.

Pedig ez az egyszerű kérdés is oly mesz- 
szeható kapcsolatot rejt magában, hogy mintegy 
válaszfalat képez legértékesebb előnyeink és 
letárgiánk között.

Hosszas fejtegetések mellőzésével csupán arra 
hivatkozom, hogy áldásos, üdvös munkát csak 
olyan alkalmazottól várhatunk, aki tudja és érzi 
azt, hogy iparkodása méltánylásra talál s ha
bár nem dúskál az anyagi javakban, de erkölcsi 
békéje ment a hálátlan sérelmektől. Ellenben a

legszorgalmasabb, legtörekvőbb munkás is ked
vét veszti, ha kitartó munkakedve, önzetlen fá
radozása elismerés nélkül érzéketlenül hagya- 
tik, vagy becsülettel szerzett kenyerére az igaz- 
talanság mérgét hintik. És ha e tétel áll nagy 
általánosságban, mennyire közelről érinti éppen 
az erdészeti szakot, ahol az üdvös tevékenység 
évtizedekre szóló előnyöket biztosít, mig az in
dolencia még messzebbre menő nyomokat hagy 
maga után, melyeket aztán kettőzött szorgalom
mal is csak kétannyi idő alatt lehet elenyészteni.

Ha pedig tekintetbe vesszük azon körülményt 
is, hogy érdemes munkásaink száma szakunk 
elhagyatottsága folytán napról-napra fogy, bizony 
magam is azon nézetben vagyok, hogy akik 
nem csupán azért lettek erdészek, hogy valami 
hivatalban eltöltsék az időt, hanem átérzik és 
vallják is azon kötelezettségeket, melyeket nem
zetgazdasági hivatásunk rótt ránk; azoknak na
gyon meg kell gondolníok, hogy képzettsé
güket, kedvüket és munkaerejüket hol ka
matoztatják, mert a mily könnyen siklik át 
az élet csalódásain a léha ember, épp oly vég
zetes a gyötrelme a cserben hagyott önérzetnek.

A mai szociális viszonyok között meg hivat
kozom azon gyakori jelenségre, hogy a cseléd 
és munkás fellázad az igazságtalan munkaadó 
ellen és nem ritkán vért áldoz eszméjének.

Vájjon csak a cseléd és a napszámos szen
ved az igazságtalanságok miatt? Nem éppen a 
hivatalnok az, a ki nap-nap után látni és érezni 
kénytelen, hogy a stréberség hányszor diadal
maskodik a valódi erények felett, minek folytán 
a tisztességes szorgalom száraz kenyéren ten
gődik, mig a hazug csalfaság hájat ereszt a 
jóléttől!

De nekünk, mint intelligens munkásoknak
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más eszközeink vannak boldogulásunk előkészí
téséhez, melyek közül egy a „Tájékoztató“ is. 
Ha ennek messzeható horderejét átérezzük és 
támogatjuk, akkor a kétséges bizonytalanság sö
tétségében lesz egy megbízható mécsünk; an
nak fénye hozzájárulásunk arányában fogja be
világítani azon utat, melyen sorsunk szekere 
döcög.

Különösen pedig az akadémiáról immár tá
vozó ifjú szaktársaink gondolják meg jól és pu
hatolják ki tüzetesen, Hogy hol kezdjék meg az 
idealizmustól ösztökélt nemes tevékenységüket, 
mert a lelkesült ifjúság boldog jövőt biztosít a 
szaknak, ellenben a csalódott, kedveszegett se
reggel reménytelen lesz minden küzdelem . . .

Svájc erdőtörvénye.
Összehasonlító tanulmány. Irta : Berendy Béla.

Az erdőrendészet és ezzel kapcsolatban az 
1897. évi julius hó 11-én megtartott népszavazás 
alapján a vizrendészet feletti főfelügyeletet is, az 
1876. évi március hó 24-én kihirdetett törvény 
és az 1898. évi április hó 15-én hozott szövet
ségi kormányrendelet alapján Svájc szövetsé
ges állama csakis a magas hegység vidékén 
elterülő kantonokban gyakorolta, mig az úgy
nevezett kulturrégió az erdőtörvény alól ki volt 
vonva.

Ennek a törvénynek és rendeletnek fogya
tékosságán a szövetségi tanács által kiadott szá
mos rendelet, szabályzat és magyarázat ipar
kodott segíteni; sőt szó volt arról is, hogy az 
erdőtörvény a szövetséges állam egész terüle
tére kiterjesztessék. — Az igyekezet azonban 
célhoz nem vezetett, mert egyrészt a törvény 
hatálya alá tartozó némely kantonban az erdő
törvény végrehajtása feletti felügyelet igen gyarló 
volt, másrészt pedig mert a törvény keretén kí
vül álló kantonok által saját hatáskörükben 
hozott kantonális törvények, — melyek közül 
például Neuchátel kanton erdőtörvénye a szövet
séges állam törvényénél sokkal szigorúbb volt, a 
szövetségi erdőtörvénynek egységes végrehajtá
sára, könnyen érthető okoknál fogva, gátlólag hatott.

Felmerült tehát a szüksége annak, hogy 
Svájc szövetséges állam egész területére kiter
jesztve egy új erdőtörvény alkottassék.

E R D É S Z

Az idevonatkozó tervezetet a szövetségi 
tanács (Conseil fédéral) 1899. évi május hó 
26-án terjesztette elő. A törvényjavaslatot a 
nemzeti tanács (Conseil natonial) 1899. évi ju
nius hó 30-án felülvizsgálta, az államtanács 
(Conseil des Etats) pedig 1901. évi december 
hó 13-án hozott határozatával átdolgozás végett a 
nemzeti tanács tagjaiból alakult bizottságnak adta ki.

így került 1902. évi január hó 29-én a tör
vényjavaslat újból a szövetségi kormány elé, 
mely azt mint törvényt 1902. évi október hó 
11-én kihirdette s illetve népszavazás (Suffrage 
universel) alá bocsájtotta. — Minthogy pedig a 
törvényes határidőn belül a leszavazásnak elren
delése nem kéretett, az erdőtörvény 1903. évi 
április hó 1-én életbe lépett.

A törvény keletkezésére, szövegbeli kiala
kulásának, fejlődésének történetére és magára 
a törvény intenciójára is felette érdekes és tanul
ságos lenne, ha az előzékeny figyelem folytán 
birtokomba jutott jegyzőkönyvi kivonatok alapján 
mindazon fórumok határozatait, szövegmódosí
tásait és ezeknek megokolását közölném, a mely 
fórumokon a törvényjavaslat átment.

Ez azonban jelen ismertetés keretét sokkal 
inkább kitágítaná, mintsem lekötné azoknak a 
a szaktársaknak is a figyelmét, kik ezzel a kér
déssel behatóan foglalkozni nem kivánnak.

Örömmel ismertetem a törvényt, már azon 
oknál fogva is, mert nehány igen fontos intéz
kedése minden tekintetben megerősítette annak 
a felfogásomnak helyességét, melynek már évek
kel ezelőtt ugyan, de ma még a nyilvánosság
nak át nem adható és szintén egyik gazdálko
dási ágnak szabályozására vonatkozó javaslati 
tervezetben, a svájci erdőtörvény szövegének 
ismerete nélkül, kifejezést adtam.

Ezek előrebocsátása után áttérek az erdő
törvényre, melynek hivatalos cime;
„Lói fédérale concernant la haute surveillance de la 

Confédération sur la police des foréts“.
(Bundesgesetz betreffend die eidgenössiche Oberaufsicht über die 

Forstpolizei).

A szövetséges államok gyülekezete elhatározta, a mint 
következik :

I. Általános határozatok.
1. §. Az erdészet feletti főfelügyeletet Svájc összes szö

vetséges államaiban a szövetségi kormány gyakorolja.
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2. §. A törvény értelme szerint erdő alatt, — a lige
tes legelőket (Páturages boisé) is befoglalva, — értendők :

a) A nyilvános (közcélú) erdők, nevezetesen az állami, 
— községi és nyilvános testületek (les foréts des corpo- 
rations), valamint minden közhatóság által kezelt erdők;

b) A magán- és a társulati erdők.
A kijelölést a szövetségtanács jóváhagyásának fentar- 

tásával a kantonok végzik.
3. §. Az erdők felosztatnak: véderdőkre és nem véd

erdőkre.
Véderdők alatt a vadpatakok vízgyűjtő medencéjében 

fekvő és olyan erdők értendők, melyek fekvésöknél fogva 
védelmet nyújtanak káros klimatikus befolyások, lavinák, 
kőomlások, jégárak, földcsuszamlások és viz általi alámo- 
sások (les affouillements), nemkülönben rendellenes víz
állások ellen.

4. §. Az erdőknek véderdők és nem véderdők szerinti 
kijelölését a kantonok végzik; a kijelölés a szövetségi 
tanács jóváhagyását igényli. A szövetséges állam hegyvidék
zónájában már megtörtént kijelölés továbbra is érvényben 
marad ugyan, de indokolt esetekben a régi kijelölés he
lyesbíthető.

Svájc többi részében a kijelölés jelen törvény életbe 
lépése után két év alatt foganatosítandó.

Már maga a cim és az első szakasz is vilá
gosan megmondja, hogy a törvény felügyeletre 
vonatkozik, tehát nem a használatra és a keze
lésre. Ezzel még nincs az mondva, hogy a keze
lés és használat törvényileg ne szabályoztassék, 
hanem célzata az, hogy a felügyeletet teljesen 
függetlenítse.

Hiszen ez természetes is, mert az a hatóság 
vagy személy, mely használatot, kezelést élvez 
va9Y gyakorol, nem lehet munkájának egyszer
smind ellenőrzője is.

Az idevonatkozó kérdések igazságos elbírálá
sával merőben ellenkezik és észszerütlen is e 
két dolognak összegabalyitása.

Az erdőfelügyelet mint az erdőügyekben leg
felsőbb forum önálló intézmény, teljesen függet
len elannyira, hogy még az állami erdőkeze
léssel sincs egykézben, hanem az utóbbi is alája 
van rendelve. — És ez az egyedüli helyes 
elv! . .

A törvény határozattan megjelöli, hogy er
dőkre vonatkozik, szóval oly és nem másféle 
területekre, melyet a közfelfogás erdőnek nevez.

E helyen felemlítem, hogy a szövetségi ta
nács tervezetében bennfoglaltatott az is, hogy ki 
határoz a felett, hogy erdő alatt mit kell érteni.

De ez elhagyatott, mert a törvény rendelkezése 
szerint azok a területek, melyekre a törvény 
vonatkozik, az állam felügyelete mellett szakér
tők által úgy is kijelöltetnek, tehát már ezzel a 
ténykedéssel el van döntve, hogy mit kell erdő 
alatt érteni.

Bizonyára feltűnik e sorok olvasóinak, hogy 
a „ligetes legelők“ is a törvény keretébe vo
natnak. Minden irányban való tájékozás végett 
célszerűnek tartom azonban már most megje
gyezni. hogy ennél a gazdasági alakzatnál kü
lönösen a „ligetekre“, tehát a fás képletekre 
van a felügyelet kiterjesztve, amint ez a tör
vényjavaslatot kisért megokolásból is minden 
kétséget kizárólag kitűnik és a mint azt majd 
a 20. §-ban látni fogjuk. — Az eredeti terve
zet akként szólott, hogy „ide tartoznak a lige
tes legelők erdősült területei is“, de az előbb 
említett azon oknál fogva, hogy ezek is kijelö- 
lendők, mellőzhető volt.

Nagy jelentőségű a törvény 3. §-ának az az 
intézkedése, hogy csak kétféle erdőt ismer, véd
erdőt és nem véderdőt.

Nézetem szerint minden más megkülönböz
tetés nemcsak felesleges, hanem káros is, — 
amennyiben még szakemberek között is nézet
eltérésekre s igy perlekedésekre szolgáltathat 
okot. — Az erdőnek feltétlen és nem feltétlen 
erdő-talajok szerinti osztályozása, amint ez mi- 
nálunk gyakorlatban van, elméleti bizonytalan
ság, mert a feltétlen talaj fogalma viszonylagos 
és igy határozott nem lehet.

Szerintem ez felesleges és tudtommal a mi 
hazánkat kivéve, törvényben vagy kormányren
deletben ez a meghatározás sehol sem for
dul elő.

Engedelmet kérek a szives olvasótól, hogy e 
helyen a törvény ismertetésétől néhány sorban 
eltérek, de a dolog, amit felemlíteni kívánok, 
annyira ide való, hogy annak érdekessége az 
eltérésemet bizonynyal kárpótolja.

A nyűgöt művelt államaiban, nehány helyi 
kivétellel, az erdőket még ma is körülbelül a 
következőleg különböztetik meg :

a) Schutzwald; Fórét protectrice vagy Fórét 
de protection alatt értik azt az erdőt, mely az 
általa elfoglalva tartott területnek elkopároso-
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dása és egyáltalában tönkremenése ellen védi a 
talajt.

b) Bannwald; Rideau protedeur, Foréts en 
défends, Bois bonnis nevet visel az az erdő, 
mely tekintet nélkül talajának minőségére vagy 
szerkezetére, a szomszédos területeket vagy 
építményeket védi az erdő túloldaláni részek
ről vagy a légbeliek által fenyegetett veszélyek 
ellen.

c) Az egyéb erdőket Wälder auf Kulturboden; 
Foréts sur (occupant) des sols laburables jel
zővel látják el.

Ha mi törvényünkben kimondottuk volna, 
hogy a fentebbi a) és b) pont alatt említett er
dőkön kívül fentartandók azok az erdőterületek 
is, melyek faszükségleti, közgazdasági, közegész
ségi és egyéb közérdekből a törvényben kife
jezetten megnevezett hatóságok véleménye sze
rint múlhatatlanul szükséges országos érdek, és 
ezek az erdők törzskönyveztettek volna, akkor 
nézetem szerint az általában véve üdvös erdő
törvényünket a felszólamlások, panaszok és 
pártfogók leggyakrabban személyes érdekből tett 
közbenjárásai okozta számtalan kellemetlenségek 
kikerülésével sokkal könnyebben lehetett volna 
végrehajtani.

Svájc e kérdést zseniális módon oldotta m eg; 
ő nem magyaráz, nem okoskodik, hanem az ah
hoz értőkkel becsületes lelkiismeretességgel egy
szerűen kijelöli az erdőt.

így van helyesen 1
A törvény kimondja, hogy a véderdők határai 

lehetőleg természetesek legyenek és az üzem- 
tervben fe l kell sorolni az okokat is, hogy 
az erdő miért véderdő!

Megjegyzem még, hogy a 3. §-ban foglalt 
„rendellenes vízállások“ — alatt nemcsak ár
vizeket, de a rendkívüli szárazság és a víznek 
hajtóerő céljából valamely vidékről való elveze
tése következtében beállható vízhiányok is ér
tendők.

II. Szervezés.
5. §. A jelen törvénynek végrehajtása, valamint a kan

tonok által idevonatkozólag egyöntetűen hozandó törvé
nyek és rendeletek feletti felügyeletet a szövetségi tanács 
gyakorolja. E célból a szövetségi főerdőfelügyelőséggel 
rendelkezik, melynek szervezését egy külön törvény fogja 
megállapítani.

6. §. A kantonok célszerűen határolt és a szövetségi 
tanács által jóváhagyandó erdőkerületekre osztandók.

7. §. Jelen törvény valamint a kantonok által idevo
natkozólag hozandó törvények és rendeletek végrehajtása 
céljából tartoznak a kantonok megfelelő számú és szövet
ségi választási bizonyitványnyal (diplőme fédéral d’ éli- 
gibilité) rendelkező erdőtechnikusokat alkalmazni és 
azokat illően javadalmazni.

A javadalmazáshoz a szövetséges állam hozzájárul. 
(1. 40. § )

8. §. A szövetséges állam hasonlóképen hozzájárul a 
községi, nyilvános testületi és társulati erdők tisztvise
lőinek javadalmazásához is, ha azok a szövetségi válasz
tási bizonyitványnyal rendelkeznek.

9. §. A kantonok gondoskodnak az erdészeti alsóbb 
rangú személyzet kiképeztetéséről és alkalmazásáról. 
Ebből a célból kantonális és interkantonális erdészeti 
szaktanfolyamok szervezendők, melyeket a szövetséges 
állam támogat. (1. 41. §.)

10. §. A szövetséges állam hozzájárul a 9. §-ban em
lített s az erdészeti tanfolyamot hallgatott alsóbb rangú 
erdészeti személyzet javadalmazásához is abban az eset
ben, ha ez a javadalmazás évenként legalább 500 franc.

11. §. A szövetséges állam hozzájárul az előbbi sza
kaszban említett erdészeti alkalmazottak baleset elleni 
biztosítási költségeihez is azon határokon belül, melyek 
a végrehajtási utasításban megállapittatnak. (1. 50. §.)

12. §. Tudományos szinvona.lon álló erdészeti tanfo
lyamokat rendező vagy ilyeneket segélyező kantonoknak 
és egyesületeknek e részbeni kiadásaihoz, a szövetségi 
tanács által meghatározott bizonyos feltételek mellett, a 
a szövetséges állam is hozzá járul.

Jelen fejezet az erdők feletti főfelügyelet szer
vezését rendeli el és az erdő szakszerű keze
lésére vonatkozólag állapit meg irányelveket, 
megfelelően gondoskodván egyszersmind arról, 
hogy ezek gyakorlatilag foganatosíthatók is le
gyenek. — Igen humánus intézkedése pedig az, 
hogy a szövetséges államot az erdészeti alkal
mazottaknak baleset elleni biztosítási költségei
hez való hozzájárulásra kötelezi.

III. Nyilvános erdők.
(Véderdők és nemvéderdők).

13. §. A nyilvános erdők határai az illetékes kanto
nok által kibocsájtandó utasítás szerint állandósitandók.

14. §. A nyilvános erdők, — amennyiben még ez- 
ideig nem volnának, — a szövetségi tanács utasítása 
szerint felmérendők.

15. §. A 13. és 14. §§. alatti munkálatokhoz a kan
tonális kormánynak megfelelően hozzá kell járulnia.

A következő 16. §. a háromszögelési felmé
résnek ki által és miképen való teljesítésére vo
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natkozólag intézkedik. Ebből a szakaszból csak 
azt közlöm, hogy a törvény értelmében a ma
gán birtokon lévő háromszögelési pontokhoz 
szükséges területek kisajátíthatok.

17. §. A nyilvános erdők részletes felmérését a szö
vetséges állam díjtalanul vizsgálja felül.

18. §. A nyilvános erdők a kantonális utasítások ér
telmében berendezendők és kezelendők.

A fel nem mért erdőkre vonatkozólag a tartamosság 
elvének szemmel tartásával ideiglenes üzemtervek készí
tendők.

Az évi hozamnál nagyobb kihasználás 'csak a kanto
nális kormány engedelmével történhet.

Véderdőknél a gazdasági berendezés a jelen törvény
3. §-ában foglalt célokhoz alkalmazkodva történjék.

Tarvágások a véderdőkben rendszerint tiltatnak.
19. §. Az erdők felmérése és üzemrendezése tárgyá

ban kiadandó kantonális utasítások, a szövetségi tanács 
jóváhagyását igénylik.

20. §. A nyilvános ligetes legelők ligetei által jelenleg 
elfoglalt térnagyság fentartása céljából szükséges utasí
tások kiadandók.

21. §. Mellékhaszonvételekre vonatkozó és nyilvános 
erdőket, terhelő az okszerű erdőgazdálkodással össze nem 
egyeztethető szolgalmányok és jogok a közgazdasági viszo
nyokra való mindenkori figyelemmel, de ha szükséges, 
a kényszerkisajátitási jog alapján is megváltandók. — A 
megváltás kötelezettsége felett a kantonális kormány, 
felebbezés esetén a szövetségi tanács határoz, mely egy
szersmind a megváltási határidőt megszabja.

22. §. A kisajátítás rendszerint készpénzzel eszközlendő ; 
csakis abban az esetben, ha ez ily módon keresztül vihe- 
tetlen, szabad a szolgalommal vagy jogokkal terhelt erdő
nek a szolgáltatások értékének megfelelő terület részét a 
megváltás fejében átengedni, mely utóbbi eljáráshoz 
azonban a kantonális kormány beleegyezése előlegesen 
kikérendő.

23. §. A nyilvános erdők az okszerű erdőgazdálko- j 
dást gátló új jogokkal és szolgalmányokkal csakis az 
illetékes kantonális kormány és a szövetségi tanács bele
egyezésével terhelhetők meg. Minden másképen létrejött 
jogügylet érvénytelen.

24. §. A helyes erdőgazdálkodásra kártékony mellék
használatok, — mint a legeltetés és alomszedés, — a 
nyilvános erdőkben tilalmazandók, vagy legalább is 
korlátozandók.

25. §. A szövetségi kormány a fakiszállításra szolgáló 
s véderdőkben létesítendő útakat és egyéb állandó épít
ményeket hozzájárulással támogathatja. — (1. 42. §. 4. pont.)

Ha az ily közlekedési eszközök valamely nyilvános 
közúttal nem volnának összeköttetésben, az ebből a cél
ból szükséges területek kényszer kisajátítását, megfelelő 
kárpótlás ellenében, az erdőbirtokos kérelmezheti.

A szövetséges állam az ily munkálatokat is támogat

hatja. Az út használatában érdekelt földbirtokosok tar
toznak az út fentartásához hozzájárulni. Ha az út épí
tésében és fentartásában érdekelt birtokosok nem tud
nának megegyezni, az illetékes kanton kormánya dönt.

A törvény megokolásából közlöm, hogy az 
erdőnek nemcsak külső, de belső határai is ál- 
landósítandók vagyis az inclave-ok (belzetek) és 
minden nem erdőterület az üzemtervileg keze
lendő erdőtől elkülönítendő. — Ennek oka, mert 
a törvény kifejezetten erdőre és nem más terü
letekre vonatkozik.

Figyelemre méltó e fejezet 18. §-ának az az 
intézkedése, hogy véderdőkben a tarvágás csak 
rendszerint tiltatik, tehát vannak esetek, hogy 
az megengedendő. — Ennek magyarázatát úgy 
képzelem, hogy nagyobb kiterjedésű véderdőkben 
lehetnek olyan kisebb területek, a melyekben 
például a fanem megváltoztatása céljából a tar
vágás megokolt.

A végrehajtási rendelet szerint a közös erdők
ben a jogosultak fajzása külön-külön nem gya
korolható, hanem a kihasználást közösen kell 
végeztetni s azután az erdőterményt a jogosul
tak között felosztani.

Különös figyelmet érdemel a törvény 20. §-a, 
mely az iránt intézkedik, hogy a ligetes-legelők
nek a ligetek által elfoglalt térnagysága fentar- 
tassék.

Ez a terület az üzemtervben kitüntetendő, 
de a térnagysdg fentartása mellett a ligetek 
helye változtatható.

A törvény egyik nagyfontosságu intézkedése 
nyer a 21. §-ban kifejezést, mely az okszerű 
erdőgazdálkodás elvével össze nem egyeztethető 
mellékhasználatokra vonatkozó szolgalmaknak 
és jogoknak megváltását rendeli el.

Ha ily rendelkezés hiányzik a törvényből, 
akkor az illetékes bíróság mint telekkönyvi ha
tóság az erdőbirtokos és valamely fél között jog
érvényesen kötött jogügyletet, épen úgy mint 
bármely más területre, az erdőre is köteles el
fogadni s tartozik azt mint terhet, szolgalmat 
vagy haszonélvezeti jogot a telekjegyzőkönvbe 
feljegyeztetni.

Ily módon tehát a rendszeres erdőgazdálkodást 
(épen igy lehet ez más gazdálkodásoknál is) 
megakadályozandó s a törvény intézkedését ki
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felszerelt karavánnal indult útnak, elvándorolt egy Tarim 
melletti helységbe és ott elhatározta magát, hogy az 
1500 klméterre fekvő Lob-Norig egy kompon fog utazni. 
A Tarim Ázsia belsejének a legnagyobb folyója, a mely 
lehetővé teszi, hogy Közép-Ázsia egyáltalán lakhatóvá 
válik. E folyam Kelet-Turkesztán éjszaki felét nyugat
keleti irányban szeli keresztül és innen elkanyarodik dél
keletnek, a hol a borzalmas sivatagban még mindig a 
létért küzd.

A komp célszerűen volt berendezve, egy dolgozó-he
lyiségből és egy sötét kamarából állott. Hédin napközben 
a dolgozó-helyiségben volt,,, fényképfelvételeket csinált, 
rajzolt és megfigyeléseket dolgozott k i; a mint a sötét
ség beköszöntött, a kompot a partra kötötték ki és itt 
nagy tüzet csináltak, a mi körül az egész expedíció he
lyet foglalt. Ezen folyón való utazáson az expedíció fon
tosabb része alkalmaztatott, a másik rész a Tarim bal
partján az őserdőkön keresztül gyalogolt és Lob-Nor 
közelében egyesült a folyamutazókkal. Ha helység köze
lében pihenőt tartottak, rendesen odagyülekeztek a ben- 
szülöttek, a kiknek zenei élvezet készíttetett, amennyiben 
az utazók egy nagy zenélő-dobozzal és egy fonográffal 
voltak felszerelve. Hédin e folyamról egy térképet készí
tett, a mi a maga nemében egyedüli. E térkép nemcsak 
a folyam folyását mutatja, hanem az egész tenyészetet 
ábrázolja, a mi létét e folyamnak köszöni. A sajátságos 
komputazás 1899. év december hó 7-én ért véget és az 
expedíció Lob-Nor területén Jongi-Költnél egyesült a ka
raván másik felével. Hédin további vállalkozása és kuta
tásaiból legérdekesebb az, a mit Lob-Nor vidékén tett 
és a Gobi sivatagoni keresztülutazás. A Küen-Lün hegy
ség éjszaki szélétől Karkaliktól, a hol időközben tábor 
üttetett, Hédin a karaván kisebb részével kelet-éjszaki 
irányban indult az Askatag és Astuntag hegyláncon át 
és az Anambarulának nevezett részt átkutatta és térké
pezte. Hédin Anambarulától a Gobi vagy Samo sivatag 
felé vonult, a minek eddig ösmeretlen részét átkutatta. 
A sivatag e része, déltől éjszaknak alacsony és kietlen 
hegyláncolattal van ellátva, ezután többé-kevésbé magas 
homokbuckákkal és végül egy nádpusztasággal. Ezután 
az expedíció nyugattól keletnek egymáshoz párhuzamo
san vonuló több hegyláncolatra akadt, a miknek átkelé
sére, dacára a többnapi megerőltetett menetelésnek, tizen
két napra volt szükség. Ezen területeken nagy csapatok
ban élnek vad-tevék, a melyeknek csapájára minduntalan 
reáakadtak a fáradt utazók.

Hédin egy pár napi járásnyira az Albinistulak forrásai
tól egy régi város romjaira akadt, a minek átkutatására 
egy egész hetet szentelt. A kutató egészben négy ilyen 
várost fedezett fel, ezeknek majorjai és házai égetett 
agyagból voltak felépítve. — Ezen épületek kiásása al
kalmával egynéhány tucat még jó állapotban lévő khinai 
kézírást találtak, ezen kívül az írások még egy igen nagy- 
mennyiségű töredékét lelték meg. — Továbbá találtak 
tamariska fából készült pálcikákat vagy Lausellokat, va

lamennyit khinai írással ellátva. — Egy Írástudó khinai 
e kézírásokat magánlevelezésnek jelentette ki, a miben 
egy nagy utazásról volt szó, ami Sadsutól a városok felé 
vezetett. — Eredetiek a megirott pálcikák is. — Ezek 
pontos nyugtái egy bizonyos mennyiségű búzának és ku
koricának, amit az akkori lakosok a hatóságnak beszál
lítottak. — Ott, hol tehát most a legborzasztóbb sivatag 
van, ott hajdan egy termékeny vidék volt, amely gabo- 
nanemüeket termelt. — Egy khinai e pálcák idejét 800 
évre teszi. Miután ezen pálcikák tanulmányozás céljá
ból egy tudósnak lettek átadva, ezen városok romjairól 
majd annak idején többet fogunk tudni. — Hédin ugyan
ezen a vidéken egy egészen jókarban levő Budha tem
plomra akadt. — A templomok egyike igen díszes lehe
tett, mert falai gazdag faragványokkal voltak ékesítve, a 
minek közepén egy fa Budha-szobor trónolt, ami nagyon 
természetesen az időtől nagyon megvolt viselve. — Hé
din ezen leletet magával hozta. — Egy darabka fa, amit 
e templomban találtak, egészen el volt lepve tibeti írás
sal, ami valószínűleg ezen vidék viszonyairól fog felvi
lágosítással szolgálni. — E templom éjszaknak egy nyár
ligettől volt körülvéve és délnek a Lob-Nor tavára birt 
kihatással.

Hédin ezen területen történt kutatása után kétségtelen, 
hogy a régi Lob-Nor e romoktól épen délnek feküdt.
— A tó partját az elszáradt nád és a sajátságos vizi 
növények jelzik; éppen úgy találhatók egyes elszáradt 
nagyobb erdőterületek maradványai is. A régi tó feneke 
csigaházakkal van fedve. — A romok között talált egy 
néhány halmaradékot és vázt, ez azt bizonyítja, hogy a 
régi tóban ugyanazok a halfajok voltak feltalálhatok, mint 
az újabb Lob-Nor vagy amint azt másképen is nevezik 
Kara-Kosoban. Itt Hédin a régi és újabb Lob-Nor vidé
kéről 86 klméterre egy fontos magassági mérést eszkö
zölt és találta, hogy mindkét hely egyforma magasságban 
van. — Hédin már első utazása alkalmával azon ta
pasztalatra jutott, hogy az új Lob-Nor vagy Kara-Kosun, 
a mi a régi tótól délnek fekszik, megint éjszak felé akar 
tolakodni, ez alkalommal is arról megbizonyosodott. — 
Hédin első kutatássá alkalmával, a mit egynéhány évvel 
ezelőtt Lob-Nor vidékén tett, észlelte, hogy éjszaknak a 
régi Lob-Nor felé egy tó képződött, a minek körüljárá
sára a karavánnak négy napra volt szüksége. — Miután 
a tónak az áthelyezése jobban mondva átvándorlása oly 
gyorsan megy, Hédin nem mert annak partján tábort ütni.
— Az uj tó Karasunból percenkint 32 m3 vizet kap. 
Ezzel a felfedezéssel Lob-Nor kérdése, ami a geográ
fusokat oly hosszú ideig oly élénken foglalkoztatta, a 
napirendről le lön véve. — A régi Lob-Nor a sivatag 
homokja által, ami az uralkodó széllel délnek megy, lön 
kiszorítva. — És már a mostani Karakosu megint éj
szaknak vissza vándorol, és ebből következik, hogy minő 
nehéz hosszabb időre a Lob-Nor helyzetét megállapítani.
— A Gobi sivatag homokja, ami tavakat eltol és vá
rosokat eltemet, a karavánoknak is veszedelmes ellensége.
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— A homokbuckák egynémelyike a 100 m. magassá
got is eléri. — Soha sincs egy sik terület a tevéknek, 
ezen homokhegyeken mindég fel és le kell járniok, a 
mi magától értetődően nagyon fárasztó annál is inkább, 
mert az állatok folyton besüppednek a homokba. — Az 
ilyen sivatag utazásnál a legveszedelmesebbek a homok
zivatarok. -— Zivatar idején ezek hetenként kétszer for
dulnak elő. Ilyenkor nagyon természetesen a karavánok
nak nem marad más hátra, mint csendescu fekve ma
radni és megvárni a zivatar elvonultát. — Miután az 
ilyen zivatar, ha kezdetét veszi, egész nap, sőt másfél napig 
is eltart és a napot éjjellé változtatja át, nagyon termé
szetes, hogy nem tartozik a legkellemesebb szórakozások 
közzé.

Hédin a Tibetbe való utazást 1901. év nyarán Lob- 
Nortól a délnyugatnak fekvő Karkaliktól kezdette meg.

Ezen nehéz expedíciójára úgy fel volt készülve mint 
soha ezelőtt egy más kutató sem, mert az ő kísérete 
állott négy orosz kozákból, akik Miklós cár részéről test
őrül lettek Hédin mellé adva, 14 muzulmánból, a kiknek 
legnagyobb része Lob-Nor területéről való volt, egy 
mongol Láából, aki a tibeti nyelvet egészen folyéko
nyan bírta és tolmácsul szolgált. — Az állatkaraván 
állott 39 tevéből, 30 lóból, 7 öszvér, 70 szamár, 50 drb 
juhból, 7 kutya és 1 szarvasból.

A tibeti utazás, a küen-lüni hegy főláncolatának az 
Arkatagoni átjárásnál nagy állatveszteséget szenvedett és 
a mint ezt a karaván óriási küzdelmek árán átlépte, egy 
párhuzamosan haladó hegycsoport fensikján találta ma
gát. — Az átkelésre kínálkozó szorosok mind magasak 
voltak, a hegyekközötti hosszú völgyek még nyár idején is oly 
szegény tenyészettel bírtak, hogy a karaván állatai nem bírtak 
elegendő takarmánynyal. Vad dolgában a terület eléggé dús 
volt, m. p. vadszamár, antilopa, vadliba, tömérdek kacsa 
és fogoly. Miután a karaván állatai rossz állapotban vol
tak és a hegyláncolat átlépése alkalmával 12 teve el- j 
pusztáit, Hédin azt széjjel osztotta, az erősebb részszel 
gyorsabb menetben haladt előre. — Hédin egy legelő dús 
völgyben tábort ütött, ő maga még egy kirándulást ter
vezett a tábortól 14 napi járásra fekvő Lhassa felé. —- 
Hédin, hogy fel ne ismerjék — haját is tövig leborot- 
váltatta s egy burjati remete öltözékébe bújt, egy kozák 
és a Lámától kisérve halad előre és amint öt napi já
rásnyira Lhassához közeledett, tibeti törzsfőnökök által el
fogatott és fedezet alatt, ami útközben 500 főre felsza
porodott, kénytelen volt táborához visszamenni ; egy má
sodik előre jutási kísérlet meghiúsulta után Hédin kelet
nek az indiai határ felé indult — a mi egyébként már 
köztudomású dolog. A budhisták Mekkája, Lhassa, tehát 
Hédin előtt ösmeretlen maradt. — A legújabb Tibet- 
utazóknak azonban feltűnő volt az a gyöngéd bánásmód, 
a miben a Dalai-Láma, vagy jobban mondva az egye
dül uralkodó főpapság azokat részesítette. — Ezen kö
rülmény mindenesetre biztató, hogy egy európai e szent 
városba lábát be tegye. — Dacára annak, hogy a múlt

századok folyamán már egynéhány európainak sikerül, 
Lhassába bejutni, még mindég hiányoznak e városról 
szoló leírások. így többek között egy olasz missionarius 
Odorik, aki a 14-ik század elején több évig khinábani 
tartózkodás után hazafelé utaztában meglátogatta Lhassát.
— Közleményei azonban hiányosak és megbizhatlanok.
— Andradu Jézus-társaságbeli pap aki 1624-ben Delhiből 
Lhassát meglátogatandó Tibet felé utazott, ezen városban 
nagyon barátságosan fogadtatott. — 1861-ben átutazott 
az országon Gruber és D’Orville és egy másik jezsuita 
Horac della Penna, húsz esztendőnél tovább lakott Lhas- 
sában, de sem ez, sem a másik kettő semmi Írást nem 
hagyott hátra. — Van de Putte hollandiai, aki 1724-ben 
Indiából Tibetbe utazott és mint khinai mandarin volt

I  öltözködve, Lhassát meglátogatta, de úgy végrendelkezett 
hogy összes iratait és feljegyzéseit semmisítsék meg. — 
A 19. század Lhassa-látogatói közöl az angol Manning 
és a francia Hue és Gaber érdemelnek megemlítést. — 
Az indiai angol kormány a múlt század vége felé több 
helyrajzi munkákban jártas Hindut küldött Lhassába, 
éppen úgy orosz kalmükök átlépték Lhassát. De ne feled
kezzünk meg derék hazánkfiáról Körösi Csorna Sándor
ról sem, a ki nyolcvan évvel ezelőtt, egymaga minden 
segítség nélkül megtette egyrészét s. talán a veszedel
mesebb felét Sven Hédin utjának s akinek a tudomány 
az első tibeti grammatikát és szótárt köszöni. Jó lehet 
Hedinnek nem sikerült Lhassába belépni, dacára annak 
a tibeti tudományoskútatás igen számba vehető. — A 
Hedin-féle expeditió nemcsak Tibet földrajzi helyzetére 
bir fontossággal, hanem Kelet-Turkesztánra is. — Évek 
hosszú során át Afrika volt a híres utazók kedvence, cél
pontja és ezek nem fontos földrajzi adattal gazdagították 
a tudományt, mig ellenben ezzel szemben nagy hézagok 
maradtak Közép-Azsiát illetőleg.

Ezen hézagok nagy részét töltötte most be Sven Hé
din fárasztó és merész utazásával.

IRODALMI SZEMLE.

— Á llabsürűség é s  á llab m ag asság . Az osztrák 
erdészeti kísérletezési állomás 1894. évben egy körülbelől 
18 éves önvetésből keletkezett bükk-fiatalosban kísérle
tezési területetet hasított ki azon célból, hogy megállapítsa 
az állab sűrűségének a magasságára való kihatását. A 
kísérletezési területet 4 része osztották; az első három 
(I; II; III;) területen egyenletesen elosztva — 1600 tör
zset jelöltek ki (válogatott törzsek); a többi törzs képezte 
a kiegészítő állabot. Ezen részlet-állabok közül az I. és 
III. gyengén, a II. mérsékelten, a IV. pedig nagy mérték
ben lett áterdőlve; a III.-bán pedig azonkívül időszakon
ként, a viszonyokhoz mérten korona vágat is talált alkal
mazást. Az állabbecslési felvételek 1894, 1898. és 1902. 
években eszközöltettek. A nyert számadatokból alábbi 
következtetéseket vonhatjuk le.
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Föltűnő, hogy a kisérletezési idő alatt a II. számú 
állabban 30, a III. sz. állabban csak 11 törzs lett el
nyomva, vagy magassági növekedésében visszamaradva; 
ez a koronának szabadállásba való helyezésének betud
ható. A IV. állabrészben 4 év alatt (1898—1902) 133 
törzs lett elnyomva és 92 magassági növekedésében visz- 
szamaradva, vagyis ha-ként 2250 törzs lett kiszedve; 
s habár ezen adatok a II. és III. sz. állab adataival össze
hasonlításba nem hozhatók, mégis határozott felvilágosí
tást nyújtanak ezen bükk-fiatalos nagymérvű növekedé
séről.

Az egyes állabok magassága a következő volt:
1894. 1898. 1902. évben.

II. (válogatott állab) 4'9 m. .... 6’2 m. . ..  7'5 m.
III. „ „ 4-9 „ ... 6-2 „ . ..  7-4 „
IV. „ „ 4 - 1  „ . ..  5'8 „ ... 6-86 „

A IV. számú állab adatai nem egészen megfelelők s 
azért nem is állíthatók viszonyba a II. és III. állabok szá
madataival ; egyrészt, mert ezen állab (IV) 1894-ben majd
nem még egyszer olyan sűrű volt, mint a másik kettő és 
ennek folytán a 44 m. magasság kisebb, mint a mi
lyennek kellene lenie; másrészt pedig, habár 1894 és 
1898. évben eszközölt áterdőlés folytán az állab meg
ritkult, mégis sok selejtes egyedet tartalmaz, mely az 
1902. évi átlagos magasságot leszállítja s igy a 6'86 m. 
számadat is kelleténél kisebb. Viszonyba állítható, egyenlő 
értékű adatok nyerése végett, a IV. állabban el kell 
hagynunk az elnyomott és növekvésben visszamaradt 
törzseket, mi kbl. megfelel a II. és III. sz. állabokban 
követett eljárásnak. Az így nyert magasságok a következők;

II. (válogatott állab) 7’5 m.
III. „ „ 7-4 „
IV. „ „ 7-08 „

A fenti adatokból tehát azon következtetést vonhatjuk 
le, hogy az átlagos állab magasság legnagyobb a mérsé
kelten, — kisebb a korona vágat által és legkisebb a 
nagy mértékben áterdölt állabban.

A törzsek vastagsági növekedését illetőleg a vizsgá
lódások a következő adatokat szolgáltatták:

1898. 1902. 1902.
átmérő mm. átmérő növekedés.

II. 53-1 67-4 14-3
III. 51-8 65-7 13-9
IV. 51-0 61-3 10'3

A viszony az egyes állabok között tehát ugyanaz, ami 
az állab magasságáról volt mondva, vagyis a vastagsági 
növekedés legnagyobb a mérsékelten, és legkisebb a 
nagy mértékben áterdölt állabban.

Ezen jelenség abban leli magyarázatát, hogy a koro
nának a nagyfokú áterdőlés következtében fokozódott 
növekedése, nagyobb mérvű tápanyagok felhasználását 
vonja maga után; minek folytán a törzs magassági és 
vastagsági növekedése visszamarad.

(Cnntralblatt f. d. g. Forstmesen.) G. /.
— Algír e rdőg azd aság áb ó l .  Algir parafatölgy er

dőségeinek kezelése még a közel múltban sok pénzébe

került a francia kormánynak. Sem vizi, sem 'száraz 
közlekedési utakkal nem rendelkezve, különösen nagy 
nehézségeket okozott a kiszállítás, mely minden jövedel
met fölemésztett és e tekintetben még ma is sok kívánni 
valót hagyott hátra bár a céltudatos és szakértő eljárás 
mindinkább nyilvánul, kifejezést nyerve az évről-évre 
emelkedő jövedelemben. A kormány figyelmét most már 
nem csak a jó kihozatalra, de a megfelelő erdővédelmi 
szolgálatra is kiterjeszti. így a Konstantine departementben, 
hol a parafatölgy kiterjedt, állományokat alkot, jelenleg már 
600 személy szakértelme és buzgalma látja el az erdők ápo
lását és védelmét 1899.. évben a parafa-kereskedelem nyúj
totta jövedem levonása után a kiadás még egy millió 
frank volt, mig az 1901-ben 600,000, — s 1902-ben
400.000 frankra szállott alá. A parafa-kereskedelem év
ről-évre emelkedik, s mig az a francia kormánynak 1899. 
évben még csak 60,000 frankot, — addig 1901-ben már
1.600.000 frankot jövedelmezett. Hogy a jövederret még 
emeljék, újabb befektetéseket fordítanak az erdők föltá
rására.

(Oest. F. u. J. Zeitung 1024. sz.)

— A tengerpar t i  erdő mint védőöv a  v izáradat  
ellen. Seiroku Honda dr., a tokioi egyetemen az erdészeti 
tudományok tanára szerint az 1896. évi junius 15-iki 
vizáradat Japánban 18 perc alatt 9381 házat, 6930 hajót 
és 21,900 embert tett tönkre és 4938 ember súlyosan 
megsebesült. 1837. évben Kalkuttában 300,000, 1876. év
ben Bengál öbölben 215,000 és 1755. évben Lissabon- 
ban 60,000 ember lett a vizáradat áldozata. Japánban a 
vizáradat ellen való védekezés szempontjából már régen 
tengerparti erdőket telepítettek.

Ezen erdők klb. 100 mnyi szélességben húzódnak a 
tengerparttal párhuzamosan. A védelem tisztán mecha
nikai : a hullámok tetemes sebessége megtörik az erdőn. 
Hegy mennyiben nyilvánúl ezen védelem, azt legjobban 
mutatja a fujivarai vizáradat, hol azok a városrészek 
érintetlenül maradtak, melyek tengerparti erdővel voltak 
körülvéve : mig ellenben a hol nem volt erdő, ott a vá
ros szétromboltatott. Az örökzöld lombfanemek a legjob
ban állanak ellent a hirtelen kitörő vizáradatnak; ezek 
közül megint legjobban a bőralakú lombbal bírók.

(Fr. Rundschau.)

— A vörösfenyő kitűnő e legyfanem úgy a dom
bos vidéken mint a lapályon; s a figyelem mindinkább 
feléje fordul. A talajnak nem szabad túlságos kedvezőtlen
nek lennie; sekély, száraz homok és talajvíz ki van zárva, 
Főkelléke a vörösfenyőnek a világosság és a levegőcsere ; 
zárt völgyek, nagyobb lapályi erdők belseje, kisebb tisz
tások tehát nem alkalmas helyek a vörösfenyő telepíté
sére. A vörösfenyő-csemetéket a lúcfenyőhöz hasonlóan 
soros vetésből neveljük. Jó, ha a magot elvetése előtt 
vízben vagy nedves földben megduzzasztjuk. Vetőmag
mennyiség 4 árra 2*/2 klg. beföldelési réteg 1 cm. laza 
talajjal; a vetés szárazság és madár ellen gályákkal vagy 
hálóval megvédendő. Az ágyakat nedvesen kell tartani,
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különösen akkor, ha a mag áztatva volt. A csemeték 
egy éves korban 20—30 cm. távolságra átiskolázandók ; 
a kiültetéshez 3 éves csemeték használandók, melyek 
ősszel fészkekbe kiültetendők.

(F r k . R u n d sch a u ).

— Nemzetközi madárvédelem. Már légi a panasz 
a hasznos madarak pusztításának meggátlására hozott 
rendszabályok elégtelenségéről. Mert ha egyes államok
ban ez irányban tettek is valamit, eredmény nem mutat
kozott, ugyanis az ott bár védelemben részesülő madarak 
vándorlásukban, oly államokban, hol hasonló rendszabá
lyok főn nem állottak, tömegesen összefogattak és el- 
pusztíttattak. Örvendetes volt tehát a francia kormánynak 
1895. évi mozgalma, midőn az európai államokat fölszó
lította Párisban nemzetközi madárvédelemi értekezlet 
megtartására. Ez alkalommal készült azon tervezet, mely
nek alapján a résztvevő államok meghatalmazottjai által 
1902. évi április hó 19-én aláirt nemzetközi egyezség 
létesült. A lekötött államok: Ausztria-Magyarország, Német
ország, Belgium, Franciaorsz., Spanyolorsz., Görögország, 
Lichtenstein hercegség, Monaco, Portugália, Svédország 
és Sveic; bár a tanácskozásnál részt vettek, de az egyez
ségből kivonták magukat Angolvrszág, Olaszország és az 
Oroszbirodalom.

Az egyezség érdemleges tartalma a következő :
I. fejezet. A mezőgazdaságra hasznos madarak, — 

melyeket az egyezséghez csatolt 1. sz. jegyzék tartalmaz, 
de a mely minden állam sajátos viszonyaihoz képest ki- 
bővithető — föltétien védelemben részesítendők, még pe
dig olykép, hogy szigorúan tiltva legyen azokat bármely 
időben, bármely módon megölni, valamint fészkeiket, — 
"tojásaikat — avagy a fiatalokat elpusztítatni.

II. fejezet. Betiltandó azok szállítása, be- és keresztül 
vitele, eladása és megvétele. E fejezet, a bíbor-tojások 
kivételével fölfüggeszthető.

III. fejezet. Megtiltandó csapdák, kalitkák, hálók, hor
gok és enyvpálcák s egyéb, a madarak tömeges össze- 
fogdosására szolgáló eszközök fölállítása és alkalmazása.

IV. fejezet. Ha az egyezségre lépő felek a fönti feje
zet határozatait azonnal életbe nem léptethetnék, a tilalmat 
szükséghez mérten enyhíthetik, azonban úgy, hogy annak 
fokozatosan mielőbb teljes érvényt szereznek.

V. fejezet. A föntebb kimondott általános tilalmon kivül 
az 1. sz. jegyzékbe foglalt hasznos madarak elfogása és 
megölése március 1-től szeptember 15-ig betiltandó. E hatá
rozat az északra fekvő államokban módosítást szenvedhet.

VI. fejezet. Az illetékes hatóságok kivételesen enge
délyt adhatnak: szőlők, gyümö'csösök, kertek, faiskolák 
-és bevetett szántóföldek birtokosainak, oly madaraknak 
fegyverrel való lelövésére, melyeknek jelenléte káros lehet. 
De ezen lelőtt madaraknak eladása tiltandó.

VII. fejezet. Az illetékes hatóságok engedélyt adhatnak a 
fönti fejezetek kivételére a tudomány és telepítés érdekéből.

VIII. fejezet. Az előbbi határozatok nem vonatkoznak 
azon szárnyas vadra, mely zárt vadászterületen van. A

szárnyasvad különben csak fegyverrel lőhető a törvényi
leg meghatározott időben.

IX. fejezet. Kivételek tehetők 1-ször azon madarakra, 
melyek valamely ország törvényei szerint — mint a vadá
szat és halászatra károsak — lelőhetők; 2-szor azokra, 
melyek a mezőgazdaságra károsak, és a 2. sz. jegyzék tar
talmaz.

X. fejezet. Az egyezségre lépő felek, az aláírástól 
számított három év alatt, a hozott határozatokat törvény
kezésükkel összhangba hozzák.

XI. fejezet. A felek a francia kormány közvetítésével 
értesítik egymást a már hozott és még életbe léptetendő 
rendszabályokról, melyek ez egyezségre vonatkoznak.

XII. fejezet. Szükség esetén, a gyakorlatból leszürődő 
módosítások megvitatása céljából, az egyes államok egy 
újabb nemzetközi értekezleten képviseltetik magukat.

XIII. fejezet. A tanácskozásokban részt nem vett álla
mok csatlakozásáról.

XIV. fejezet. Az egyezség legkésőbb egy év lefolyása alatt 
életbe léptetendő és érvényét határozatlan időre megtartja.

XV. fejezet. Az utólagos jóváhagyásról (Ratificatio).
XVI. fejezet. A VIII. fejezet módosításáról Svédországra 

vonatkozólag.
Ezen egyezség egy erőteljes, célra vezető lépés az 

eddig minden eszközzel üldözött madarak védelmére. 
Sveic 1902. évi jumus 23-án már törvénybe iktatta fönti 
egyezményt, reméljük, hogy minálunk is erre vonatkozó
lag mihamar törvényjavaslatot terjeszt a kormány az 
országgyűlés elé.

(Oest. F. u. J .  Zeitung 1 0 2 9 . s z .)  M.
— A fa  döntési  idejének m eg tu d á sá ra  egy berlini 

lap a következő eljárást ismerteti :
A felismeréshez jódoldatot használnak. Októbertől ápri

lisig, mialatt a fák növekvése is pihen, a fa sejtjeiben ke
ményítő anyag rakódik le, a mely által a fa teste durva 
és áthatatlanná lesz, a menyiben a keményítő minden
nemű folyadéknak a fa testén való áthatolását megaka
dályozza. Ebből az okból hordódongáknak csak az a fa 
alkalmas, mely télen lett döntve, mig a nyári döntés 
hordókra nem alkalmas nyitott pórusokkal bíró fát ad, 
melyen a folyadék lassacskán átszivárog és elpárolog.

Ha a jód keményítővel vegyül, azt viola színre festi s 
a jódnak eme tulajdonsága felhasználtatík a fák döntési 
idejének meghatározására. Ha a télen döntött fát jóddal 
kenjük be, akkor az viola szint kap, melyből tudjuk, hogy 
a sejtek között keményítő is van jelen, ellenben ha a 
fa sárgás szint kap, akkor nyáron döntött fával van dol
gunk.
XXXXXXX-XddvkXXXddvJvXXXXX-XddddddddddrXX.-kX-k.

A vadászvizsla
nevelésének, tanításának és használatának encyclopadiája.

Irta: Nimrod. (Vége.)

III. A vizsla egészségének ápolása- és gyógyításával 
kapcsolatban mindenekelőtt gondoljunk arra, hogy egy jó
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vizsla mily értéket képvisel akár a hivatásos, akár a pas- 
sionatus vadász birtokában.

Ily értelemében ez nem üzlettárgy, s mint helyesen 
mondani szokták: azt pénzzel megfizetni vagy kárpótolni 
nem lehet. De éppen ezen oknál fogva utalok a leg
szorgosabb éberségre, melyet kedvenc állatunk érdeké
ben kifejtenünk nem csak szükséges, de szorosan véve 
erkölcsi kötelességünk is. Az állat szóhiányát pótolja a 
mi szemünk és értelmi fensőbbségünk, melyhez minden
kor csatlakozzék az emberies, gyöngéd érzület. Aki ezek 
birtokában óhajtja gyámolitani leghűségesebb szolgáját, 
annak tudnivalók gyanánt a következőket ajánlom.

Az állatok egészségének egyik fegfőbb alapföltételét 
kétségtelenül az élelmezés képezi, azért tartsuk be szigo
rúan és lelkiismeretesen az erre vonatkozólag elmondott 
szabályokat. Továbbá hacsak lehetséges, minél gyakrab
ban legyünk jelen kutyánk etetésénél és ismételten fi
gyelmeztessük a cselédséget, hogy sem forró, sem pedig 
teljesen hideg főtt ételt nem szabad adni az állatnak. 
Hasonlóan kötelességgé tétessék jelenti, ha az állat meg 
nem enné rendes ételét, mert ez legtöbbször beteg
ségnek a jele. Egy éves koráig a vizslának minden héten 
egyszer, — azután pedig minden hónapban egyszer 
adassák a déli ételbe egy evő kanálnyi tiszta kénpor (kén
virág). Ez rendben tartja az emésztést és a vért is tisztítja.

A vizslának mindig száraz és tiszta fekvőhelye legyen. 
Az istálló azért nem célszerű, mert az erős ammóniák 
szag gyengíti a kutya orrát. Hasonló oknál fogva ne szok
tassuk a vizslát a kályha mellé, mert a nagy meleg is 
árt a szaglási idegeknek. Részemről legkevésbbé sem 
helytelenítem azt a szoktatást, hogy a vizsla mindig a 
szobában legyen. Ugyanis egy igazi vadásznak az soha
sem kellemetlen, ha vizsláját folyton maga mellett látja, 
hogy pedig másoknak ne legyen kellemetlen, arról a 
dressura által gondoskodik. Azonkívül nagy előnye ennek 
az, hogy a vizsla így nem csavarog, nincs kitéve annyira 
a megmaratás veszélyének — és ami sok helyen lényeges 
dolog — a megmérgeztetésnek sem. Gondunkat képezze 
az is, hogy vizslánk tisztaság tekintetében el ne legyen 
hanyagolva. Különösen a hosszuszőrű állatokat gyakrab
ban ki kell fésülni és kefélni, sőt meg is füröszteni. (Ezt 
nálam a kocsis végezi és hogy jobb kedvvel tegye, min
den évben kap érte egy malacot). Lényeges ez annál is 
inkább, mert önmagunknak lesz kellemetlen, ha a piszok
tól büdös állat jár és lakik velünk; de a tisztaság azon
kívül nagy hatással van az állat egészségére és fejlődé
sére különösen. Arra is kell azonban vigyázni, hogy a 
vizsla tisztántartása hogyan történik, mert ha valami 
rosszakaratú cseléd bosszúságtól eltelve cselekszi, akkor 
nem lesz benne köszönet. A fésülésnél lassan és gyön
géden kell dolgozni, hogy a bőrt fel ne hasogassa és a 
szőrt ne tépje; a kefélésnél és fürösztésnél vigyázni kell 
a szemekre, a fülek belsejét pedig a lehető leggyöngédebben 
kell tisztogatni, mert az nagyon érzékeny és hamar ki
sebesedik. Fürösztés után a vizslát száraz, meleg zárt

helyre vigyük, mert a szabadban nedves testtel újabb 
piszkot szed magába és könnyen mégis betegszik.

A gondos ápolás kétségtelenül nagy biztosíték az állat 
épségben maradására, de mindamellett megtörténhetik,., 
hogy a vizsla beteg lesz és pedig különböző jelenségek 
között. A leggyakoribb betegségek egyike a bőrbaj. Az 
állat testén koszszerü szenny keletkezik, mely körül 
a szőrzet teljesen kihull. Ez a tisztátalanság következ
ménye. Gyógyítása úgy történik, hogy 3—4 pakli olcsó 
pipadohányt 5—6 liter forró vízben lefedve, fél napig 
áztatunk, azután a dohányt jól kifacsarjuk, s ezzel a lével 
mindennap este bedörzsöljük az állat testét; ez alkalom
mal a szemek körül óvatosak legyünk, mert a dohánylé 
nagyon égeti, ha bele cseppen. Ugyanazon hatást érjük 
el burgonya héjának a főzetével is. Természetesen ezen 
kezelésnél főkellék, hogy az állat tiszta, száraz helyen 
tartassák. Veszedelmesebb bőrbaj az, midőn a jól tartott 
állat testén apró genyes hólyagocskák keletkeznek, melyek 
oly nagyfokú viszketegséget okoznak az állatnak, hogy 
az kínjában lenyalja az egész szőrözetét. Ez az úgyne
vezett „eccéma.“ Jelentkezése esetén azonnal állatorvost 
kell hivatnunk, mert csak orvosi rendelésre lehet meg
szerezni a biztos gyógyulást nyújtó jód-tinktúrát, mely
nek használata alatt a vizslára szájkosarat tegyünk. A 
bőrbeteg kutyát lehetőleg különítsük el a többitől és a 
lakószobában se tartsuk.

Szintén gyakori vizsla-betegség a szembaj. Ez több
féle lehet. Van g/uladás, könnyesség, csipa és kosz. A 
szemgyuladás keletkezhetik meghűléstől, ütéstől, idegen 
tárgyaktól (fű, fűmag, tüske, por, mész, dohány stb). Ha 
a gyuladt szemben nem találunk semmiféle eltávolítható 
idegen tárgyat, akkor a bajt orvosolhatjuk hideg boroga
tással, finom fehér cukorpor befuvásával és aludt-tejjel, 
mely utóbbit kis adagokban a beteg szembe nyomogat
juk. Főkellék, hogy a betegség tartama alatt óvjuk az 
állatot a hidegtől, széltől, portól és fáradalmaktól, tehát- 
vadászatra se használjuk. A vizsla szemeinek folytonos 
könnyezését hasonló okok idézhetik elő, mint a gyuladást, 
és hasonlóképpen is gyógykezeljük. Nagyon előnyös 
azonkívül a baj orvoslására, ha az állat beteg szemét 
minden reggel előbb vizes, — azután száraz, tiszta ru
hával megtörölgetjük, vagy legalább a kutya fül-lebenyé
vel cselekedjük ezt.

A vizsla-kutyák szemeinek csipásodásait legtöbb eset
ben a helytelen élelmezés okozza, t. i. a sok hús és- 
zsíros ételek. Ha tehát állatunk e bajba esik, változtas
sunk az étrenden, az előirt rendszer szerint.

A szemeken jelentkező koszosodással egyidejűleg a 
szemek körüli szőrözet is elhull, s erről lehet felismerni. 
E betegségnek forrása a tisztátalanság és biztos orvossága 
a dohánylé, óvatosan alkalmazva és tisztántartással pá
rosítva.

Gyakran tapasztalhaló betegség a kutyáknál a fülfájás 
is. Ennek okául a balhiedelem általában holmi férgeket 
kárhoztat, pedig az egész baj a hanyagság, az állattal
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való nemtörődömség szüleménye. Mikor ugyanis kutyánk 
a fejét rázva, csattogtatja füleit, vagy midőn hátsó lábai
val véresre kaparja azt, akkor nem cselekszik mást, mint 
hogy a fülek kagylójában megkeményedett zsiradék-szülte 
viszketegséget csillapítja. E bajnak elhanyagolása nemcsak 
tűrhetetlenné teszi az állat közéletét, de könnyen vesztét 
is okozhatja a betegnek, sőt a kínos szenvedés következté
ben dühösségbe is eshetik. Pedig mily könnyű e bajnak 
orvoslása! Ha észrevesszük (és pedig észre kell vennünk!), 
hogy vizslánknak a füle belülről nagyon. piszkos, ami 
kellemetlen szaga által is elárulja magát, — langyos 
vizbe mártott, igen puha és vékony ruhadarabbal jó mé
lyen kitörülgetjük azt, de nagyón óvatosan, mert a fül 
belső fala könnyen kisebesedik. E közben a fülek tövét 
morzsolgassuk meg ujjainkkal, a mi az állatnak különösen 
jól esik. Ha pedig az összegyülemlett fülpiszok már visz
ketegséget idézett volna elő, s az állat vakaróznék, vagy 
a fejét rázogatja, — miközben néha még a fül-lebenyek 
is kisebesednek, — akkor öntsünk valami olcsó kanálba 
egy kis tiszta, sárga olajat vagy glicerint, melegítsük meg 
azt a gyertya vagy lámpa felett langyosra s aztán mind
két fülbe öntsünk ebből egy gyűszűnyit. Ezalatt a fejet 
tartsuk jó darabig oldalt, fekve, hogy az olaj minél 
mélyebbre hatolhasson, s közben folyton morzsolgassuk 
a fülek tövét. Ezt kell ismételni néhány napon át, s ha 
azután a füleket még langyos vízzel is kimosogatjuk, a 
bajnak bizton nyoma vész. Ugyanezt petróleummal is 
megtehetjük, de annak persze kellemetlen szaga van ; 
a hatás azonban egy. (Néha bolha, légy, vagy más efféle 
bogár is bejut a kutya fülébe, s ez nagyon megzavarja 
őt úgy, hogy nyugtalanul futkos jobbra-balra és folyton 
rázza a fejét. Ilyenkor öntsünk a füleibe tiszta, langyos 
vizet, vagy a biztosabb siker kedvéért szintén egy kevés 
olajat.)

Nem ritka betegség a kutyáknál az orr-baj sem, a mi 
tulajdonképpen belső eredetű s jellegében nagyon hasonlít 
a mi influenzánkhoz; a kutyánál szopornyikának nevezik. 
Ezt többnyire meghűléstől kapja az állat és abban nyil
vánul, hogy egész testében elbágyad és folyton prüsszög, 
miközben az orrán át genyes váladékot távolít el. Orvos
lásul tartsuk a kutyát zárt, meleg helyen, könnyű ételek
kel etessük és naponként háromszor (reggel, délben és 
este) adjunk a szájába 5 — 6 csepp aconit-tál itatott 
fehércukor darabkát, s tartsuk addig zárva a száját, míg 
a cukor el nem olvad. (Az aconit méreg, csak orvosi 
rendelvénynyel kapható.) Ha a szopornyika következté
ben a kutyának az orra kisebesednék, — ami gyakori 
eset, — azt sótalan, marha faggyúval kenegessük.

A szopornyikánál veszedelmesebb az úgynevezett 
„kutyabetegség“. Ez többnyire az egy évnél fiatalabb ál
latokat tizedeli meg, de ismét csak azért, mert a hanyag
ság, nembánomság ajtót nyit neki. Ugyanis e betegség 
leggyakrabban emésztési zavaroktól származik, melyhez 
később a bélszervek teljes pangása következtében vér
bomlás áll be, a pusztulással kapcsolatban.

A bajnak külső jelensége abban nyilvánul, hogy az 
állat nem eszik, bágyadt, szomorúan néz, keveset mozog, 
napról-napra gyengül és csendesen kimúlik. Ennek is 
egyszerű az orvossága, csakhogy azt egy kis éberségnek 
kell megelőzni! Nekem — hál’ Istennek — még egy kutyám 
sem döglött el, pedig mind magam nevelem és mindig 
van egynéhány. De a szemeim nyitva vannak ám nem
csak akkor, midőn a ragyogós bankókat olvassák le értök, 
hanem mindig, a mikor bármelyik megjelen előttem.

Egy tekintetéből leolvasom, ha valamelyiknek baja van, 
hisz’ elárulja a szeme a legkisebb szilánkot is, mely vé
letlenül a talpába kerül. És ilyenkor ott vagyok mindjárt 
a legegyszerűbb orvosszerrel, mely azonban alkalmas 
arra, hogy idejében nagyobb bajnak is elejét vegye. Így 
van ez a kutyabetegségnél is. Akkor már rendesen késő, 
midőn az állat elgyengülve dülöngél, de akkor még nem, mi
dőn a jó cseléd először jelenti, hogy a kutya nem ette 
meg a rendes ételét. Mert igy kezdődik ám ez a beteg
ség is. És ha a fiatal állat, mely különben sohase bir 
eltelleni az evéssel, étvágytalanságot tanúsít, akkor baj 
van a gyomrában, s ilyenkor ha törik-szakad, bele kell 
diktálni a kénport (ha rendes ételét nem eszi meg, ak
kor langyos tejben elkeverve; ezt kortyonként bele is 
erőszakolhatjuk). De már elébb is meg kell tenni min
dent, hogy e veszedelmes bajba ne essék. Azért hang
súlyoztam az ételrendnél, hogy minden vizslának egy 
éves koráig hetenkint, egy éves korán túl havonkint 
egy evő kanálnyi kénpor adassák az ételébe. Ez az 
egyszerű orvosság elejét veszi az emésztési zavaroknak 
s mert a vérre is tisztitólag h a t: végeredményében a 
kutyabetegségnek legbiztosabb ellenszere. A siker bizto
sítása érdekében a beteg állatot ez esetben is meleg, 
száraz helyen tartsuk és ételül egész napra csupán egy 
liter forralt, langyostejet adjunk neki, kénporral keverve. 
Semmiféle más ételt ne kapjon legalább egy hétig, 
vagyis mig túl nincs a veszélyen, de még azután is jó
darabig óvjuk a nehéz ételektől és a túlságos jóllakástól.

A kutyáknak legveszedelmesebb betegsége végül az 
általánosan ismert veszettség, vagy ebdüh. Ezt megkap- 
hajta forró ételtől is, a fiatal eb pedig legtöbbször a 
fogzás alatt, többnyire azonban az elhagyatottsággal járó 
nélkülözések következtében lép fel. így pl. megveszedhe- 
tik a kutya éhségtől, szomjúságtól, különféle kínos be
tegségtől, leggyakrabban pedig az ilyen betegségben lévő 
más eb marása folytán.

Jelensége abban nyilvánul, hogy az eb nem eszik, 
nem iszik, bujkál, kerüli még a gazdáját is, bágyadt és 
szomorú ; később a betegség előhaladtával szemei zava
rosak és a szájából habos nyál csurog. Ez időtájt rende
sen elhagyja otthonát s céltalanul, lassan ügetve fut; 
ezalatt látóképessége folyton gyengül, minek következté
ben neki megy mindenféle tárgyaknak s kínjában azokat 
rágja. Ha pedig élő lénynyel akad össze, azt teljes düh
hel marja, miközben nyála által az okozott sebekbe oltja 
át a betegséget. E baj ellen nincs orvosság s maga a
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betegség kiszámíthatatlan következményeiben oly rette
netes, hogy ennek tudatában minden eb-tulajdonosnak 
legszigorúbb erkölcsi kötelessége a veszedelemtől tehet
sége szerint óvakodni. Tehát gondozzuk kutyáinkat em- 
beriesen; ez is egy biztosíték. A fiatal ebek fogzása ide
jében gondoskodjunk arról, hogy legyen nekik mindég 
valami rágni való alkalmas tárgyuk (puha fadarab, rossz 
cipő, vastag bőr, stb)., hogy szenvedésüket csillapíthas- 
ság. Lehetőleg tartóztassuk vissza az ebeket a csavar
gástól és más ebeket se hagyjunk hozzájok járni. Ha 
ped'g minden elővigyázat dacára is bekövetkeznék a ve
szedelem, akkor félretéve minden sajnálkozást és kímé
letet, még alapos gyanú esetén is feltétlenül agyon kell 
lőni a beteg állatot, mert mig^a betegség teljesen kifej
lődik, addig végtelen szerencsétlenségek történhetnek 
miatta.

A betegségek során még a külső sérülésekről is meg 
kell emlékeznem. Ilyenek: a csonttörés, vágás-, szúrás 
stb. A felsőtest bármely részén szenvedett csonttörést 
hideg borogatással és a legháborítatlanabb nyugalommal 
gyógyíthatjuk. A törött lábakon kötést alkalmazunk, hogy 
az eltört részek külön-külön ne mozdulhassanak, s ugyan
csak a nyugalommal segítjük elő a gyógyulást. Ilyenkor 
még az ételek közül is a legkönnyebbeket (tej, tejes
dara, leves) válogassuk, hogy az állatnak annál nagyobb 
nyugalmat biztosítsunk.

Ha kutyánkon nagyobb vágás, vagy hasítás történt, 
akkor szájkosarat teszünk rá, egy vagy két segéddel le
fogatjuk és a sebet házi cérnával vagy közönséges tes
tetlen fehér-cérnával összevarjuk, úgy azonban, hogy 
minden öltést külön átkötünk. Minden kettő centiméterre 
elég egy öltés. Természetes, hogy a sebet e közben 
tiszta vízzel, szublimátoldattal, vagy karbolvizzel jól ki
mossuk. Egyébként a kutya testén keletkező minden kö
zönséges sebekre nézve a gyakorlati szabály az, hogy 
amit az állat a nyelvével elérhet, azt mi ne gyógyke
zeljük, mert a folytonos nyalás által ő legbiztosabban 
beheggeszti; amit azonban el nem érhet, azt kenjük be 
petróleummal, mely orvosság az ő egyszerűségében már 
sok csodát mívelt. Nyáron a petróleum azért is szüksé
ges, hogy a sebet megóvjuk a legyek ellen, télen pedig 
a petróleum fölé lehetőleg még kötést is alkalmazzunk 
és az állatot tartsuk meleg helyen, mert hideg időben a 
seb igen nehezen gyógyul és könnyen genynyedésbe 
megy.

Gyakran látható jelenség az is, hogy a vadászkutyának 
a farka vége kivan sebezve. Ez a rövidszőrü vizsláknál 
szokott történni, midőn kukoricában, vagy erdei cseplés- 
ben vadászva, farkukat az ideges lóbázás közben ide- 
oda verdesik. Ennek egyedüli orvossága a kurtirozás 
(stutzolás), amit egyetlen rövidszőrü vizslánál sem sza
badna elmulasztani. A műtétet az 1—3 hónapos vizsla- 
kölykön hajtjuk végre következő módon: Parázs közé 
teszünk egy darab lapos vasat, s mig az vörösizzóvá 
tüzesedik, azalatt a tűz közelébe hozatunk egy sima
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felületű fatuskót vagy kemény széket, egy kiselejtezett, de 
éles kést és egy fakalapácsot, amit különben egy darab 
tüzelőfa is helyettesíthet. Aztán ott a tuskó vagy szék 
mellett a segédünk zsákba bujtatja a vizslakölyköt úgy, hogy 
a zsák száján csak a farka maradjon kint, melyet a töve 
közelében balkézben tartva, a tuskóra helyez, mig az 
állatot térdei közé fogva, jobb kezével is féken tartja. 
Ekkor mi végig nyújtjuk a farkát, szemmértékre vesszük 
annak egy harmadrészét, s ott fölébe heljezve a kést, a 
kalapácscsal hirtelen lecsapjuk. Ekkor a balkezünkkel 
rövidre fogjuk a visszamaradt farkot, s annak vérző he
gyét a tüzes vassal jól körüldörzsöljük, hogy a vérzés 
teljesen elálljon. Ha a lesütést felületesen végezzük, ak
kor a messze kisugározó hajszálereken az állat sok vért 
vészit és kénytelenek leszünk azt újra lesütni, ami az 
állatnak nagy fájdalmat okoz ; azért iparkodjunk már elő- 
szörre tökéletesen végezni, ami abban áll, hogy a tüzes 
vasat necsak hozzáüssük a csonkított farokhoz, hanem 
annak vérző végét köröskörül dörzsöljük meg vele. így 
aztán egy hét alatt teljesen begyógyul a sebhely, külö
nösen nyári időben.

Ezek az én tapasztalataim, melyeket azon meggyőző
déssel rekesztek be, hogy aki vizsláját megbecsüli, az — 
de csakis az élvezi igazán a vadászat minden örömeit.
k-kkk±kkk-kkkkkkkkkkkkkk-Jvkkkk-k‘kkkk-kk±kk±

Milyen nagyságú göbecset használjunk?
Sokat vitatkoztak már azon, hogy mely göbecs-vastag- 

ságok felelnek meg leginkább a különféle vadnemekre 
való lövéseknél. A fegyvergyártás nagy előhaladása, az 
alkalmazásba vett uj puskapor-nemek e kérdést ismét 
felidézték.

A jelenkor műkedvelő Nimródjai csökönyösen ragasz
kodnak az erős, vastagabb göbecshez, szemben a gya
korlott, ügyes vadászokkal, kik a relativ gyengébb göbecs- 
számokat kedvelik és a foglyot kizárólag 12-es, a fácánt 
és kacsát 8-as, a nyulat 6 os göbecscsel lövik, sőt biztos 
kezükből ez utóbbi számú göbecscsel — kisebb távol
ságban — a puskacső elé került róka vagy őzbak is 
„tűzben esik össze“.* De sok öreg vadász is megveti a 
gyengébb göbecset azon indokolással, hogy az csak se
bez, de nem öl és már előrehaladott vadászidényben 
csak 4-es göbecscsel hozható tisztességesen térítőre a 
fácán, avagy lőhető vadászszokásosan a nyúl. Az bizo
nyos, hogy egy erős göbecsszem elegendő a vad leterí- 
tésére, — ha azt megfelelő helyen találja, •— de ez 
ritka eset. Kérdésünk helyes megfejtésére legbiztosabb 
irányadó: a vadat természetes nagyságban és állásban 
feltüntető céltáblára tett próbalövések, mert a fegyver 
jósága, a puskapor minősége, valamely töltés mód 
előnye stb. sohasem próbálhatok ki teljesen meggyő-

* Hiszen összeesni összeeshetik az ijedtségtől is, de vájjon halá
los-e a lövés, az már nagy kérdés. Különben igaz vadász nagyon, 
de nagyon ritka alkalomból lövi söréttel az őzvadat. lmecs
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zőleg a vadászaton, amennyiben ott sok változó kö
rülmény játszik közre és a helyes mérlegelést az előíté
let és képzelődés is befolyásolják. Ilyen próbalövések 
föltétlenül arról fognak meggyőzni, hogy ugyanazon vi
szonyok között a vékonyabb göbecscsel telített töltény 
gyilkolóbb erejű, mint a vastagabb göbecsü, mert az 
utóbbiból csak kevés találja a vadat és azok is ritkán 
halálosan, nagyrészt csupán horzsolják azt, oly sebet 
okozva, melytől a vad később pusztái el nyomorúltan. El
lenben a gyöngébb göbecsből, például a 6-os vagy 8-as 
számúból ugyanazon távolságra a vadat több szem éri, 
mely közül bizonyosan egyik-másik a fejbe, nyakba 
vagy kamarába hatol. — Tagadhatatlan, hogy a vas
tagabb göbecs átütő ereje jóval nagyobb, de ezen 
hátrányt ellensúlyozza azon előny, hogy a vékonyabb 
göbecsből több találja a vadat, s bizonyára biztosabb 
zsákmány azon fácán, melyet egy tucat 8-as, mint 
három-négy 6-os göbecs-szem talált. Vastag göbecscsel 
sikerül néha egy szép lövés nagy távolságra, de gyak
ran hibázunk azzal foglyokat lő-távolban, — meggyő
ződve, hogy jól czéloztunk — melyek gyengébb göbecsü 
töltés mellett bizonyosan lekalimpáltak volna, mert a 
szórási felületen kevesebb kibúvót találnának.

Annak a vadásznak, aki sohasem hibázik, még szü
letnie kell; nemis e szempontból, hanem lehetőleg kielé
gítő eredmények biztosítására a fönti alapon a következő 
számú göbecsek használatát ajánljuk a különféle vad
nemek vadászatánál :

A vadászidény kezdetén foglyokra 12-es göbecset vegyünk; 
valamivel később 10-eset, csak a rövid ideig tartó, szép 
vénasszonyok nyarán, mikor az esteli órákban nagyon 
távol kelnek, töltsünk 6-os göbecscsel. Fácánokra, melye
ket rendesen közelről lövünk, tegyünk 8-as göbecset a 
tölténybe. Nyúlvadászatokon az őszi idényben kizárólag 
6-os göbecset használjunk. Vizimadarakra legjobb a 10-es 
vagy 9-es számú és a 8-as göbecs alá, melyet az erdei 
szalonkánál is alkalmaznak, még a vadkacsánál se men
jünk lejebb, ha azok távol kelnek föl, takarítsuk meg a 
töltényt kedvezőbb alkalomra. Az. őzbaknak is, — kisebb tá
volságra és ha a vadászszokás nem írja elő a golyót, — 
a 4-es göbecs teljesen elegendő lesz, különösen ha ke
ményített göbecset használunk.

Végeredményként azon következtetést vonhatjuk le a 
fontiekből, hogy a meggyőző kísérletek, összhangban a 
gyakorlat kedvező eredményeivel, arra utalnak, hogy mi 
dőn valamely vad nagyságának és életerejének megfelelő 
göbecs-nagyságot akarjuk meghatározni s netalán kettő 
között ingadozunk, mindenkor a gyengébb göbecsre es
sen választásunk.

(Oestrereichische Forst- und Jagd-Zeitung.) ^
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Párbaj.
Néhány évvel ezelőtt egy tragikus végű párbaj esett 

az égbemeiedő Retyezát tövénél. Egy medve és egy

vadkan küzdött meg ott egymással. Olyan párbaj volt 
az, aminő még nem folyt le emberi szemek előtt.

A Riu Riusor völgyön fölhaladva, roppant meredek 
hegyoldalon kapaszkodtam fölebb, fölebb. Az elhagyott 
hegyi patak csörgedezését sem lehetett már hallani, a 
madarak csicsergése is mindinkább el-elmaradt, utóvégre 
már csak a fenyőrengeteg halk zúgása vett körül, mint 
egy túlvilági örök sóhaj . . .

Hosszú fárasztó gyalogolás után isteni gyönyörűség meg
pihenni itt a fenyvek illatos lehelletében sletekinteni innen 
a kétezer méteres magasságból. Ellátni innen olyan mesz- 
szire, amennyire ott alant sohsem lát senki, s felülemel
kedetteknek érezni magunkat mindazon a sok földi nyomorú
ságon, ami az alacsony porban túrkáló embert holta napjáig 
fojtogatja . . .  Óh 1 ez már-már földöntúli gyönyörű
ség. . .

Az erdőrész, amelybe jutottam, teli volt szerteszét he
verő, gömbölyűre csiszolt szélű kőtuskókkal. Vándorkövek 
ezek, amik valamikor — Isten tudja: hány ezer esz
tendő előtt — még a Retyezát tetejéről nézdelőttek szét 
nagy kevélyen a mindenütt hóval és jéggel födött tájon. 
Most alázatosan kínálkoznak a hegymászó ülőhelyéül. Sic 
transitur gloria mundi 1

Leültem egy vájottas kőtuskóra. Jót pihentem rajta 
az eddig való hegymászás után, majd ismét lábrakelve 
tovább ballagtam az erdőhegyek tömkelegében s teli tü
dővel szívtam az itt levő isteni jó levegőt, amit konven
cióképen mér az erdésznek a kenyeres ura.

Egy kis tisztásra értem. Másnak szeme a kék égbe 
meredt fenséges Retyezát tetőnek ormótlan szirteire ta
padt volna, de az enyém most a tisztás közepén akadt 
meg. Egy hatalmas medve feküdt ott, egy tiz lépésnyi 
terjedelmű körben apróra fölvágott és tapodott földön.

Mily küzdelem lehetett az, amelyben ez a jól megter
mett, két éves himmedve maradt a vesztes 1

Egy-egy épen maradt nyomból látni lehetett, hogy 
egy hatalmas vadkan volt az ellenfele. A gyeptakaró 
csupa merő rongy, sehol a küzdtéren egy tenyérnyi sér
tetlen föld, a küzdők földnek szegzett lábai alól messze 
szerteszét röpült a föld, rög és törmelék. Mindenütt vér, 
tépett eleven bőrdarabok és húscafatok . . .  Az elhullott 
medve bundája isszonyúan összetépve. Lapockája mellett 
mindkét oldalon egy-egy arasznyi hasítás, a többi a ha
son és a bordák között. Összesen 12 erős sebet ejtett 
rajta a vadkan, de mindez még tűrhető let volna, ha 
az utolsó hasítás nem a gégéjét szakította volna ki a 
mackónak. Ezt már el nem viselhette. Lefeküdt és szép 
csendesen kiadta páráját. Istenhez szállt az is épúgy, 
mint a harcban elesett hősöké. A győztes vadkan pedig 
dicsőséggel koszorúzottan, de tépett irhával vánszorgott 
el a viaskodás helyéről. Messzire nyomoztam tátongó se
beiből folyó vére hullásit, de többszöri nyomozásom da
cára sem találtam rá. Bizonyosan bevehette magát va
lami megközelíthetetlen sűrűbe, ahol őt, a dicsőséges 
győzőt is utolérte a legyőzöttnek sorsa —-  a halál.
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A természetnek romlatlan szívű gyermekei nem men
nek első vérre. Af/rfw.
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Franciaország vadállományának apadása.
A régebbi időben Franciaország erdészetében uralko

dott rendszertelenség és felügyelet-hiány következtében 
a vadállomány nagyon csökkent. Csak a harmadik köz
társaság idejében reformálták modern szellemben az er
dészetet, a csupasz helyeket befásították, a pusztákat 
beültették és a vad patakok szabályozására nagyobb 
gondot fordítottak. A vadállomány tekintetében azonban 
nagyon kevés változás történt* így nevezetesen a vad- 
orzás széltében-hosszában gyakoroltatik és nem elég szi
gorral lesz megtorolva ma sem, dacára annak, hogy a práfek- 
tek a csendőrségnek évről-évre a legszigorúbb rendeleteket 
adják ki. A fentiek bizonyítására legjobb szolgálatot tesz 
a vad kiviteli statisztika, a mely szerint a vadbehozatal 
1,874 500 kgr.-ról 2.095.200 kgr.-ra növekedett.

A „Commission permanente des valeurs des Donane“
a vad értéket az alábbi évekre következőleg számítja k i: 

1898, 1899 és 1900
Nyúl db. frk. 6' — frk. 5'50 frk. 6-07
Tengeri nyúl „ „ 2-36 „ 2-36 „ 2‘41
Fogoly „ 2-44 „ 2-55 „ 2-50
Fürj 1-21 „ 1 -38 „ 1-25
Fácán „ „ 425 „ 395 „ 4-46
Szarvas, Őz, Dámvad „ „ 64' — „ 58-— „ 52-35

Ebből láthatjuk, hogy a fővad értéke apad, apad pe-
dig azért, mert az állami erdőkben a gyakori vadászat 
által terítékre hozott vadmennyiség nagyobbodik. A ten
geri nyúl, nyúl és fácán értéke emelkedik., a fogoly ára 
egyenlő marad, míg a fürj értéke sülyed ; utóbbi azért, 
mert 1899. évtől a mezőgazdasági minisztérium által e 
madarak tavaszi vonúlása alkalmával észlelt nagymérvű 
pusztítások ellen szigorúbb rendszabályok lettek életbe 
léptetve.
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Hadsegéd nélkül.
Fordította: Imecs Béla.

Valamint a Mohamedben csendesen elszenderedett 
Harun al Raschid, mig élt, minden udvari kiséret nél
kül csak egymagában szeretett muzulmán hívei között 
megjelenni: úgy A. herceg is, rendesen egymagában 
szokott a régi Boulevardok fasorainak árnyékában sé
tálgatni, — talán, hogy incognitóját megőrizze. Ha aztán 
a poros, fülledt párisi levegő tüdejének immár terhére 
vált, egyet gondolt, vonatra ült és másnap vagy harmad
nap már a Kontinens valamelyik magaslati gyógyhelyén 
élvezte az őserdők balzsamos légkörét, hogy aztán nyug
talan természete folytán egy pár hét után megint vala
melyik világváros sétányainak népes forgalmában gyö
nyörködhessen. Hogy kirándulásai vagy sétái alatt kisé

ret nélkül mindig egymagában járt kelt, azt senki sem 
csodálhatja. Kellemetlen egy érzés az, ha az ember 
tudja, hogy mikor a Boulevarokon valamely utcai tündér 
után cserkel, a nyomában haladó szemfüles hadsegéd 
minden mozdulatát megfigyelheti. Ilyen sétái alatt a ma
gánosság kellemes oldalait meghányva-vetve: elhatá
rozta ő hercegsége, hogy legközelebbi vadászatait is 
egyedül, minden segédszemélyzet nélkül fogja megtenni.

Az alkalom csakhamar megjött rá, mert kezdetét vette 
a kakas-dürgés s a herceg mindjárt az idény elején ki
adta a parancsot, hogy s—i vadászkastélyában a kitű
zött napra várják megérkezését. A Párisból induló express- 
vonat reggel 5 órakor érkezik S.-be, ámde ő hercegsége 
elhatározta, hogy már éjfél után 2 órakor kiszáll az egyik 
közbeeső kisállomáson s miután az is az ő erdőségei
nek határában fekszik, onnan egymagában teszi meg az 
utat S.-ig. Legalább arról is meggyőződik, vájjon a va
dászszemélyzet titokban nem cimboráskodik-e a vad
orzókkal.

D.-ben, ahol a herceg kiakart szállni, az express- 
vonat ugyan nem szokott megállni, de ha az ember 
olyan nagy úr, hát akkor bizony még a vasútigazgatóság 
is szívesen áll rendelkezésére. Egy magánlevélke a 
vasútigazgatóhoz, melyről senki, még az utazást rendező 
udvari marsall sem tudott, elegendő volt arra, hogy a 
vonat D.-ben egy pillanatra megálljon.

Prüszkölve, zakatolva érkezik a kettős hegymozdony
tól vezetett express-vonat úgy éjféltájban a havasok közé. 
A karcsú fiatal hadsegéd mély álomba merülve ül a 
salon-kocsi kényelmes támlás-székében, mialatt a herceg, 
hogy gyanút ne keltsen: tettetett alvást erőszakol ma
gára. Amint azonban az óra a kocsi lefátyolozott gyér 
lámpavilágánál D. állomásnak közeledését jelzi : ő her
cegsége csendesen felemelkedik nyugvó helyéről, fegy
vertokjából puskáját óvatosan előveszi, drága utazóbun
dáját egy könnyebb vadászkabáttal felcseréli és halkan 
kilopódzik a kocsi ajtajához.

A vasúti kocsi légfűtése pompás meleget áraszt, de 
odakint egész ellentéte annak és hozzá pokoli sötétség ! 
Az ablakok üvegtábláit vastag jégvirágok borítják, úgy, 
hogy alig lehet azokon keresztül a hidak és alagutak 
lámpáinak fényét felismerni. Igazán bizarr egy gondolat 
a kocsi meleg levegőjét elhagyni csupa passióból, hogy 
az ember ily barátságtalan sötét hideg éjjelen az erdő
ben kóboroljon! Hercegünket sem a kötelesség készteti 
erre; csupán jószántából, egy jól sikerülő tréfa remé
nyében teszi azt.

A vonatot nemsokára fékezni kezdik s utána pár per
cig lassabban halad, aztán a kis megálló helyen, ahol 
ezelőtt sohasem időzött gyorsvonat — megáll. A vonat
vezető alázatos tisztelgéssel közeledik a salonkocsi ajta
jához, melyből ő hercegsége könnyed ugrással kiszáll, 
aztán egy éles sípjelzés, majd hosszabb füttyentés után 
elindul a vonat tovább s nemsokára már erősen zaka
tolva folytatja útját a nagy emelkedéssel biró hegyi
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pályán fölfelé. A kis állomás személyzete csodálkozva 
bámul a fegyveres úr után, aki megtudva, hogy a gya
log-ösvény a „Kakashegy“-tetőre vezet, útját a szokatlan 
időben egyenesen annak veszi.

Csendesen dudolgatva vigan halad aztán a herceg a 
ködös téli éjjelen a kanyargós hegyi ösvényen fölfelé, 
örülve azon, hogy a tréfa teljesen sikerült. Mennyire 
megijed a hadsegéd, ha felébred és látja, hogy ő nincs 
a kocsiban 1 Fölveri az egész személyzetet, talán a vész
fék segélyével még a vonatot is megállítja! . . . Hát S.-ben 
a vadászszemélyzet mit fog majd gondolni, ha megtudja, 
hogy ő már D.-ben kiszállt!? Ugyancsak lesz lótás-futás 
mindenfelé!

így évelődhetett magában ő hercegsége, miközben az 
út egyre fárasztóbb kezdett lenni. Biz ebben a sötétben 
jó szolgálatot tenne az a hegyi bot, melyet a herceg a 
szalonkocsiban felejtett. No de csak előre, nem tart a 
hegy sem örökké és a fensikon majd csak könnyebben 
halad az ember. A herceg a szokatlan gyalogolástól már 
kezd izzadni, fáradni, pedig még messze van a hajnal. 
De hol is lehetne a sűrű ködben valami jó dürgő-helyet 
találni ? Azoknak a ménkő erdészeknek valóságos hiúz- 
szemük van, hogy sötétben is eligazodnak az erdő min
den zugában és bármely dürgési helyre eltudják vezetni 
az embert! Ha legalább egy erdőőr volna itt közelben, a 
ki a tavali dürgő-helyekre elvezetné! Olyan ismerős ez a 
hely, de azért ő hercegsége nem tudná megmondani, 
hogy melyik erdőrészben jár, mikor volt már itt: de arra 
emlékezik, hogy tavaly négy hajnali kimenetre, csak 
tiz kakast bírt ezen a területen elejteni, a miért aztán 
volt is mit hallani a személyzetnek a felületes gondozás, 
vadhiány és más ilyenféle szemrehányások alakjában! 
Most azonban érzé, hogy egymagában aligha fog kakas
hoz jutni. . .

De talán mégis! Talán jó hallása révén sikerül egy 
dürgő kakast valahol felfedezni. Néhány percre meg
húzza magát egy vén fenyő molyhos törzse mellé, moz
dulatlanul figyel jobbra és balra is, de nem hall, nem 
lát egyetlen élő alakot sem ! Bizonyosan igen korán van 
m ég: talán fáznak is azok a fránya kakasok, hogy olyan 
csendesség van mindenfelé. De hát türelem, talán még 
minden jóra fordul. Csak az éjszaki szél, mely most kezd 
lengeni, ne volna olyan éles! Minden csontját átjárja az 
embernek s hajnal felé bizonyos hogy még elviselhetet
lenebbé lesz!

Milyen jól esnék most egy korty szíverősítő! A herceg 
erre a gondolatra szinte önkéntelenül nyúlt zsebébe, de 
az bizony üres volt. A cognacos üveg nincs vele. Mégis 
bosszantó, mi mindent felejt el az ember, ha ilyenféle 
meglepetéseket tervez! Se bot, se cognac! De hát a töl 
tényeim ? jut most eszébe egy ijesztő gondolat s ideges gyor
sasággal kapkod minden zsebéhez, de bár valamennyit 
kifordítja, nem talál egy árva sörétes tölténynél többet, 
azt is a mellénye zsebében.

E pillanatban valami sajátságos hang üté meg füleit:

talán egy dürgő kakas készül szerelmi dalaihoz a beve
zetést intonálni. Tak csiuj! Csiuj! Csak egy kezdő fiatal 
legényke biz az még, melyre máskor ügyet sem vetne 
ő hercegsége: most azonban sokért nem adná, ha kézre 
keríthetné, mert ez lenne az első kakas, melyre saját 
emberségéből, vezető nélkül bukkant volna. A herceg 
lehető csendesen közeledik a hang felé, a mi a fagyos 
hóban csők igen nehezen sikerül; végre egy nagy fenyő 
kiálló gályán megpillant valami sötétebb pontot. Céloz és 
egyetlen töltényével oda lő. E percben a szomszéd bo
kor mögül kiugrik egy robustos fegyveres alak és a her
cegnek a kezéből egy pillanat alatt kicsavarja a puskát, 
botjával pedig ugyancsak helyben hagyja ő magasságát.

No, csakhogy megcsíptelek, te gézengúz! És nini, mi
lyen úri ruhába bújt legényke: no megállj, majd meg
tanítalak én ilyen sötétben kakasaink után leselkedni!

— Ne nyúlj hozzám szerencsétlen, hisz én vagyok az 
urad! kiált megtámadójára a herceg, a ki a váratlan 
meglepetéstől az első pillanatban alig tudott szóhoz jutni. 
De az erdőőr botja megint csak suhintva csap le a fen
séges ur hátára.

— Mi vagy? semmi se vagy, egy cudar lump vagy: 
adok én neked a herceget csak említeni is !

Ilyen és hasonló kifakadásokkal ugyancsak pertraktálta 
emberünk a herceget, aki most a dühtől majd megpuk
kadva és minden erejét összeszedve, egy kétségbeesett 
ugrással az erdőőrnek ront és annak torkát görcsösen át
fogja, hogy ha kell, akár meg is fojtsa. De az óriás ter
metű emberrel nem bir.

Mit, még te mersz engem fojtogatni? Te himpellér, — 
kiáltott a támadás által dühössé lett őr és vasmarkaival 
olyat szorított a herceg torkán, hogy arcán azonnal sze- 
derjés foltok mutatkoztak, szemei egészen kidülledtek, 
majd jól a hóba teremtette a vélt orvvadászt, rátérdelt 
és nadrágszijával békóba kötötte a kezeit.

— No atyafi, most már szedd fel magad, mert me
gyünk le az erdészlakhoz! — szólt azután a magas vérű 
deliquensnek.

De a herceg az elszenvedett ütések és fojtogatások 
következtében magánkivületi állapotban hever a földön, 
nem mozdul.

— Úgy hát még én emeljelek fel ? És újból suhognak 
az ütések ő hercegsége hátára, a ki a fájdalomtól és 
dühtől kimerülve siró hangon kéri:

— De az Isten szerelméért, légy már okos jó ember, 
igazán én vagyok a herceg.

—- Igen, te vagy a mi hercegünk? Hát a vadászod 
hol van ? Hát a hadsegéd hol van ?

— Hiszen azokat a vonattal hagytam utazni.
— Látod, hogy közönséges svindler vagy! Herceg 

akarsz lenni és nincs se vadászod, se hadsegéded, pedig 
ezek nélkül a mi hercegünk be se lépne az erdőbe. De 
most már igazán előre az erdőhivatalba, mert nincs időm 
itt veled soká kötekedni.

A herceg belátta, hogy a kellemetlen helyzetből csak
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úgy szabadul, ha mielőbb leérne az erdészlakhoz: össze
szedi hát magát és elindul. Utána a vadőr a vélt lesi- 
puskás fegyverével felszerelve. Ijedve veszi észre a her
ceg a derengő hajnal világánál, hogy az erdészlakig még 
majd 3 órát kell masírozni és kezei összekötve a hideg
től már most is egész merevek : még egyszer könyörgésre 
fogja dolgot.

— Hallod-e barátom, engedd legalább kezeimet szaba
don, szavamra fogadom, hogy nem szaladok el.

-— Ne koptasd a szádat hiába testvér. Nem vagyok 
én se mai csirke, egy kakastolvaj és becsületszó! Csak 
gyorsan előre, mert messzire vagyunk még a völgytől.

Az okosabb enged, gondolá magában a herceg és le- 
horgasztott fővel ballagott a hivatásában túlbuzgón eljáró 
vadőr előtt. Több mint egy órai gyalogolás után az első 
házakhoz értek, melyeknek lakói irigyen tekintettek a 
büszke erdő-őrre, aki olyan jó fogást csinált. Egyik meg 
is szólítja.

— No Ferkó, hát ezt a jó madarat hol fogtad?
— A „Kakashegy“ tetején, felelt az nagy hetykén, 

mintha már kezében szorítaná a két tallér feljelentési 
dijat. Aztán megint csak ballagtak tovább, és a herceg, 
akárcsak egy Szibériába száműzött, már szinte kezdett 
belétörődni a sorsába, midőn egyszerre valami kiáltás 
hangja üté meg füleit.

Hopp! hopp! — hangzék a távoli hegyoldalról, mire 
az erdőőr éles síp-válasza után egy ember villámgyorsan 
szaladt le a völgyön, egyenesen az erdő-őr felé. Egy 
örömkiáltás a herceg ajkáról fogadja az odarohanó vadászt.

— No Péter, csakhogy itt vagy! Ez a szerencsétlen 
szinte megfojtott!

Az erdő-őr alatt kezd inogni a föld. A vadász, a kit 
a kastélyban megérkezett hadsegéd mozgósított, egy pil
lanat alatt átlátta a helyzetet s ráförmed a halálsápadttá 
vált erdő-őrre:

— Te őrült! Hisz ez a mi legmagasabb urunk, ő her
cegsége ! És egy gyors rántással felszaggatja a herceg 
kezét szorító békókat.

— Irgalom, kegyelem, — esedezik a holtra ijedt vadőr. 
Esküszöm az élő Istenre, hogy nem ismertelek fel herceg! 
Veress vasra, tégy akármit velem szerencsétlennel, csak 
agyon ne lövess!

A herceg bosszúsan fordult el tőle és sietett mielőbb 
eljutni a vadászkastélyba, a hol megfogadta, hogy egy 
lépést sem tesz többé hadsegéd nélkül és soká nem tudta 
elfeledni, hogy a tréfa rosszul sikerült.
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KÜLÖNFÉLÉK.

* Címadom ányozás .  Ő felsége Vadászfy Jenő és 
Trsztyánszky László közalapítványi erdőmestereknek az 
erdőtanácsosi címet díjmentesen adományozta.

* Eljegyzés. Czékus György m. kir. erdőmester 
leányát eljegyezte Figuli József m. kir. erdész.

* Figyelmeztetés.  Lapunknak minden száma a hónap 
l én és 15-én lesz Ungvárról szétküldve s ha dacára 
ennek előfizetőink közül valaki a lapot 4-én vagy 19-én 
kezeihez nem kapná, kérjük a hiányzó számot azonnal a 
Székely és Illés könyvnyomda-tulajdonos cégtől követelni.

* Európa legszebb fája  az „Annales forestiéres“ 
szerint az u. n. rigai fenyő. Az erdei fenyő (Pinus silves
tris) ezen válfaja adja a legkitűnőbb árbocfát. A Viszla 
és Njemen folyók környékén Lengyelországtól kezdve, 
Litava és Kurlandon át a rigai öbölig több százezer hek
tárnyi állabokat alkot. A karcsú növésű törzsek a legna
gyobb viharokat állják k i; egész hosszukban meghajolnak, 
de nem törnek. Franciaországban újabban a tengerpart- 
vidékek befásítása végett kísérleteket tesznek ezen fa
nemmel.

* Az erdei a lomhasználatnak hatása a fa növeke
désére. Schwappach tanárnak ez irányban tett kísérletei 
a következőkben foglalhatók össze: 1. Jó termőhelyen 
nőtt 60—80 éves lűcfenyő-állabokban a gyakori alom
szedés se volt hatással a fa növekedésére. 2. Gyöngébb 
termőhelyen, különösen sekély talajon nőtt és fiatalabb 
állabokban az alomszedés gyorsan és csökkentőleg hat a 
fanövedékre. Azonban nem szabad figyelemén kívül 
hagynunk azon körülményt, hogy a kísérletezés helyén, 
— magas fekvésénél fogva az évi csapadék-mennyiség 
jelentékeny (950 mm.), többnyire hó és sűrű eső alakjá
ban ; a köd gyakori és a nap melege jelentéktelen: mind 
oly körülmények, melyek az alomszedés káros hatását 
mérsékelik.

* Szíves tudomásul. Erdőaltisztek lapunkra 8 K-val 
fizethetnek elő egész évre.

* Gyakorlati köbözési módok. Táblázatok hiányá
ban jó szolgálatot tesznek a következő köbözési módok. 
I. Fekvő törzsekre nézve: az átmérő előbb önmagával s 
azután a hosszúság 8-ával szorzandó; a szorzatból jobb
ról balfelé 5 tizedes jegy levágandó. (Képlete: a x  a X 8 m.) 
Thüringenben a gyakorlatban jól bevált ez a mód. II. 
100 rúdra nézve az a szabály, hogy 100 rúd egyenlő 
törzszsel tízszeres átmérővel, a melyre a fenti szabály 
alkalmazandó. III. Állófákra nézve a köbtartalom nyere- 
tik, ha az mellmagassági átmérőt szorozzuk önmagával 
és a szorzatból jobbról balfelé 3 tizedest kivágunk. Vilá
gos, hogy csak egyenletes záródásu állabokban adhat 
gyakorlatilag elfogadható eredményt.

A dió. Egy spanyol orvos, Munoz dr. a diónak 
egy igen érdekes és az orvosi tudományban nagyon 
hasznavehető tulajdonságát födözte föl. A dióban, írja a 
spanyol tudós, van zsiradék, szénhidrát, cellulózé, víz stb., 
de van egy más, sajátos anyag is, amelynek a hatása a 
gyümölcs élvezete után érdekes és igen határozott mó
don nyilvánul. Ha az egészséges ember huzamosabb 
időn át minden ebéd és vacsora után megeszik nyolc 
diót, bőrének vértartalma határozottan nagyobb lesz. Az 
arca rózsás színt kap, az ajka pirossága élénkebb lesz. 
Ha az adagot fokozzák, nem ritkán orrvérzés következik
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be, a szívműködés pedig észrevehetően erősödik, verése 
élénkebb és energikusabb lesz. Túlságba vinni a dióevést 
azonban nem jó, mert ilyen esetben vértolúlást, nagy 
forróságot és szédülést is okozhat. A spanyol tudós, aki 
a diónak ezt a tulajdonságát hatvan emberen próbálta 
ki, teljesen beigazoltnak mondja a maga fölfedezését és 
az eredményről levonja a következtetést is. E szerint a 
diókára kitűnő hatással lehet olyan emberek egészssé- 
gére, akiknek a baját vértelenség okozza, ellenben nem 
szabad diót ennie olyan embernek, akinek sok a vére, 
vagy akármilyen gyúladásban szenved. Tüdőbajos ember 
testének hőmérsékletét a dióevés nagy mértékben emeli.

* Óriási nyárfa. Németországban a vihar egy óriási 
nyárfát ledöntött, melyből 43 ürm. hasáb és 4 ürm. do— 
rongfát nyertek. A törzs kerülete 6 m., magassága 37 
m. volt. A nagyon elágazott koronájú törzs, eltekintve 5 
m. magasságig terjedő bélkorhadt részétől, teljesen egész
séges volt.

(Deutsche Forst-Zeitung.)

* Pusztul az elefánt.  Angol újságok energikus cik
kekben követelik a kormánytól: védje meg az — elefántot. 
Úgy írják, attól lehet tartani, hogy a hatalmas és szelíd 
állat a mammut sorsára jú t: eltűnik végképpen a föld 
színéről. Dél-Afrika egy részéről már szinte teljesen ki
irtották a folytonos vadászattal, hajszával. Sok száz mér- 
földnyi területeken, ahol még néhány évtizeddel ezelőtt 
sűrűn legelésztek az elefántcsordák, ma már nyoma sincs 
ennek a sok minden hasznos munkára alkalmas, szinte 
háziállattá szelídíthető hatalmas vadnak. Csak a Fokföld 
az, ahol törvény védi a szegény, kipusztulásra szánt ele
fántot immár hetven esztendő óta; ott kemény büntetés
sel sújtják azt, aki ok nélkül eleji egyet: nincs is annyi 
elefánt sehol egész Dél-Afrikában, mint ebben a tarto
mányban. A németek is okúinak a fokföldi példán, az ő 
kelet-afrikai gyarmataikban is tilos az elefántvadászat. Az 
angol lapok most azt követelik, legyen rajta a kormány, 
hogy az angol gyarmatokon és az angol protektorátus 
alatt álló országokban mindenütt tiltsák el — az 
elefántvadászatot. Szóval, az elefántra ráteszi védő kezét 
az angol törvény és még csak — adót se szed tőle, a 
miért így protektoráúl szegődik a természetnek.

* Pinus rigida gyorsan növő, fény-igényes fa, de 
csak melegebb, a szelíd gesztenyének megfelelő éghaj
lat alatt tenyészthető. Hosszú, merev tűlevélzete folytán 
a hótörések gyakoriak és sokat szenved a vad rágásától. 
Sérüléseket könnyen hever ki, mert alvó rügyei csak
hamar a sérülés után kifejlődnek; ezen alapszik fiatal 
korában sarjadzási képessége is, mely azonban a meleg
ség fogytával alább száll.

* A vándormadár.  Őszszel, a mint hüvösödni kezd 
az idő, útra kél dél felé sok-sok millió madár, szállni 
melegebb vidékre. Nagy csapatokban kerekednek föl szep
tember táján és sebes röpüléssel szelik át a levegő-óce
ánt Afrika irányában. Ez nekik az Ígéret földje, de messze 
van, nagyon messze, s a piciny madárszivek bizonynyal

félénken dobbannak meg, ha az ut ezer veszedelmére 
gondolnak. Legnehezebb föladat a két kontinenst elvá
lasztó Földközi-tengeren átrepülniük s bizony, ha nem 
.elég erősek és kitartók, sirjuk lehet az alattuk kéklő víz
tükör . . .  A legerősebbek egyfolytában teszik meg ezt a 
nagy utat, de a gyöngébbeknek meg kell pihenniök útköz
ben. Tengerészek beszélik, hogy már Kréta-sziget táján 
ezer meg ezer ilyen halálra fáradt madár zuhan le a ten
gerbe és a hajók fedélzetére pihenni. Más madarakban a 
a geográfiai érzék fejlődik ki csodálatos módon. A sár
mány és ökörszem például nem merészelnek nekivágni 
a tenger birodalmának, hanem kerülővel teszik meg az 
utat. Európa és Kis-Ázsia határán, a Márvány-tengeren 
kelnek át, s a Földközi-tenger mellékén dél felé haladva, 
érik el Arábiát és Észak-Afrikát. Vannak azonban madár
fajok, melyek oly gyöngék, hogy a nagy útra a maguk 
erejéből képtelenek — és mégis minden őszszel feltűn
nek Afrikában. Ez a dolog rejtelem volt és magára vonta 
a madártudósok figyelmét is, a kik közül sokan annak a 
nézetüknek adtak kifejezést, hogy e madárkák erősebb 
pályatársaik, a darvak hátán teszik meg a vándor-utat. 
Ez az állítás majdnem hihetetlennek tetszett eddig, de 
most egy szavahihető norvég ornitológus erősíti meg, a 
ki nemrég néhány hetet Kréta-szigetén töltött. Egy falusi 
lelkész, a kivel ott megismerkedett, többször fölhívta fi
gyelmét a magasban vonuló daru-csapatokra, melyek kö
zül apró madárkák csicsergése hallatszott. Magukat a 
madárkákat látni nem lehetett a nagy távolság miatt, de 
a lelkész egész határozottsággal állította, hogy sokszor 
látta az apró énekeseket, a mint a darvak hátán vándo
roltak. Peterman természettudós Rhodusban, Hedenborg 
svéd utazó és Lennep orintológus Kis-Ázsiában észlelték 
ugyenezt, s Amerikából is megerősítik, hogy bizonyos, Höd- 
zön-öböl tájéki pinty-fajok mindig a kanadai vadludak há
tán érkeznek és utaznak tovább. El kell tehát hinnünk, hogy 
a gyönge madárfajok, melyek költözésre képtelenek vol
nának, úgyszólván megnyergelik erősebb barátaikat s ily 
módon száz meg száz kilométert utaznak kényelmesen 
és ingyen.

* A fák tájjelzése. Ismeretes, hogy szabadon álló 
fák egyik oldala feltűnően van mohával ellepve és mivel 
ezen jelenség a világtájak felé bizonyos irányt látszik 
követni: az a hit van elterjedve, hogy tájolóval szerinte 
tájékozódni lehet. Krämer botanikus ennek ellentszól. 
Legelőször is felemlíti, hogy Észak-Amerika Egyesült Ál
lamaiban az a vélemény van elterjedve, hogy a fák 
észak felé eső oldala van mohával ellepve, míg ellen
ben Európában általában a fa nyugati oldala mutat 
legnagyobb elmohásodást. Krämer több fát vizsgált meg 

• és azt találta, hogy némely mohafaj a fát köröskörül 
iepi el; bár abemohásodás határozott különbségeket mutat 
fel; de ez nem a fa északi, hanem a kelet felé néző 
oldalán nyilvánult a legjobban. Krämer úgy vélekedik, 
hogy a bemöhásodás a fának azon oldalán a legerősebb, 
a mely oldalról a fa a legtöbb nedvességet kapja, vagyis
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a honnan a legtöbb eső jön, mely megfigyelés ráillenék 
Európa fáira. Másrészt azonban Krämer azt is iparkodik 
kimutatni, hogy a moha gyakran a fának szélvédett ol
dalát lepi el, mi ellent mond előbbi állításának. Az erdő 
és mezőgazdák sokat tehetnénk a kérdés megvilágítására.

* Ahol terem  a  szappan . A tiszta föld, ahol terem 
a szappan, úgy adja a természet, hogy azonmód mind
járt akár mosakodni is lehet vele, Kanada észak-nyugati 
része, főként pedig Asheroft község környéke. Ezen a 
vidéken, mint Kanada több más helyén is, igen sok a 
tó. E tavak között van néhány, amelynek vizében rend
kívül sok a szóda. Vizsgálatokat ejtettek meg, amelyek
nél kiderült, hogy a tavak fenekét vastag sósréteg borítja ; 
mikor aztán ezt is megvizsgálták, rájöttek, hogy szappan
nak és boraxnak a keveréke. A borax a keveréknek 20 
százaléka, az egész pedig a maga tömegében jó szappan, 
még jobb annál, amit főznek. Van benne egy kis föveny 
is, nagyon könnyen oldódik és jól habzik. A fölfedezés 
hírére azonnal összeállt egy csomó tőkés ember, a ta
vakat megvásárolta és a kizsákmányolásuknak nekilátott. 
Már idáig kiszedtek 275.000 klgr. szappant. A kiemelt 
masszát nagy, egymázsás kockákba préselik. A vállalat 
kitűnő üzletnek bizonyult, mert a szakértők becslése 
szerint a tavak között egy sincs, amelyiknek a fenekén 
20.000 tonna szappan ne heverne. Ez a mindenképpen 
tiszta üzlet az amerikai dollárfejedelmek számát megsza
porítja egy pár — szappankirálylyal.

* Méhviasz. Galatzi konzulátusunk májusi jelentése 
szerint a méhviasz Romániába való bevitelének emelke
désére biztos kilátás nyílik, miután a romániai kormány 
rendeletileg kimondotta, hogy templomi célokra ezután 
csak tiszta méhviaszból készített gyertyák használandók, 
melyek az e célra állami felügyelet és ellenőrzés mellett 
emelendő új gyárban fognak készíttetni.

* A föld e rdősége .  Statisztikát csináltak a föld 
hátát borító erdőségről és e statisztika adatai azt mutat
ják, hogy az erdőség folytonosan és ijesztő nagy mérték
ben — fogy. Az európai államok már szinte kivétel nél
kül mind szükségesnek látták, hogy törvénynyel akadá
lyozzák meg a fa oktalan pusztítását, sőt már Eszak- 
Amerikában is tettek hasonló intézkedéseket. A föld leg
régibb kulturállamának, Kínának a példája, a hol az 
erdők tökéletes kiirtása rettenetesen megrontotta az ország 
kiimáját, nagy figyelmeztetés az összes müveit országok
nak, hogy a fát kímélni és az erdőséget óvni kell. Európa 
nagyobb államai között Svédország a leggazdagabb, 
egész területének kétötödrészét lombos erdőség borítja. 
Utána következik Oroszország, e hol a terület 37 száza
lékát. Ausztria, a hol 30, Németország, a hol 23, Norvégia 
a hol 21, Svájc, a hol 20, Franciaország, a hol 18, Bel
gium, a hol 17, Itália, a hol 14, Spanyolország, a hol 
13, Hollandia, a hol 7, Dánia, a hol 6 és Nagy-Britannia, 
a hol csak négy százalékát borítja erdő. Magyarországot 
a statisztika, úgy látszik, belesikkasztotta Ausztriába. 
Legnagyobb bevitelre természetesen a fában legszegényebb

Anglia szorul, a melynek évenként 420 millió korona 
értékű külföldi fára van zzüksége. Sokat importál Német
ország is, több, mint 300 millió korona árut, de ezt 
mind kizárólag tpari célokra, míg Angliának a tűzifája se 
kerül ki otthonról. Az európai államok közül csak Svéd
országnak, Norvégiának, Oroszországnak, Ausztriának és 
Magyarországnak van annyi fája, hogy kivitelre jut. Az 
importra szoruló államok szükségletét azonban legnagyobb 
részben Amerika fedezi. De mert az erdőirtást már ott 
is szükságesnek látják törvénynyel korlátozni, a fa alkal
masint egyre drágább lesz. Annyi bizonyosnak látszik, 
hogy tüzelőszernek száz év múlva már nem fogják 
használni.

* Új festék.  Neige algeri építész, a sáska előtorának 
nyomása által szép barna, sepiahoz hasonló festéket 
mely vízzel hígítva 1 cm2nyi területet befestett. Az új 
festák el nem enyészik, világosság hatása alatt változást 
nem szenved és fénylő; tehát mázgát nem kell hozzá 
A sáskát nyomkodás előtt 2 —3 óráig éheztetni kell, 
hogy az emésztési csatorna kiürüljön. Már ozelőtt isme
retes volt a Dubois tanár által feltalált sáskaolaj, egy 
foszfordús gyógyhatású anyag. Úgy látszik tehát, hogy a 
sáska az algeri gyarmatok csapása jelentékeny jövedelem 
forrásává válhatik.

* Éneklő rovarokkal való kereskedés Japánban több
mint 3000 embernek nyújt foglalkozást. A japáni, úgy 
mint nálunk a pintyet vagy rigót, apró bambusz-kalic- 
kákba zárja éneklő rovarait. Junius havában Tokio, Jots- 
nya és Mito városokban nagy rovar-vásárok tartatnak. 
Az éneklő rovarok nevei: kirigiro, kusa-hibari és suzu- 
mushi ; utóbbinak hangja kis csengetyű csengésére em
lékeztet. Nagy előszeretetnek örvend a „kajika“, a békák 
egy faja, melynek hangja igen kellemesen cseng a ja
páni fülének. „Gil Blas“ szerint ezen rovarok mestersé
gesen lesznek tenyésztve. Fv. R.

Szerkesztői üzenetek.
K. Gy. úrnak. Szikes talajon gyümölcsöst létesíteni nem lehet. 

Hiába vegyíti a szikes földet más talajnemekkel, hiába költ bármilyen 
összeget gypszre vagy más műtrágyára, kárba vesz fáradsága és 
pénze is.

A sziksót csakis foiytonos erős öntözéssel vagyis vízelárasztással 
lehet a talajból kilúgozni, az pedig a gyümölcsfákat is tönkreteszi

Hogy mely fenyőfajok tenyésznek szikes talajban, arra határozott 
feleletet adni nem tudunk.

N. B. úrnak. Az üregi nyulat szénkénegezéssel lehet pusztítani, 
csakhogy a szénkéneget az üregekbe téve meg kell gyújtani, mert 
az elégés által keletkezett gázoknak van aztán ölő hatása. A szén- 
kéneg meggyújtása óvatosságot követel, mert robbanékony anyag.

Sz. M. úrnak. Beküldött dolgozata teljesen megfelel s azt egy 
kis simítással közöljük. Hát az akadémiai Otthon tervéhez nem kíván 
hozzászólani. Azt hittük, ez a kérdés szélesebb körű érdeklődést fog 
felkelteni.

Cs. S. úrnak. Most már elkésett. A gyümölcsfa koronáját levél
hullás után novemberben és bimbófakadás előtt, mondjuk József napja 
táján kellett volna mésztejjel megpermetezni, akkor a bimbólyukasztó 
bogarak elpusztúltak volna.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt, 1903.

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



III. évfolyam. 1903. augusztus 1. 9. szám.

MAGYAR ÉRD
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

ÉSZ
Előfizetési ár:

Egész é v r e .........  ... 14 K
Félévre ... .... ... ... 7 K

S z e r k e s z t i  é s  k ia d ja :

imecsfalvi  IMECS B É L A  BO R S O D - A P Á T F A L V Á N ,
hová az előfizetési és hirdetési díjak, valamint a lapba szánt közlemények küldendők. I

M egjelenik

minden hó 1-én és 15-én.

Kérelem.
Tekintettel a lap kiadásával járó 

tetemes költségekre, felkérjük mind
azokat, kik az előfizetési díjat még 
be nem küldték, de a lapot továbbra 
is járatni óhajtják: szíveskedjenek 
mielőbb előfizetni, nehogy a lap to
vábbi küldésében zavarok keletkez
zenek.

A kiadóhivatal.

Ä fokozatos felújító vágásokról.

A M. E.-ben hasonló cim alatt megjelent ér
tekezés folyamán arról van szó, hogy a fokoza
tos felújító vágás, kitűzött céljának megfelelően, 
miként volna praktikusan tökéletesíthető?

E kérdéssel annyival is inkább helyénvaló ér
demlegesen foglalkozni, mert erdőrendezésiink 
keretében ez a legrendezetlenebb formula, mely 
ugyan a papiroson nagyszerű variációkban van 
bevezetve, de a valóságban mindig csak úgy 
érvényesíthető, ha a theoretikus szabályokból 
vagy elhagyunk valamit, vagy pedig megtoldjuk 
azokat.

A fokozatos felújító vágás berendezésének leg
főbb kelléke az, hogy a helyi körülményekhez 
alkalmazkodjék. Ez ugyan tág körű szabály, de 
ép oly tág terű maga a megoldás lehetősége is. 
Nincs ugyanis egy olyan gazdaságrendezési mó
dunk sem, amelyben annyiféle változatot lehetne 
teremteni, mint a fokozatos felújításban. Nézzük 
tehát az eshetőségeket, hogy igy az óhajtott cél 
s talán a megoldás módja is jobban kidombo
rodjék.

A fokozatos felújítás keresztülvihető két, há
rom, négy, sőt öt és hat vágással is ; történhe
tik ez egyenlő vagy különféle évi részletekben ; 
történhetik fél fordulószak alatt, vagy egész for
dulószakon á t ; kapcsolatban lehet előzetes hasz
nálatokkal, legeltetéssel és mesterséges felújítás
sal is. Mindezen jelenségek aztán számtalan va
riációkban állhatnak egymás mellett.

Ha pl. magas hegységi, meredek oldalak fa
állományait óhajtjuk fokozatosan felújítani, akkor 
arra kell ügyelnünk leginkább, hogy a talaj las
san kerüljön a szabad állásra, nehogy a vizek 
és görgetegek lehordják a termő réteget. Ugyan
ezt kell szem előtt tartani a szélveszélyeknek 
kitett helyeken ; ott is szinte észrevétlenül kell 
előre haladni a bontással, mert különben egy 
hibás gyérítés romba döntheti nemcsak a felújí
tás sikerét, de az egész vágásterületet is.

Ilyen körülmények között iparkodjunk tehát az 
erdőt már 30—40 éves korában olyan sűrűre 
hagyni, hogy a fák küzdelem nélkül jól fejlőd
hessenek tovább. Írjunk elő tehát ezen időre 
tisztító vágást, amelylyel a gyomfákat és a szá
raz, elnyomott egyedeket fogjuk eltávolítani. 
Folytatólag arra segítsük a már életerős erdőt, 
hogy mihamarabb magot teremjen. E végből 
írjunk elő 50 éves korra egy gyérítést, a mely- 
lyel a magzásra nem alkalmas, hibás, beteg vagy 
gyenge törzsek távolíttassanak el. így aztán már 
mintegy 60 éves kortól csaknem évenkint nye
rünk egy kevés magtermést, de — legalább tiz 
évenként — teljeset is, és mire a felújító vágást 
megkezdenők, az öregedő alatt már bizton lesz 
cseprentésünk. És ennek meg is kell lenni az 
ilyen meredek oldalakon, mert magam is azt 
tartom, hogy az utolsó 10 év alatt nem lehet 
oda fiatalost varázsolni. És ép ezen oknál fogva
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helyeslem, hogy a felújító vágások terjesztesse
nek ki hosszabb időszakra, húsz évre, egy egész 
fordulószakra olyan formán, hogy négy vágás 
alkalmaztassák öt-öt évi időközökben ismétlődő- 
lég, az egész fordulószaki területen. Ezt persze 
főképen magas hegységi, meredek oldalakon 
óhajtom, hogy a felszabadítás minél veszélytele
nebb módon történhessék. Természetesen e te
rületen a legeltetés is csak a legszűkebb hatá
rok között gyakorolható.

Szelidebb lejtőjű, jó talajú erdőségekben a 
rendes vágásokkal félfordulószaki területen is 
maradhatunk, mert itt elég csupán két-három 
vágást alkalmazni. Ez esetben is lényeges azon
ban, hogy az utolsó tiz év beálltakor már ott 
legyen a cseprentés a vágásokban s az utolsó 
tiz évbe eső vágások csupán ezeknek felszaba
dítására valók legyenek. E végett tehát a tulaj- 
donképeni felújításnak már eleve kell megtörténni, 
ami pedig ismét csak az okos gyérítések révén 
érhető el.

A középhegységek szelidebb lejtjein a legelte
tés nem tesz kárt, sőt a sertés határozottan hasz
nos, ha a maghullás kezdetén áttúrja a talajt. 
Ilyen sertésjárta erdőkben különben gyérítések 
nélkül is lehet biztosítani a felújítás sikerét. Csak 
a felújító vágásokat kell az egész fordulószaki 
területre kiterjesztenünk. Mikoris, ha az utolsó 
fordulószakban öt-öt évenként teszünk egy-egy 
felújító vágást, úgy tizenöt év jut a felujulásra 
s ennyi idő alatt kétszer is nyerhetünk teljes 
magtermést.

Az előhasználatokat, az úgynevezett gyéríté
seket ugyanis bármennyire üdvösnek látja is az 
erdész, nem mindig veheti elő, mert — különö
sen ott, a hol leginkább volna rájok szükség, 
t. i. a magas hegyek meredekjein — az elő- 
használati fatömeg oly csekély értékű, hogy azért 
a gyérítési munkát sem hajtják végre, pedig még 
el is kell azt a vágásokból hordani. E kettős fá
radság és költség tehát sokszor áll útjába a fel
újítás sikerének — ha t. i. a rövid félforduló
szak alatt nem bírunk cseprentést létesíteni.

Minthogy azonban bármikép variáljuk is a fo
kozatos felújító vágások berendezését, a fő cél 
mindig csak az, hogy a vágások helyén termé
szetes úton nyert fiatalos álljon, ebből folyólag

az előírásoknál minden műveletet ezen cél szol
gálatára állítsunk. Éhez képest, ha előhasznála- 
tokkal, időközi gyérítésekkel nem segíthetjük elő 
a talaj bevetődését, akkor a mesterséges felújí
tás elkerülése kedvéért a felújító vágásokat az 
egész fordulószakra kiterjesztjük. Ha azonban 
gyérítéseket semmi sem akadályozza, sőt talán 
ha az haszonnal is jár, akkor a felújító vágáso
kat csupán félfordulószaki területre terjesztjük 
ki, sőt egyszerűség kedvéért csupán két vágást 
is alkalmazhatunk fél-fél fatömeggel.

Különben én a fokozatos felújító vágások al
kalmazását olyan kényszerállapotnak tartom, mely 
alkalmas lehet arra, hogy a természetes felújí
tás idején előfordult mulasztásokat részben, vagy 
talán egészben is pótolja, de — midőn ismerünk 
olyan módokat, melyek által az állományok be
vetődését a magzó kor első percétől kezdve ér
vényesíthetjük, akkor — nincs értelme annak, 
hogy feladatunk megoldását egy nagyon is rövid . 
időnek kétes kimenetelű eshetőségeitől tegyük 
függővé. Már magában véve három-négy vágás
nak előirt arányok szerint való keresztülvitele 
olyan feladat, mely a papiroson tetszetős szabá
lyosságot mutathat, de a valóságban csak meg
közelíteni is: nagy vesződségbe kerül.

Hol vannak aztán még az esetleges következ
mények !

Örüljön az erdész, ha egyszerű tarvágásokkal 
és a legegyszerűbb térszakozás szerint használ
hatja ki erdejét és hacsak teheti, ne kényszerítse 
önmagát hiábavaló idő, pénz és munka pazar
lásra. Mi üzletemberek vagyunk s kenyéradóink
nak követelményeit legbiztosabban az egyszerű
ség által elégíthetjük ki annál is inkább, mert a 
munkatervnek kivitele személyünkön kívül még 
sok más mindentől függ.

Egyébként, aki a fokozatos felújító vágások 
legtökéletesebb alakjait óhajtja tanulgatni, annak 
Fekete: „Az erdők felújítása“ című művét ajánlom.

Quercus.

Erdőgazdaság és állami beavatkozás.
Ir ta : Polgárdi Béla.

I.
Utóbbi időben sok kritikus szó esett erdőtörvényeinkről 

a nélkül azonban, hogy a határozott célt, amelyet
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szolgálniok és a természetes alapot, amelyen nyugodniok 
és fejlődniök kell, kellő világításba hozták volna.

Meg kell kisérlenünk ezen feladat megoldását.
A gazdasági törvények a társadalom szükségleteinek 

megfelelően szabályozzák az egyesek gazdasági cselek
vését. Végső céljuk: az okszerű gazdálkodást a nép 
szélesebb rétegeibe belevinni és a nemzeti jólétet emelni. 
Hogy ezen közérdekű követelmények mily mértékben 
érvényesülnek valamely nemzet gazdasági viszonyainak 
szabályozásánál, az tisztán a nemzet ismereteinek nagy
ságától függ és éppen azért a gazdasági berendezkedés 
a nemzet kultúrájának leghűbb kifejezője. Ahol a gazda
sági ismeretek rohamosan emelkednek, ott ugyanoly 
törvényszerűséggel fejlődnek a gazdasági intézmények és 
szoríttatnak „észszerű külső korlátok" közé a közügyre 
veszélyt hozható magánérdekek.*

Milyennek kell tehát lenni a helyes erdőgazdasági 
— vagy röviden az erdőtörvénynek ?

Olyannak, amelyben a közös és magánérdek teljes 
összhangban van, amelyben sem az önérdek nincs túl
becsülve, sem az állami beavatkozás nincs túlhajtva, 
amelyben az állam közgazdasági tevékenysége a szük
séges határokig érvényesül, de azokat túl nem lépi.

Az erdőgazdaságnak a mezőgazdasággal helyes arány
ban kell állani, különben nemcsak az egyik, de a másik 
is csak sínylődni fog.

Az erdő nemcsak öncél, hanem első sorban közgaz
dasági szükség, ami azonban távolról sem jelenti azt, 
mintha az erdő köztulajdon volna.

Az erdő a birtokosé. Tulajdonjogi korlátozása — köz- 
gazdasági vonatkozásai miatt történik és ezért a jó erdő
törvényben az ily értelmű követelményeknek teljes mér
tékben érvényesülniök is kell.

Mostani erdőtörvényeinknek jogalapját pedig éppen 
azért kifogásolják, mert a tulajdonjogot nem korlátozzák 
a megkövetelt egyenlő kiterjedésben. Jól mondja Marx 
„Zur Kritik der politischen Öekonomie“ cimü munkája 
előszavában, hogy a polgári társadalom anatómiája a 
nemzetgazdaságban keresendő. Ezen tétel feltétlen helyes
ségét a gazdasági jogviszonyok elemzésénél kétségbe 
vonni nem lehet és tulajdonjognak korlátozása csakis 
ezen alapon Ítélhető meg tárgyilagosan és csakis köz- 
gazdasági vonatkozásai miatt jogos, célszerű, sőt szük
séges is.

Ennek kellő belátására ismernünk kell azon gazdasági 
szükségleteket és gazdasági hatásokat, amelyek az erdők 
tulajdonjogának — a közérdek szempontjától való — kor
látozását szükségessé teszik és ezen alapon azután meg
vonhatjuk az igazságos határvonalat egyrészt a tulajdon
korlátozás, másrészt a jogszabadság között.

Minden birtoknak három féle gazdasági hatását kell 
tulajdonítanunk.

* V. ö. Nationalökonomik des Ackerbaues. Wilhelm Roscher. 
Stuttgart. 1 §.

Közvetlent, mely a korszerű gazdasági szükségletek 
termelési képességében, közvetettet, mely a birtokok külső 
hatásában: a környező természetre gyakorolt befolyásában 
és különlegest, mely a birtokok sajátos jellegei szerint 
egyik vagy másik okszerű gazdálkodási mód megválasz
tásának kényszerében nyilvánúl.

Ezen gazdasági hatások viszonyaiból a birtokosok ösz- 
szes közgazdasági vonatkozásai felismerhetők.

A földbirtok abszolút gazdasági értékét a benne rejlő 
közvetlen gazdasági erők összessége, más szóval általános 
termelő képessége képezi, míg a közvetett befolyások és 
a különleges jellegek azt rendszerint csökkentik.

A erdők közvetett gazdasági hatását a csehországi 
gazdasági tanács a következő pontokba foglalta össze:

1. Az erdő enyhiti a légköri szélsőségeket, az erdő
pusztítás fokozza;

2. egyenletessé teszi a csapadékok eloszlását;
3. megszünteti az árvizeket;
4. megtöri a szélvészek erejét;
5. megakadályozza a földcsuszamlásokat és vízmo

sásokat ;
6. biztosítja a televények örökös képződését.
7. Hozzátehetjük még, hogy emeli a levegő tisztaságát 

és ozontartalmát;
8. és valószínűleg mérsékli a jégverést.*
Az erdőgazdaság különleges jellegei Roscher szerint 

következők:
1. Az erdő termése sokkal inkább természeti eredmény, 

mint a mezőgazdaságé.
2. Hasonló viszonyok mellett a talaj növekedő termé

kenységével viszonylagos jövedelme kisebb a mezőgazda
ságénál.

3. Külterjesebb gazdálkodási jelleménél fogva területé
hez arányított tiszta jövedelme kisebb a mezőgazdaságénál.

4. Az erdei főhasználatok térfogata ugyanoly értékű 
mezőgazdasági termékeknél sokkal nagyobb.

5. A mezőgazdaság termékei évenként arathatok, az 
erdőben évtizedek, sőt évszázad termelési eredménye 
halmozódik össze.

6. A tűzifa tetszés szerint lévén előlegezhető: a rabló- 
gazdálkodásnak tág tere nyílik és az erdei rablógazdál
kodás nehezebben orvosolható, mint a mezőgazdasági.

Mindezeknél fogva az erdőgazdaság különleges volta 
minden más gazdaságénál fokozottabb tulajdonjogi kor
látozást tesz szükségessé és von is maga után.

Tisztán gazdasági alapon tehát a földbirtok tulajdon- 
jogi korlátozásának szüksége |csak a földbirtok sajátságai
ban rejlő gazdasági erők hatásából és viszonyaiból fejt
hető meg. Minden egyéb — igy a birtok alanyok szerint 
való — tulajdonjogi korlátozás jogosultságát, ezen állandó 
természeti törvényeken nyugvó alapon meg nem oldhat

* V. ö. Ueber den Einfluss entwaldeteor Höhen auf die Boden
kultur. Prag 1884; Ebermayer. Die physikalischen Eienwirkungen 
des Waldes stb. Aschaffenburg 1873; Ueber den Einfluss des Wal
des auf das Klima. Ney Berlin 1886.
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juk, az a korlátozás legfeljebb alárendelt közigazgatási 
érdekekből történhetik és csak ideiglenes lehet.

Még jobban kiviláglik ez, ha az erdőbirtokok birtok
nemek szerint való különböző közgazdasági szerepét és 
fontosságát részletesebben meghatározzuk.

így a véderdőnek különleges volta és praedomináns 
közvetett hatása teljesen háttérbe szorítja termelési fontos
ságát.

Közgazdasági érdekeknek teljesen alárendelt haszná
latát különös jellege szerint úgy kell korlátozni, hogy 
védő erdőként való fentartása egyszer és mindenkorra 
biztosítva legyen. És csak, ha e föltételnek megfelelt a 
gazdaság, csak akkor, másodsorban gondolhat a készpénz
ben kifejezhető jövedelmekre is.

A feltétlen erdőtalajon álló birtokoknál a külső gazda
sági befolyások kedvezőségének biztosítása egyenes vi
szonyban áll állandó közvetlen gazdasági hatásukkal és 
az okszerű erdőgazdálkodás, vagyis legnagyobb tartamos 
jövedelmeztetésük biztosítja külső hatásaik kedvezősé
gét is.

A nem feltétlen erdőtalalajon álló földbirtokos ellen
ben legüdvösebb hatását nem erdei gazdálkodás szerint, 
hanem rendszerint más gazdálkodási mód szerint fejti ki. 
Ezen birtokoknak erdőkül való fentartása nem közgazda- 
sági érdek, ily irányú tulajdonjogi korlátozásai nemcsak 
nem indokolhatók, de határozottan károsak lehetnek, 
amennyiben belterjesebb gazdálkodási mód helyett kül- 
terjesebbet erőszakolnak a birtokra.

Ez azon természetes gazdasági alap, amelyet a cél
tudatos erdőgazdasági politikának mellőzni nem lehet, 
ez képezi az erdészeti jogviszonyok szabályozásának igazi 
zsinórmértékét és egyedül ezen gazdasági alapon lehet 
az erdők tulajdonjogi korlátozását igazságos módon vég
rehajtani. A tulajdonjogi korlátozás főcélja csak az lehet, 
hogy a kedvezőtlen hatásokat a gazdasági életből teljesen 
kiküszöbölje. Ez volna a Legkisebb mértéke az erdőgazda
ság érdekében kifejtendő állami tevékenységnek.

A birtokok sajátos tulajdonságai végre megszabják okos 
használhatóságuk mértékét, fokát, módját, megfelelő szűk 
térre szorítják a gazdálkodási módozatokat, amelyek mel
lett közvetett gazdasági hatásaik kedvezőtlenségei meg- 
szüntethetők és melyek tartósan a legnagyobb viszonylagos 
termelési eredményt szolgáltatják.

Az állami beavatkozás legmagasabb mértéke csakis 
eddig terjedhet. Ezen határig megokolt, azon túl bénítólag 
hat a gazdasági életre.

A példák egész sorozata áll állításunk beigazolására. 
Felhasználok egy-két közelfekvő adatot.

Ahol erdőtörvény nem volt és az erdők elpusztultak, 
általános lett a gazdasági pangás. Klasszikus példa erre 
Spanyolország. Politikai és gazdasági hanyatlásának ere
dendő okát az erdőpusztításokban látják. Baden és Hes- 
senben egyes községek erdőfelosztás és irtás miatt el
szegényedtek.

A franciaországi Rohn mellett a múlt század végéig

E R D É S Z

még szőlő termett, az erdők kiirtása után most a rozs 
sem érik meg ottan.

A Campagna di Roma-n az erdőkkel eltűntek a váro
sok, helységek, nyárilakok, és kertek.

Áll ez fordítva is.
Ha a gazdaságot nem természetes alapon rendezik be, 

a káros következmények mihamar feltűnnek.
Ahol az erdők jogviszonyai mesterségesen szabályozvák 

és az állami beavatkozás a gazdasági szabadságot mér
téktelenül szorítja, a téves gazdasági politikának a nem
zeti vagyon vallja kárát. Franciaország határszélein a 
katonai hatóság engedélye nélkül utat nyitni, hidat építeni, 
erdőt irtani tilos volt. Ezen tilalom az erdők jövedelmét 
20 millió frankkal apasztotta és hogy az esetleg legyőzött 
francia hadsereg az ellenséggel szemben az erdőnek 
minő hasznát vehette volna, az teljesen kétséges maradt.

Ilyen tilalom más enyhébb alakban ma is fennáll 
Franciaországban.*

Ugyanott a hadi tengerészet faszükségletének fedezé
sére is van jogkorlátozás.**

De ez is negativ eredményt szült, amennyiben a bir
tokosok a korlátozást elkerülendők a vágásfordulót erde
jükben leszállították és a belterjesebb gazdálkodásról le
tértek a kevésbbé jövedelmező külterjesebb gazdálkodásra.

A mondottakból kétségtelen, hogy az erdőgazdasági 
politika kereteit csakis természetes gazdasági alapon lehet 
igazságosan megalkotni.

II.
Elemezzük a kijelölt gazdasági alapelvek szerint erdő

törvényeinket.
Általános szerkezetükben megtaláljuk a természetes 

gazdasági alap ismérveit és mostani keretük a fokozatos 
kiépítésre teljesen alkalmas.

E tekintetben felette állanak a francia és porosz erdő
törvényeknek, mely utóbbiak egyáltalában nem képeznek 
egységes törvényt, hanem a rendeleteknek, utasításoknak 
és különféle törvényszakaszoknak csak halmazát alkotják. 
De míg az erdők közgazdasági vonatkozásainak teljes 
tudatában a közérdek rovására helyenként kimondhatlan 
konzervativizmussal, — félve nyúlnak a magánérdekek 
korlátozásához, addig másutt e hibák ellensúlyozásaként 
közigazgatási érdekek uralma alá kerülnek és mértéken 
túl való jogkorlátozásokat tartalmaznak.

Az 1879. évi erdőtörvény (a 2., 3., 5., 6., 7., 17. §.) 
a véderdők fentartását egyetemleges kötelezettségűnek 
mondja. Ámde ezen szakaszok nem bizonyultak elégsé
geseknek. Több biztosítékra, nagyobb jogkorlátozásra volt 
szükség és megalkottatott az 1898. évi XIX. t.-c., mely
ben — sajnos -— csakis a jogi személyek birtokában 
levő véderdők fentartását biztosítja, a már körültekintő 
állami kezelés. így a közérdekű jogkorlátozás itten foko-

* V. ö. Code Forestier 136—143. §§.
** V. ö. Code Forestier. De bois destinés au service de ia ma

rine. Articles 122—135.
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zottabb mértékben és terhesebben nyilvánul, mint a ter
mészetes személyek birtokaiban levő véderdőknél.

Ebben igaza van „E“-nek, igaza van „Crataegus“-nak, 
ez nem jogegyenlőség 1 Ha a véderdők fentartásának biz
tosítása közérdekű, mint ahogy az is, akkor a közérdek 
fogalma kizár minden személyi kivételt és az összes véd
erdők használatának korlátozásánál kivétel nélkül egy
formán kell érvényesülni az állami beavatkozásnak.

Elismeri ugyan ezt az 1898. évi XIX. t.-c. 2. §-a, de csak 
gyakorlati értékkel nem bíró, elvi kijelentésre emelkedik.

Különben is a teljes igazságosság ezen téren, csak ál
lami kisajátítás által érhető el. Mert midőn a véderdők 
használata közérdekből korlátoztatik és jövedelmük apasz- 
tatik, az igazság az volna, hogy ezen gazdasági áldozatot 
nem egyes személyek, hanem akinek érdekében ez 
áldozat hozatik, maga az állam viselje.*

Hazánk 57 vármegyéjében fekvő 767,962 kát. hold 
véderdejének jogviszonyait igazságosan másképen rendezni 
nem lehet. A jövő erdőgazdasági politika ezen igazságok 
előtt nem fog elzárkózhatni és a szociális fejlődés dűlőre 
fogja vinni ezen kérdést.

Még lazább a logikai kapcsolat erdőtörvényeinkben a 
feltétlen erdőkre vonatkozó rendelkezéseknél.

A nemzetgazdasági érdekek — főképen a hegységek 
elkopárosodásának megakadályozása végett — az erdők 
és a mezőgazdasági birtokok között levő helyes arányt 
és a feltétlen erdőknek minél okszerűbb kezelését köve
telik meg. Megtaláljuk-e erdőtörvényeinkben ezen köve
telmények teljes biztosítékait?

A természetes személyek feltétlen erdeiben a használa
tok korlátozása három kis szakaszra zsugorodik össze és 
az önérdekeknek tág tere nyílik, míg a jogi személyek 
feltétlen erdeiben az állami beavatkozás kiterjedt mérték
ben gyakoroltatik. A feltétlen erdőtalajokra íme a tulaj
donjogi korlátozás a különböző birtokalanyok szerint kü
lönböző. Különböző az észszerű külső korlátok alkalma
zása. Más és másforma a nemzetgazdasági érdekek biz
tosítása.

Készséggel elismerjük, hogy a gazdasági érdekkörön 
kívül erős közigazgatási érdekek is szerepelnek az állami 
beavatkozás mértékének meghatározásánál és e tekintet
ben az 1879. évi XXXI. t.-c. 17. szakasza és az 1898. 
évi erdőtörvény teljesen feladata magaslatán áll. De ha
tározottan tagadnunk kell a magánszemélyek általánosan 
hátrányos előjogainak jogosultságát.

Pedig ez így van, ameddig a rendszeres gazdasági 
tervek szerint való okos kezelés kötelezettségét és ezen 
kezelés teljes biztosítását ezekre is ki nem terjesztik.

„A puszta tulajdonjogot gazdasági értékelés nélkül nem 
szabad annyira kiterjeszteni, hogy az mások vagyonát 
megkárosítsa vagy megsemmisítse. Elvitázhatatlan joga 
az államnak, hogy rendészeti óvintézkedésekkel az egye
sek önkénye elé gátat emeljen.“

E R D É S Z

Igaz, hogy ezen igazságok érvényesülése osztályérde
keknek zárt falankszába ütközik és ennek tulajdonítható, 
hogy az erdőgazdaság egy emberöltővel, sőt évszázadok
kal maradt el a mezőgazdaságtól.*

Ezen általunk felállított közgazdasági aiapelvektől való 
eltérés okozza, hogy a feltétlen erdőtalajon álló erdőkben 
az okszerű gazdálkodás követelményei — határozottan 
kifejezett cél hiányában és a birtokosok pillanatnyi önző 
kívánságainak engedve — a gyakorlatban még ott sem 
érvényesülhetnek kellően, ahol a kezelést különben rend
szeres gazdasági tervek szabályozzák.

Beigazolom ez állítást.
Hundeshagen erdőpusztításnak minősítette a túlságos 

alomszedést és az erdei legeltetést is és szigorú rendé
szeti intézkedéseket követelt ellenök, pedig akkor ezeknek 
fontossága még igazán nem volt eléggé felderítve. Azóta 
dr. Ebermayer Ernő, dr. Schwappach Ádám, Wagener 
Gusztáv és mások számtalan kísérlettel és cikkel bebizo
nyították, hogy az alomgyűjtés a talaj jókarban tartását, 
termőképességének fentartását és fokozását kizárja. Más
részt pedig bebizonyított dolog, hogy az alomhasználat a 
mezőgazdaság és az állattenyésztésre igen kis, sőt pro
blematikus hasznot hajt azon eminens gazdasági kárral 
szemben, melyet ezen használat az erdőtalajban okoz. 
Mégis úton-útfélén találkozunk a feltétlen erdőtalajon álló 
és rendszeres gazdasági tervek szerint kezelt erdőkben 
ezen használatokkal és azok engedélyezésével. Ez nem 
egyéb, mint az okos gazdálkodás követelményeiről és 
lehetőségéről való egyszerű lemondás és az alomhaszná
lat gazdasági hatásának félreismerése. A mérsékelt, kor
látolt legeltetés az erdőápolásra általában nincs káros ki
halással, mert ha a talaj nem lazíttatik meg, a legelőmarha 
által a talajtól elvont erő trágya alakjában jut reá vissza. 
De mely gazdasági terv szabja meg a legeltethető terület 
marhabírását? Hol ellenőrzik az ehez kötött marha-ki- 
hajtást? És úton-útfélen látjuk az erdei legeltetéseknél, 
hogy a pásztorok által összegyűjtött trágya az erdőből 
kihordatik 1 Kell-e bizonyítgatni, hogy az erdőtalaj ily le
geltetés mellett hanyatlik?

Törvényeink ez ellen még sem tesznek. A legnagyobb 
jövedelemnek megfelelően csak az állam erdeiben álla
pítják meg a vágásfordúlót. Egyébként a többi birtokosok 
pillanatnyi, önző és jogosúlatlan követelései és kívánságai 
túlbecsülteinek és sokkal nagyobb súlylyal bírnak, mint 
a tartós okos gazdálkodás követelményei.

Kezelésem alatt nagy tüzifaszükséglet és árak mellett 
11 — 12— 15—20 éves vágásfordúlóra berendezett tölgy
erdők még növedékük maximumának elérése előtt hasz
náltatnak ki és 75 %- rossz minőségű vessző- és galy- 
tüzifát szolgáltatnak!

Kicsi függő iparunk mellett ma műfakivítelünk tekinté
lyes. De műfa-erdeink napról-napra jobban fogynak és 
időszerű kérdés, hogy ezen gazdasági politikát folytatva,

V. ö. Nationalökomonik etc. Roscher. 194. §. * Roscher. Nationalökomonik etc. 188. §.
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egy magas lendületet nyert hazai ipart, kiterjedt erdősé
geink dacára képesek leszünk-e a jövőben kellő műfával 
ellátni. Németországban, ahol az erdőterület az összterü
let 25°/o-át képezi, Wagener Gusztáv már 1884-ben ki
mondta, hogy a tüzifatermelésre alapított erdőgazdaság 
végtetes tévedés. Szóval, lépten-nycmon konstatálhatjuk 
a céltudatos erdőgazdasági politika hiányát.

Összegezve a mondottakat: a feltétlen erdőtalajon álló 
erdőknél a közgazdasági érdekek azoknak állandó ok
szerű kezelését követelik Mai intézményeink pedig ezen 
követelések teljesülését nem biztosíthatják egyaránt. A 
helyes erdőgazdasági politika célja e tekintetben semmi 
kétséget nem hagy fenn.

Az 1879. évi erdőtörvény 17. szakasza külön intézkedik 
a jogi személyek birtokában levő erdők használatáról. Mi
dőn ekként a véderdők és feltétlen erdőtalajon álló erdők 
szorgosabb fenntartását és okszerűbb kezelését akarja 
biztosítani, természetes gazdasági alapon áll, de elhagyja 
azt akkor, midőn ezen korlátozást a nem feltétlen er
dőkre is kiterjeszti. A túltengő állami beavatkozás ez 
esetben megbénítja a gazdasági életet.

A nem föltétien erdőtalajú birtokoknak erdőkül való 
kezelése közgazdasági szempontból csakis akkor helyes, 
ha emígy nyújtanák a legmagasabb jövedelmet. A mai 
gazdasági viszonyok mellett ez rendszerint ki van zárva. 
Ily talaj mezőgazdaságilag használva, mint szántó vagy 
rét sokkal nagyobb hasznot hajt. Tehát oly tulajdonjogi 
korlátozással találkozunk itten, melyet közgazdasági szem
pontból indokolni nem tudunk, sőt amely határozottan 
hátrányos és így jogi szempontból igazságtalan és 
káros.

Ezen indokolatlan, erőltetett gazdálkodás külsőleg is 
magán hordja oktalansága bélyegét. Látunk itten egész 
szaktudásunkat halomra döntő erdőalakokat és gazdálko
dási rendszereket.

Való igaz azonban, hogy ezen egészségtelen állapotot 
tulajdonképen a birtokrendezések teremtették. Aki legalább 
a hegyes vidékek gazdasági viszonyait ismeri, nem ta
gadhatja, hogy a birtokrendezést minden gazdasági szak
értelem hián és minden közgazdasági érzék nélkül csak 
szűk belátású ferde magánjogi szabályok szerint hajtották 
végre.

Csak egy nyilvánvaló példát hozok fel. Hogyan lehetett 
legelőknek minősíteni feltétlen erdőtalajon álló erdőket 
vagy pláne véderdőket, mikor egyazon község egyazon 
birtokosának nem feltétlen erdőtalajon álló birtokait erdő
illetőségnek nyilvánították. És ilyen fenomenális gazdasági 
érzéketlenség hamar megérlelte gyümölcseit: ime ott van
nak nagyterjedelmű kopáraink.

Kerületemben többé-kevésbbé nem föltétien erdőtalajon 
35 birtok van összesen 71 kát. hold kiterjedésben. A tu
lajdonjogot a törvény legnagyobb szigorával korlátozzák 
ezeknél, míg köröskörül százszorta nagyobb feltétlen 
erdőtalajon álló területeken dúl a rablógazdálkodás és 
előre veti árnyékát a jövendő gazdasági válságoknak.

És minő fontoskodással kell azok mellett és minő gon
dolatokkal kell ezek mellett elhaladni 1

A mostani hivatalos felfogás szerint a jogi személyek 
az előbb említett birtokokon csak akkor változtathatják 
meg a gazdálkodás módját, ha cserébe más területeknek 
erdőként való kezelésére kötelezik magukat. Ezen kikö
tésnek azonban a legtöbb esetben megfelelni nem ké
pesek és így ezen területek belterjesebb műveléséről és 
kihasználásáról lemondani kényszeríttetnek. Ezen ingadozó 
alapot fentartani nem lehet. Gazdasági törvényeink ter
mészetes fejlődése elé gátat emelni nem szabad. Smith 
tévtanait: — az önérdeknek az állam közgazdasági te
vékenységével szemben való túlbecslését — el kell vet
nünk és egész határozottsággal rá kell térnünk az egye
düli helyes alapra, a naturalistikus alapra, mely a termé
szet törvényeinek alávetett gazdasági életet a nép fejlő
dési fokához mérten szabályozza. A konzervatív talaj az 
erdőé és ez a liberalizmus leheletét nem tűri.

Befejezem fejtegetéseimet Eötvös József báró szavaival : 
„A kultúra legmagasabb fokán ismét minden természetes 
helyére lép és szántó, rét, erdő felváltva kiegészítik egy
mást.* Egy vagy más mívelési módnak kizárólagos 
uralma mindig a kultúrának félszegségét bizonyítja.“
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Svájc erdőtörvénye.
Összehasonlító tanulmány. Irta : Berendy Béla.

IV. Magán erdők. (Folyt, és vége.)

a) Általános határozatok.

26-ik §. A magán birtokot képező erdőknek közös 
használata céljából való egyesítése elősegítendő. Az ide 
vonatkozó részletes utasítások a kantonális törvényekbe 
foglalandók.

A szövetséges állam fedezi az egyesítéssel járó költ
ségeket s az illetékes kanton az ily erdőket saját erdé
szeti személyzetével díjtalanul kezelteti.

A közös kezelés megszüntetéséhez a kantoni kormány 
beleegyezése kívántatik.

b) Véderdők.

27. A magántulajdont képező véderdőkre a jelen törvény
nek a nyilvános erdőkre vonatkozó következő szakaszai 
vannak kötelező erővel: a 13. §. (kijelölés és határállan
dósítás); a 18. §. ötödik bekezdése (tarvágások); a 20. §. 
(a ligetes-legelők erdősült területének fentartása); a 21. §. 
(káros jogok és szolgalmányok megváltása); a 22. §. (a 
megváltás módja); a 23. §. (ujabbi terhek kikötésének 
tilalmazása); a 24. §. (káros mellékhasználatok tilalma- 
zása) és a 25. §. (faszállitási eszközöknek a szövetsé
ges állam által való segélyezése).

28. §. A védelem szempontjából különösen fontos sze

* Adja Isten, hogy valaha elérhessük azt a csakugyan legtökélete
sebb állapotot. Szerkesztő.
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repre hivatott, — mint például vadpatakok vízgyűjtő me
dencéjében fekvő, — nagyobb kiterjedésű, egymással 
összefüggő és magán tulajdont képező véderdőknek kö
zös kezelés céljából való egyesítését, az illetékes kantoni 
kormány vagy a szövetségtanács a 26. §-ban foglalt szerint 
megkövetelheti. Az ily kényszer-egyesítésre vonatkozólag 
a 26. §. második pontjában foglaltak irányadók.

29. §. A kantonok kötelesek a magánvéderdőknek fen- 
tartása és hivatásuknak érdekében szükséges intézkedé
seket esetről-esetre elrendelni.

Különösen tartoznak a felett őrködni, hogy az illetékes 
kantonális hatóságok engedélye nélkül szálerdőket képező 
véderdőkben tarvágások és egyáltalában eladás céljából, 
úgy nagy mennyiségű fát fogyasztó iparág részére, nagy 
fahasználatok ne legyenek.

c) Nem véderdők.

30. §. Magántulajdont képező nem véderdőknek jelen 
törvénynek csakis a következő szakaszai bírnak hatály- 
lyal: a 20. §. a (ligetes-legelők fás területének fentartása), 
a 31. §. (irtások tilalmazása), a 32. §. (vágásterületek 
felújítása), a 42. §. negyedik pontja (hozzájárulások fa- 
szállitási berendezésekhez), a 47. §. (intézkedés, ha az 
erdőbirtokos az erdőtörvény rendelkezéseit nem fogana
tosítja) és végül a 49. §. második bekezdése (irtásoknak 
engedély nélküli foganatosítása azon átmeneti idő alatt, 
mig az erdők kijelölése megtörténik.)

Köztudomású dolog, hogy a magántulajdont 
képező erdők kezelése — kevés kivétellel — 
botrányos. A szakemberek helyett mindenféle tu- 
dákos „jáger“-ekre vannak a teendők bízva. 
Azonkívül a kisebb erdőterületeknek a helyes 
erdőgazdasági elvek szerinti kezelése majdnem 
lehetetlen.

Nagy horderejű tehát a törvény 26. §-ának 
intézkedése, mely szerint a kisebb és nem véd
erdőt képező erdőbirtokoknak az okszerű gaz
dálkodás érdekéből való egyesítését a szövetsé
ges állam elősegíti. A szakszerű kezelést pedig 
a köztársasági kantonok díjtalanul végeztetik.

A magántulajdont képező véderdők egyesíté
sét pedig a törvény 28. §-a bizonyos körülmé
nyek között meg is követelheti. Tanulságos a 
törvény 30. §-ának az az intézkedése is, hogy 
a magántulajdont képező ligetes legelők erdősült 
területének fentartását is megköveteli.

Az 1898. évi XIX. t.-c. az állami kezelésnek 
a magánerdőkre való kiterjesztését, — mindazon
által a véderdők kivételével, — nem engedi meg. 
Hivatalos megokolását nem olvastam sehol, de 
azt hiszem azért, mert nincs elég biztosíték arra

nézve, hogy az üzemterv rendelkezései feltétle
nül be is tartatnak. Úgy vélem, hogy társulási 
erdőknél, melyeknek kezelése nem egy birtokos 
akaratától függ, az üzemtervtől nem fognak ok 
nélkül eltérni. A demokratikus felfogásnak klassi- 
kus hazája Svájc, ebben nem lát nehézséget.

A magánbirtokosok többsége, a kik önként 
ajánlották fel erdejüket a szakszerű kezelésre, 
az üzemtervet be fogja tartani s igy birtokaik
ban gyarapítják a nemzeti kincset.

Az ideális állapotot a gyakorlati élet követel
ményei gyakran meghiúsítják.

V. Az erdőterület fentartása és nagyobbitása.

31. §. Svájc erdőterülete lehetőleg ne kisebbittessék. 
A nem véderdők irtásához a kantoni kormány, a véd
erdők irtásához a szövetségi tanács engedélye megkiván- 
tatik. — Hogy vájjon az engedély mellett kiirtandó erdő
területek pótlandók-e és ha igen, mily mérvben, erre 
nézve nem véderdőknél a kantonális kormány, véderdők
nél pedig a szövetségi tanács határoz.

32. §. A kantonok ügyelnek arra, hogy minden vágás
terület, valamint a tűz, szélvész, lavinák stb. által kelet
kezett tisztások három év alatt tökéletesen beerdősíttesse- 
nek. Lavina járatok pedig csak abban az esetben, ha 
azok erdősítés által egyáltalában megköthetők.

33. §. A nyilvános erdőknek tulajdonjogi vagy ha
szonélvezeti szempontból való feloszthatása felett, mely 
azonban ismét csakis nyilvános vagyis közcélra történhet, 
az illetékes kantoni, felebbezés esetén a szövetségi kor
mány határoz.

34. §. Több község vagy nyilvános testület tulajdonát 
képező erdőnek a községek vagy nyilvános testületek 
egyikének kérelme alapjáni elkülöníthetése felett, a kan
tonális kormány határoz. Ha az erdő két vagy több kan
ton határában fekszik, az elkülönítés felett az a kanton 
határoz, melynek határában az elkülönítés tárgyát képező 
erdő legnagyobb területe fekszik.

35. §. Községi és nyilvános testületi erdők csakis a 
kantonális kormány előleges beleegyezésével adhatók el.

36. §. Oda kell hatni, hogy azon tisztás területek, me
lyek beerdősítve, a 3. §. értelmében véderőt fognak ké
pezni, beerdősíttessenek.

A szövetséges állam és kantonok a véderdők telepíté
sét, lavina-járatoknak és kőomlásoknak megakadályozá
sára irányuló munkálatokat elrendelhetik abban az eset
ben, ha ezáltal már meglévő, vagy újonnan létesítendő 
erdők megvédetnek.

37. §. A szövetséges állam és a kantonok segélyezik:
a) véderdők telepítését és ezzel esetlegesen kapcsola

tos talajjavítási munkálatokat;
b) az erdősítések pótlását, a mennyiben azok nem a
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birtokosok hanyagsága következtében váltak szükségessé 
és a kultúrák elkerítését;

c) az építményeknek helyreállítását, a mennyiben a gon
dos kezelés dacára és nagyobb mérvben sérültek meg.

38. §. Amennyiben a beerdősítendő vagy védmüvek- 
kel beépítendő terület magántulajdont képez, ez utóbbi
nak birtokosa követelheti, hogy a terület tőle megvétes
sék vagy kisajátíttassék.

Hasonlókép kártérítést követelhetnek mindazon jogo
sultak, akik jogaiknak gyakorlásában meggátoltatnak.

Ily célból való birtokvételek vagy kisajátítások csakis 
kantonok, községek és nyilvános testületek részére igé
nyelhetők.

39. §. A szövetséges állam egy magpergetőt létesíthet 
vagy egy ilyent támogathat.

A törvény ezen fejezete Svájc jelenlegi erdő
területének nemcsak fentartását, hanem annak 
lehetőleg gyarapítását kivánja elősegíteni. Ez ter
mészetes már azon oknál fogva is, mert az or
szág tekintélyes részét meredek hegyek képezik.

Nem állanak ugyan statisztikai adatok rendel
kezésemre, de minthogy Svájcnak minden na
gyobb részében megfordultam, állíthatom, hogy 
az erdőségeknek közel 90%-a olyan, a mely
nek legnagyobb részét mi véderdőnek és kis 
részét nagyon is „feltétlen“ erdőtalajon álló er
dőnek neveznénk. A kulturterületeken, — a mint 
ők nevezik — néhány nagyobb város vidékét 
kivéve, alig van erdő. Itt is többnyire azért van, 
mert az „idegen forgalom“ szempontjából nél
külözhetetlen.

Csekély jövedelmet hajtó, vagy pedig a kiima 
miatt fentartott erdő, kulturterületen alig van. Ez 
is egyik oka, hogy a régebbi erdőtörvény nem 
terjesztetett ki erre a kulturrégióra.

Ily körülmények között az állam érdeke az, 
hogy a jelenleg meglévő erdőterület lehetőleg 
fentartassék.

Mindazonáltal azt látjuk, hogy megokolt ese
tekben — de a törvényben kifejezetten - 
meg van engedve az erdőirtás. Szükséges volt 
ennek kifejezést adni, mert különben a logika 
törvénye szerint a törvényhozási faktorok nélkül 
nem lehetne az erdőterületekben változásokat 
előidézni, minthogy a törvény egy szakasza azok 
fentartását rendeli el. Ennek a kérdésnek elbí
rálását azonban nem egy alárendelt szakember 
vagy hatóság, hanem hatalmas független testü
letek kell hogy végezzék.

Hova jutna az ország, ha e tekintetben a fe
lelősséget a folyton változó kormányra bízná; 
hiszen ily körülmények között nem kellene a 
törvényben bizonyos erdők fentartását elrendelni, 
hanem csak azt mondani, hogy erdő az, a mit 
a kormány erdőnek fentartani rendel.

Bizonyára lesz és van is egy alkotmányos ál
lamban olyan kormány, a melynek a dologhoz 
érzéke is van, mint a hogy erre hazánkban köz
ismert példát is tudnék felhozni, a midőn az 
ország egyik gyöngyének, a Csorbái tó idegen 
kézre való jutásának megmentése céljából az
1902. évi Vili. t.-c. alapján az ott megnevezett 
állami erdők eladattak ; de ez a szerencsés hely
zet és az illetékes kormányközegnek az ország 
hálájával találkozó bölcs előrelátása nem bizto
síték a változásnak alávetett jövőre és nem kö
telező az utódra.

Meg kell tehát azokat a független tényezőket 
jelölni, a melyek felelősségük teljes tudatában 
a közérdek iránt viselendő hűség érzetével és a 
körülmények számbavételével nyilatkoznak e te
kintetben. Ez pedig a mi viszonyaink között né
zetem szerint első sorban csakis egy vármegyei, 
tehát a helyi viszonyokat feltétlenül ismerő vá
lasztott bizottság és másodsorban az ezek felett 
álló teljesen független országos szaktanács 
lehet.

Svájc erdőtörvénye még a véderdők irtását is 
megengedi. A kiirtott területek feltétlen rekom- 
penzációját a rátió alapján nem követelheti és a 
mint látjuk, nem is követeli.

Számol Svájc azzal a körülménynyel is, hogy 
a nyilvános, közös erdők felosztása azoknak 
tönkremenését jelenti, ezért tehát bár nem tiltja 
meg, csupán megnehezíti az ily erdők felosztá
sát a 33. §-ban ; sőt a 35. §. nemcsak a köz
ségi, hanem még a nyilvános testületi erdők 
eladhatását is az állam engedélyéhez köti.

Ne méltóztassék azonban a szives olvasónak 
az erdőterületek eladását és a művelési ág meg
változtatását egy kalap alá venni, e kettő között 
óriási különbség van. Az előbbi tudatlanság eset
leg terrorizmus következménye is lehet, utóbbi 
csaknem kivétel nélkül a szükség vagy a gaz
dasági kényszer szüleménye.

Igen üdvös intézkedése a törvénynek, hogy a
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véderők telepítését mindenképen elősegíteni ipar
kodik, messze menő engedményeket tesz, de a 
magánjogokat mindenkor tiszteletben tartja.

Teljesen ismeri Svájc azokat a visszaéléseket 
és csalásokat, a melyek az erdei famagvak el- 
árúsításánál elkövettetnek és mert tudja, hogy 
jót csak jóból várhat az ember, tehát törvényben 
intézkedik a magpergetők létesítéséről.

Bizonyára még élénk emlékezetében van leg
több szaktársamnak, hogy az úgynevezett svéd 
lúc- és erdei fenyőmaggal hogy rászedtek ben
nünket. Pedig az államnak igen tekintélyes ösz- 
szegébe került.
VI. A szövetséges állam hozzájárulásának részletezése.

A jelen fejezet 40—44. §§-ai az iránt intézked
nek, hogy a törvény végrehajtásából és az er
dőknek szakértőkkel való kezeléséből kifolyólag 
felmerülő személyi járandóságok és egyéb mun
kálatok költségeihez a szövetséges állam meny
nyivel és mi módon járul hozzá.

A végrehajtási utasításból megtudjuk, hogy a 
szövetséges állam csak abban az esetben járul 
az erdőtisztek javadalmazásához, ha a főerdé
szek fizetése legalább 3000 franc, napidíjok 10 
franc, az erdőgondnokok fizetése legalább 2500 
franc, napidíjok 8 franc.

Megjegyzem azonban, hogy az illetők ennél 
az összegnél rendesen jóval nagyobb fizetést él
veznek.

VII. Kisajátítások.
45. §. A 16, 21, 25, 27, 36 és 38. §§-ok alapján való 

kisajátítások az illetékes kantonális törvények szerint tör
ténnek, mely ellen a hozott határozat után 14 napon 
belül a szövetségi tanácshoz lehet fellebbezni.

VIII. Büntető határozatok.
A 46—48. §§-ok megállapítják azokat a bün

tetés-pénzeket, melyek erdőrendészeti áthágások 
esetén fizetendők. Ezek közül felemlítem, hogy 
az erdőket terhelő szolgalom meg nem váltása, 
vagy pedig újabbi szolgalmak kikötése is bün- 
tettetik. Tiltott favágásoknál a büntetés nem te
rület, hanem a levágott fa köbtartalma szerint 
fizetendő.

Ha pedig az erdőbirtokos vonakodik az illeté
kes hatóság által jelen törvény alapján elrendel- 
teket foganatosítani: a munkálatokat a kanton 
az erdőbirtokos költségére végezteti.

IX. Átmeneti határozatok.

A 49—52. §§-ok a szövetséges államok intéz
ményeiből kifolyólag tartalmaznak intézkedéseket, 
melyekből felemlítem azt a rendelkezést, hogy 
addig, mig a véderdők — és nem véderdők 
szerinti osztályozás meg nem történik, az irtás
hoz és a 29. §-ban említett fahasználatokhoz a 
kantonok jóváhagyása kérendő ki. Az erdők be
rendezésére és kezelésére vonatkozólag a kan
tonok által külön törvények és rendeletek adat
nak ki.

*
így oldotta meg — szakemberek és államfér

fiak állítása szerint igen helyesen — az erdők 
feletti főfelügyelet kérdését ez a demokratikus 
kis államok szövetsége.

Bizonyára érdekelni fogják e lapok t. olvasó 
közönségét az erdők berendezésére és kezelé
sére vonatkozó rendeletek, illetve törvények is. 
Ha időm engedi, majd valamikor ezekkel is fog
lalkozom és ismertetem dióhéjban, feltéve, hogy 
e lapok t. szerkesztője soraimnak helyet is ád.*) 
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  ■' • •'1 k  k k

T Á R C A .

A boldogulás.
— A „Magyar Erdész“ eredeti tárcája. —

Irta Ef.
Csupa bajjal van tele a városi ember élete!
A házbér minden évben emelkedik, folyton uj ruhában 

kell az embernek járni, klubokba, bankettekre, estélyekre 
okvetlenül el kell menni, hogy a világtól el ne marad
jon, — az asszonyt fürdőre kell küldeni, hogy az isten
telen cselédekkel egész éven át vívott ádáz küzdelemben 
kimerült idegeit a jövő évre megerősíthesse. A gyerekek 
is sokba kerülnek. Minél nagyobb a fiú, annál több zseb
pénz kell neki. A leányoknak — hálistennek — ez nem 
kell; azért méltányos, hogy ezeket — illő ruhában — 
egy-egy táncmulatságba, néha-néha színházba, egyik
másik család zsúrjára eleresszük. Mert ha falusi libák 
módjára neveli őket apja, anyja, ki az ördög veszi el 
akkor őket. Aztán a látogatásokat, estélyeket, banketteket 
viszonozni is szokás . . .

Be drága is ez a cudar városi élet! . . . Csak legalább 
fizetnék az embert jobban, de erre is mióta várunk már 
hiába 1 . . . Nincs jobb dolga senkinek, mint a falusi 
embernek 1 . . .

A falusi azonban másként véli ezt:

*) Nagyon szívesen, sőt kérjük az ígéretnek mielőbbi beváltását.
Szerkesztő.
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Nem embernek való mai nap ez a nyomorúlt gazdál
kodás !

Egész éven át, de leginkább nyáron, tavaszszal és ősz
szel robotban kell húzni az igát és mégis alig van va
lami látszatja a munkának. Nem is lehet már a föld után 
megélni 1 Nagy az adó, ami nemis csoda, mert sok az 
állami tisztviselő nagyon s ehez még nagyobb hadsere
get is tartunk. Sok sok adót is kell hát fizetnünk, hogy 
ezeket a pániperdákat legyen mivel fizetni. Meg aztán 
nincs is ára sem a búzának, sem a kukoricának, a szőlő 
is mindig elfagy, egy szóval: legokosabb eladni a földet, 
a fiút katonaintézetbe adni s a maga számára is hivatalt 
vállalni.

Semmire teszi hát az erdejét, kizsarolja a szántóföld
jét, legelőjéről is letipratja a“ termőföldet, túlad elcsigázott 
marháján s — mint aki jól végezte dolgát —• városba 
költözik, ahol minden kényelmet megtalál majd a sok 
keserves parasztmunka helyett. Odahagyja hát a falut, 
jobb lesz a városban . . .

A fiát katonaintézetbe adja, maga meg hivatalt vállal !
Az erdész, amint vállravetett puskával bandukol kifelé 

a hervadó erdőnek: elgondolja, hogy mégis csak igaság- 
talan dolog az, hogy a vele egyenlő kvalifikációjú bá
nyászt épen kétszer akkora fizetéssel dotálja a kenyeres 
ura, mint őt. Hej 1 kutya élet ez, ahol nem az erdész az 
úr! . . .  A fiamat Isten ucscse 1 — bányásznak adom. .

A bánjász meg, aki minden két hétben tönkre tesz 
egy pár erős bagariát, sárosán, mocskosán, kétréthajolva 
bujkál a föld alatt levő szűk vájatokbán s miután egy- 
egy bányalégrobbanást kikerül, vagy egy-két földomlás 
alól kiszabadul, megátkozza a percet, amikor e pályára 
lépett s fiát minden áron erdészszé neveli.

Az egészséges emberek közt élő orvos nyugdíj nélkül 
hal el, az ügyvéd annyi, mint csillag az égen, a bírót 
nem fizetik úgy, ahogy állásának független volta kívánja, 
a munkabérek alacsonyak, az iparvállalatok nem hoznak 
hasznot, ellenben a személyzet drága és az adó, az adó 
mindenkit fojtogat . . .  A nagy adó, ami főképpen a 
nagy tisztviselősereg és a fényes hadsereg miatt olyan 
n a g y .............

De azért mégis mindenki hivatalnoknak neveli fiát, 
maga is hivatalt vállal és kivétel nélkül mindnyájan na
gyobb urat játszunk, mint aminők vagyunk.............

Ebből a ferde életmódból, ebből az általános elégedet
lenségből három igazság tűnik szembe. Először is az, 
hogy okosan élni nem tudunk. Másodszor az, hogy a 
mai módon élő társadalmi osztályok folytonos, féktelen 
követelését kielégíteni lehetetlen és végül az, hogy az 
államalkotó közegek gyámságába fogott polgárnak mind
eme folytonos és féktelen követelése egészen jogos.

A rosszul nevelt voltunkból eredő ezen három tény az 
oka összes társadalmi bajainknak.

A tisztviselő egészen jogosan követeli, hogy — ha őt 
tisztviselővé neveltem — az életviszonyokkal fejlődő igé
nyeit, a megélhetésnek mindig nehezebbé váló körülmé

nyei között is teljesen kielégítsem, mert ő feladatának 
szintén mindenben és teljesen eleget tesz.

Az én feladatom tehát, ha gyermekeim jóvoltáról gon
doskodni akarok, nem csupán az, hogy őket valamely 
életpályára valónak neveljem, hanem az is, hogy azon a 
pályán való megélhetésüket biztosítsam is. Hogy teret 
nyissak tehetségeik előtt, hogy azon kifejthessék minden 
erejüket, ha jövő vágyaikat valókká akarnák váltani s 
szemrehányással ne illethessenek, amiért tettvágyukat bi
lincsbe szorítottam. Én ennyit megtehetek, ők ennyit kö
vetelhetnek, az államhatalom szintúgy.

Ámde az állam, Magyarország, csupán neveli gyerme
keit, nagyobbára úri életre neveli őket, majdnem min
den fiát tisztviselővé, aki vágyainak teljesüléséhez vezető 
kellő és lehetséges szabad foglalkozás híán ellustulva 
ráér vágyait égig érőkké nevelni. Mérhetetlen igényű, köny- 
nyű életre nevelt fiát kellőképen foglalkoztatni azonban 
nem tudja, a korlátlan számban szaporodó tisztviselőnek
— a dolog természete miatt — nem nyithat teret, ame
lyen mindenkinek többféle tehetsége is a legjobban érvé
nyesülhessen. De ha nyithatna is, valamennyi hivatott 
tisztviselőt, legjobban végzett munkájáért, érdeméhez mér
ten már csak azért sem javadalmazhat, mert vágyaiknak 
sehol sincs határa.

A mai általános nagy elégedetlenségnek legfőbb oka 
maga az államhatalom, amely polgárait oly életpályára 
neveli, amelyen azok szabad akaratuk szerint nem ér
vényesülhetnek.

Másik oka az elégedetlenségnek ugyancsak a neve
lésből eredő ama képtelenségünk, hogy kívánságainknak 
határt szabni nem tudunk, boldogságunkat nem jó utón,
— mindig abban keressük, amink nincs.

A szegény tisztviselő munka helyett sóvárgással tölti 
idejét s lehetetlen utakra tévedve keresi boldogulásának 
módját. Mert — ha járt valamelyes iskolát, ebben leg- 
felebb csak tanulni és nem munkából élni tanították. 
A gazdag pedig — szive, lelke üres lévén — vagyonát 
hiúságának áldozza, féktelen vágyai közben ő is ép oly 
szegénynek érzi magát, mint a mindennapi kenyérért 
küzködő felebarátja s a helyett hogy a lélekemelő teremtő 
foglalkozásra adná magát, ép oly téves utakon keresi az 
életörömöket, mint amaz. Mert ha ez is járt valamelyes 
iskolát, ebben és valamennyiben legfelebb csak tanulni 
és nem munkából élni tanították.

Ezenfelül minden szülő arra buzdítja gyermekét: tanulj 
fiam, légy különb apádnál. Magyarul: iparkodjon mindenki 
miniszterré vagy generálissá lenni.

Valamennyi iskolának, valamennyi szülőnek tanítása 
abban kulminál, hogy senki se elégedjék meg azzal amit 
tud, se azzal amije van, mert a világ halad, mindenki
nek mindig többet és többet kell tudnia s gazdagabbnak 
kell lennie. Magyarán : építsünk bábeli tornyot, az egekig 
érőt és legyünk mindentudók miként az Úr! . . . Dolgozni 
nem szükséges, csak tanulni, mindig csak tanulni. A 
magyar életiskola pedig gyakorlati példákkal bizonyítja,
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hogy: csakugyan nem a munkából, hanem a teli tálból 
él meg az ember.

Nem is igaz már többé az a közmondás, hogy: 
„Munkából él meg az ember!“

A mai szülők és iskola hűséges tanítványai a para
dicsombeli kígyónak, társadalmi életünk pedig csalhatat
lanul bizonyítja, hogy Utópia nem meseország, mert 
ime itt van, benne élünk. Csak kívánnunk kell, hogy 
vágyaink teljesedjenek.

Szülőnek és iskolának nem a végnélkül való tanulásra 
kellene buzdítani a gyermekeket, hanem arra tanítania, 
hogy már mint gyermek belássa és megértse és soha el 
ne felejtse, hogy az emberi élet boldogsága az anyaföld 
szeretéséből fakad, hogy a kenyéradó anyaföld ápolása, 
az anyaföld minden terményének, a mi világéletünkben 
— egy-két nappal előbb született — testvéreinknek 
gondozása, de főkép a kevéssel való megelégedés, ez 
hozza meg azon tiszta örömeket, amik életünket meg
elégedetté teszik. Ne hagyja el hát senki a falut a város
ért, a földet az orfeumért!

Az államhatalom pedig legyen példája annak, hogy 
csak igazi, becsületes és kemény munka árán juthatni 
az életnek azon egyedüli igaz öröméhez, a mely a 
megérdemlett becsülésben és a megelégedésben nyilvánul. 
Ég állja meg erősen e törvényt, miként az örökké igaz 
Isten is a magáét. Ne legyen irgalmas, és ne tegyen ki
vételt, miként a természet sem tesz, miként a szikla sem 
lesz termékenynyé a véletlenül vagy szándékosan reá ke
rült buzaszem kedvéért. A nélkülözés, az inség és elége
detlenség úgyis mindig az élhetetlenségnek a jele, az 
éhező élhetetlenséget pedig kiirtani, nem pedig hivatallal 
és inség-munkával kövérré hizlalni kell.

Csak volna már férfiunk, aki meg tudná velünk értetni, 
hogy könnyen leszünk boldogokká, ha boldogságunkat 
abban keressük, amink van, amink könnyen lehet, és 
nem abban, amink nincs; — csak volna már valakink, 
aki vissza tudna vezetni minket az elhagyott ősi egysze
rűséghez, anélkül, hogy visszasülyesztene a tudatlanságba: 
hogy hálatelten és megkönnyebbülten mondhatnánk kö
szönetét az örök Istennek a férfiúért, akinek emlékét nem 
semmitérő, hivalkodó szobrokkal fogna kelleni támogatni, 
de akinek emlékét a föld minden népének boldogsága 
fogná örökön örökké hirdetni . . .

Ez lenne a mi második Megváltónk, mindenkinek 
várva-várt Megváltója, aki örökre megszabadítaná az ép- 
kézlábuakat a vén Bürokrácia dsingás gyermekeinek 
örökös nyafogásától.

IRODALMI SZEMLE.

— A cellulóza gyártásához  alkalmas fanem ek
ről. A celluloza-szükséglet fokozódásával mindinkább 
előtérbe lép a kérdés: képes lesz-e azt idővel a jegenye- 
és lúc-fenyő fedezni ?

Petterson szerint a két említett fanemen kivül leginkább 
az erdei fenyő jöhet tekintetbe, a jegenye-fenyőhöz 
hasonló hosszú és erős rostjainál fogva. Gyanta-tartalma 
nagyobb az előbbinél s e miatt nem igen alkalmazták 
eddig a sulfidgyárakban; de felhasználható a nátron- és 
sulfátcelluloza gyártásához. Petterson egynéhány évvel 
ezelőtt a jegenye- és lúc-fenyő anyaghoz klb. 20—30%-nyi 
erdei fenyőt kevert; az anyag jó volt és a gyanta teljesen 
volt kioldva. A híres munksjöi gyártmányokat tiszta Pinus 
fajból vagy jegenye fenyővel való keverékből állítják elő, 
és a világ legnagyobb sulfidgyára Skutskärben jegenye 
és erdei fenyő keveréket használ; a gyártmány teljesen 
fehéríthető és jó cellulózát ád. Már egész kis (pl. 10%-nyi) 
Pinus hozzá keverése megnehezíti a cellulóza fehérítését. 
Hogy ez nem igy van Skutskär-ben, az onnan van, mert 
ott kizárólag a csekély gyantatartalmu széldeszkát dol
gozzák fel.

A sulfid-gyártásnál alkalmazott aránylag gyönge vegyi
szerek nem képesek a gyantát egészen átváltoztatni; az 
finoman elosztva benmarad az anyagban; azért a sulfid- 
gyártásnál arra kell ügyelni, hogy a felhasználandó fa 
csekély gyanta tartalmú legyen.

Nyertek ugyan már a Pinus fajból is sulfidcellulozát, 
de ennek előállítási költsége — a jóval erősebb oldó
szerek és a hosszabb főzési időtartam miatt — nagyobb 
a jegenye-fenyőből nyert gyártmánynál. Pinus fajból nyert 
suliid erős és szép, talán nem oly tiszta fehér, mint a 
jegenye fenyő suliid; csakhogy ujságpapirosnak nem jó.

Svédországban eddig a cellulóza gyártásához lombfát 
nem alkalmaztak, mert egyrészt drágább és a kihozatal 
kisebb; másrészt pedig rostjai rövidebbek a tűlevelüekéi- 
nál. Eddig csak a nyárfát használták fel erre a célra; a 
belőle készült anyag rendesen 50%-al drágább és 40—43 
°/o-al több fát fogyaszt. A nyers anyag feltűnően fehér és 
szintálló, a nap és világosság hatása alatt nem barnúl 
meg, mint a közönséges forgácsolt anyag, de sejtjei 
rövidebbek. Mivel a gyufagyárak sok és amúgy is ritkán 
előforduló nyárfát dolgoznak fel, Skandináviában csak 
klb. 4300 tonna papiros-anyag lesz nyárfából termelve. 
A nyír forgácsoltatva valamivel több és erősebb anyagot 
ád, mint a nyárfa; de nem oly színtartó; az éger több 
és erősebb cellulozanyagot ad, mint a nyír. De vala
mennyi lombfa rostja rövidebb a tűlevelűek rostjainál és 
a kihozatal kisebb.

A tűlevelűekben szegény országokban a jegenye, nyár és 
a vastagabb törzsű fűzfákból (S. fragilis) gyártanak cel
lulózát.

(Centralblatt f. d. g. Forstwesen.) G. J.
— K em encében  való szenítésről.  Larsson L. a 

„Worml. Annalen“-ben a következőket közli. Grötingen- 
ben (Jemtland) a fát előbb 6’X12’ nagyságú bádogretor- 
tákban szenitették; s habár a nyert szénmennyiség ele
gendő volt, a szén minősége nem volt kielégítő. Később 
25’ (7-425 m.) átmérőjű retortát használtak, mely 10.000 
köbláb fát tartalmazott, s az elért eredmény feltűnően
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kedvező volt; a kihozatal klb. 90%-ot tett ki (térfogatra 
nézve.) A melléktermények (kátrány, terpentin, faszesz) 
nyerése nem követel nagy befektetéseket; fődolog azon
ban a szén nyerése, mert a melléktermények ára inga
dozik. A nagy kemence felállítása 25'000 k-ba került. 
Tüzelőül klb. 20%-a a legsilányabb fának használtatik fel, 
de reményük ezen mennyiséget az által csökkenteni, 
hogy a lepárlási termékeket használják fel tüzelőnek. 
Strüdsberg szerint a melléktermények értéke az ottani 
faárak mellett teljesen fedezi a fa értékét, a béreket és 
kamatainak 20°/o-át. A nagy retortából nyert szén éppen 
olyan jó, mint a legjobb, domlyából nyert szén.

(Centralblatt f. d. g. Fortwesen.) G. J.
— A vadgesz tenye  és  a  tölgymakk mint t a k a r 

mány. Lapunk múlt évi rtbv. 15-iki számában felemlí
tettük, hogy a vadgesztenyét, bizonyos eljárás mellett, 
élvezhetővé lehet tenni a háziállatok részére. Kapcsolato
san azon körülménynyel, alábbiakban felsoroljuk a „Der 
praktische Landwirth“ nyomán ebben a tárgyban még a 
következőket:

Dacára, hogy a vadgesztenye gyümölcse tartalmánál 
fogva a szelíd gesztenyéhez nagyon közel áll, a mennyi
ben 50'8% száraz anyagot, 6'4% tojásfehérnyét, 1 '4°/o 
zsiradékot, 39% légenymentes anyagokat (leginkább ke
ményítőt), 3% nyers rostot és 1% ásványanyagot tartalmaz, 
tehát hasonló táperővel bír, mint a kalászosok magvai, 
állati takarmányul mégis alig nyer alkalmazást.

A vadgesztenyét régebben a keményítő és szappan 
gyártásánál, valamint a lepárolási eljárásoknál használták, 
sőt a múlt század ötvenes évek végén Berlinben olyan 
lisztet csináltak belőle, melyet a legfinomabb sütemények 
készítésénél használtak, aztán egy Gliadin nevű pépet 
készítettek, mely csúzos bántalmaknál gyógyerővel bírt, 
de mindezek a vadgesztenyének csak kisebb mérvű hasz
nálatát eredményezték.

A törökök lovaikat vadgesztenyével etetik, a miért is 
a vadgesztenye német neve Die Rosskastanie. Ismeretes 
az is, hogy állat- és vadaskertekben a vadgesztenye gyü
mölcsét a szarvas, dámvad és vaddisznó nagyon kedveli, 
azonkívül a háziállatok közül leginkább felszedik a juhok, 
a sertések, sőt a tehenek is szívesen s ha mégis valaki 
azt állítja, hogy lovak részére kevésbbé alkalmas takar
mány, ennek a tapasztalat ellent mond, habár nem ta
gadható, hogy a lovak azt minden körülmény, illetőleg 
takarmányozási eljárás mellett egyformán kedvelnék.

Etetésre legcélszerűbb a vadgesztenyét nyersen, de 
egész friss állapotban összetörve felhasználni. Miután a 
gesztenye érésének idejében a legtöbb másféle nyers ta
karmányfélék is kaphatók, melyek hosszabb időn át való 
eltartásra nem alkalmasak, mint pl. a nyers répalevelek, 
répafejek, megromlott burgonya stb .: a vadgesztenye nem 
részesül abban a figyelemben, melyet megérdemelne, 
pedig épen keserű cserzőanyag tartalmánál fogva ellen
súlyozná azokat a kellemetlen gyomorbajokat, melyeket 
az imént említett takarmánycikkek gyakran előidéznek.

E R D É S Z

A gesztenyét ily esetekben a héjastól tegyük az állatok 
elé, mert igy, legtöbb csersavat tartalmazván, az előbb 
említett bajok ellen hathatósabb.

Rendes takarmányozásnál mennyiségre nézve a követ
kező adagolás a leghelyesebb: juhok részére naponként 
% —Va kiló, hizlalt birkáknál 2 kilóig, fejős teheneknél 
2'5 kiló, míg a sőréknél ezen mennyiség naponkint 20 ki
lóig is emelkedhetik. Ennél nagyobb mennyiséget már 
azért sem szabad adni, mert nagy csersav tartalmánál 
fogva emésztési zavarok és székrekedés állanak be. Nyers 
burgonya közbevegyítése nagyon ajánlatos, mivel annak 
hatása épen ellenkező. Ezenfelül természetes, hogy a jó
szágnak száraz takarmány is adható. Ha nagy mennyi
ségű gesztenyével rendelkezünk, tanácsosabb azt a mar
hának leforrázott állapotban adni, midőn a gesztenye ke
serű ízét elvesztvén, izletesebbé és könnyebben emészt
hetővé válik. Télire való eltevése egyszerűbb, mint a 
tölgymakké s jól kiszárítva, nem túlmagasan összeraká- 
solva, nagyobb mennyiség áttelel anélkül, hogy abból 
számbavehető százalék megromolna. A jól kiszáradt ke
mény vadgesztenyét tartsuk 24 óráig viz alatt és csak 
azután tegyük az állatok elé.

A tölgymakkot leginkább a disznók és kecskék ked
velik, kevésbbé a juhok, mig a ló és szarvasmarha nagy 
csersav tartalma miatt nem veszi fel. A friss tölgymakk
ban van 55'3% viz, 2'5% nyers fehérnye, 4'4% nyers 
rostanyag, L9 zsiradék és 34'8% légenymentes kivont 
anyag. Ezen tápanyagoknak 87—91 része emészthető.

A makkoltásnál figyelembe veendő azon körülmény, 
hogy a tölgymakk fehérnye-szegény táplálék lévén, ellen
ben sok keményítő anyagot tartalmaz, a sertéseknek 
egyúttal tehát olyan takarmányt is nyújtsunk, mely a 

• makknak említett hiányát pótolja, mint pl. a burgonya, 
takarmányrépa, miáltal az állatok jobban emésztenek s 
a hizlalás is gyorsabban vezet sikerhez.

Imecs Béla.

V A D ÁSZAT.

Útközben.
Vége a nagy hajrának, a négy napig tartott fárasztó, 

de sikertelen vadászatnak.
Egyik hajtó jobban törölgeti a guba ujjával az arcán 

végigcsurgó izzadságot, mint a másik. Pedig tiz fokot 
mutat a hőmérő a zérus alatt.

Kínos nap is volt ez a december huszonharmadika! 
Sok meredek, hosszú hegyet kellett megmászni és még 
több csikorgó hideget ez nap eltűrni a meggémberedett 
ujjú vadászkompániának. Egész nap pihenés nélkül zú
gott a csípős téli szél és a kiállott fogvacogás, didergés, 
mászkálás és csúszkálásból álló egész napi kínlódásnak 
keserves eredménye -—■ egy jól elhibázott őzbaknak az 
árnyéka lett.

Elégületlenül gyülekeztünk az utolsó hajtás végeztével
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és — mint rendesen — nagyokat kortyantva a még meg
maradt szíverősítőből, szidtuk a hajtókát, akik nem úgy 
mentek, mint ahogyan kellett volna, — szidtuk a házi
gazdát, aki rosszul rendezte a hajtásokat, dühösködtünk 
a szél miatt, a hideg miatt és minden elgondolható és 
nem gondolható ok miatt, ami miatt semmit sem lőhet
tünk. Mint rendesen, ha nem sikerül a játszma 1

Később egy kissé lecsillapodtunk s azzal vigasztalód
tunk, hogy ha ma nem is lőttünk semmit, de annál töb
bet lőttünk tegnap. Ha egyebet nem is, de legalább lyu
kat a levegőbe eleget, mindnyájan. Azaz hogy mégsem 
mindnyájan, mert legkedvesebb cimboránk és házigaz
dánk tegnap sem sütötte el a flintáját.

Tonkó egyáltalában nem is sütötte el soha a puskáját. 
Addig-addig célozgatott mindig, hogy legkimértebb cél
zása is rég tárgytalanná lett már, amikor a ravaszrán
tásra került volna a sor. Pedig hányszor, de hányszor 
szeretett volna odagyújtani egy-egy impertinens nyúl
nak, amely — különös játéka a sorsnak 1 — mindig az 
ő lába között menekült a hajtők elől. Vagy egy-egy ra
vasz komára, amely — amig csak láthatta — olyan igen 
szívhezszólóan integetett neki Istenhozzádot magasra emelt 
lompos vitorlájával.

— Hadd éljenek 1 szokta mondogatni, ha bosszantották.
Elindultunk hazafelé. A tíztagú vadásztársaság — a

körülményekhez képest — elég vígan ballagott egymás 
után, szép libasorban, hágókra fel, hágókról le. Mikor a 
Kornu tetejére értünk, egyszerre csak megáll Tamás cim
bora, a gunár.

— Te Tóni! mondja a házigazdának. Lelkiismeretem 
nem visz rá, hogy téged rossz puskásnak higgyelek. Ilyen 
derék házigazda rossz vadász nem lehet. Mutasd meg, 
— áldjon meg az Isten — hogy tudsz úgy lőni, mint 
akármelyikünk. Lőjj valamit itt előttünk!

— Legyen! mondja Tóni. Látjátok ott vagy 50 lépés
nyire előttünk, az útszélen azt a nagy tölgyet ?

— Látjuk, látjuk 1 Jó cél lesz 1 Ammár jó lesz!
— Nohát! Annak a derekán ott azt a kis foltot, látjá

tok azt is?
— Kicsi lesz az nagyon, t e !
— Ne búsuljatok vele. Hát ti csak nézzétek azt a kis 

foltot annak az útszéli tölgynek a derekán, három méter
nyire a föld felett.

Fogja jó Durondálját, megcélozza az útszéli roppant 
tölgyet, célozza . . . célozza . . .  no most! és eldurran 
a jó flinta.

Annyi volt ez a lövés annak a tölgynek, mintha rá
prüszköltek volna.

— Juon ! kommandál Tóni. Eredj, nézd meg, hány 
szem sörét van a foltban.

Juon megy, keresi, keresi a sörétütötte lyukakat, azu
tán lehajol a fa tövéhez, felvesz onnan egy frissen lőtt 
nyulat és hozza e jelentéssel együtt:

— Jelentem alássan Domnule, három szem ment a 
foltba, a többi ebbe a nyulba. Megolvassam ebben is?

E R D É S Z

— Sohse bántsd! Nohát lurkó. Melyikőtök tud így 
lőni, h e !

— Tamás pedig nyitva feledi a száját és mi mindnyá
jan ámulunk, bámulunk a sikeres lövés felett, míg végre 
szó jő Tamás ajakára.

— No ennyire csakugyan nem hittelek képesnek.
De mink sem. Báró De Mánxon kívül — tudomásunk 

szerint ő az egyetlen, aki egy lövéssel messzi kétfelé 
tudjon találni.*) Aki a lövés pillanatában oly kiszámított 
ügyességgel tudja elrántani a puskacsövet, hogy a sörét- 
porció nagyobb része az érdemesebb, kisebb része a hit
ványabb célpontot találja. Sőt Tóni — báró De Mánxot 
is lefőzte. Mert ez látta a kilenc kacsát, amit a puská
jába tett kilenc szem söréttel egy lövésre lekapott, de 
Tóni ámbár csak az egyik célt látta a fa tetején, mégis 
eltalálta a fa tövében rejlő nyulat is . . . Nem teszi ezt 
meg senki utána!

Megdicsértük a lemenő napot, hazamentünk, kocsira 
ültünk és elmondtuk az esetet úgy, amint volt igazán. 
De — mégis csak romlott a világ és hitetlen ! — nem 
hiszi senki, hogy így is tud a jó puskás ember lőni.

*
Az eset hiteléül:
Borsodapátfalván, 1903. II. 6.

Fankovics Imre, s. k. 
Mirtse János, s. k.

P. h.
■kk.-kk.k-kkk-kk. kk-kkkkk-k-kkkkkk Kkkkkkkk-kkkk-kk

Róka koma életéből.
Engedjék meg tisztelt olvasóim, hogy azoknak a leg

gondosabb körültekintést igénylő műveleteknek, melyek a 
taktika ügyességét tekintve, egy érdemekben megőszült 
generálisnak sem válnának szégyenére s melyek mind
mind sunyi koma nevéhez fűződnek, s ravaszsággal át
szőtt és kibélelt lényének mintegy természetes folyomá
nyaiként látszanak, számát egy esettel én is szaporítsam.

Szép forró, nyári délután volt. Elfáradva egyrészt a 
hosszú gyaloglás, másrészt a tikkasztó hőség következté
ben, leheveredtem egy tisztás szélén álló bükkfa árnyé
kába. Az erdő csendes volt, a madarak némán és hall
gatagon repdestek egyik ágról a másikra, csupán a szú
nyogok éles zümmögése, a magános futóbogár panaszos 
zöreje, a lombokat lengető szellő susogása s a völgyben 
lassan folydogáló patak mormogása alkották e búskomor 
és vad magánosságnak egyedüli zenéjét.

Nem csoda tehát, ha lelkemben is hasonló egyhangú 
érzelmek ébredtek. A mint igy ábrándozom s révedező 
szemekkel bámulok ide s tova, egyszerre úgy átszőtt, 
mintha valami a bokrok lombjának oltalma alatt lassan 
csúsznék egy bizonyos irány felé. Nézegetek, fülelek s

*) Hasonló hitelesen igazolt esetek közhírrétételét — csakis a 
valóban félreismert tehetségek reputációja érdekében — máskor is 
elvállalja a Szerkesztő,
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Másodnap egy emse, hat malac és egy süldő került a 
vadászok elé. Ezekből egy vadász, egy koca, egy malac 
és egy süldő került végzetes összeütközésbe. Az össze
ütközés eredménye az volt, hogy elmenekült négy darab 
középszerű agyaros és öt malac, a mely utóbbiakból kettő 
azonban rosszul menekült, mert másnap elfogták a pász
torok. A vadász sehova sem menekült.

Harmadnap csak egy darabot lőttek.
A negyednapi vadászat már eredménytelenül végződött, 

ámbár a még megvadászni való területen — a nagyobb 
siker szempontjából — sikerült próbahajtást is csináltak.

Igazán csodálatos, hogy az utolsó hajtást fényesebb 
eredmény nem koronázta.

Igaz! A másodnapi vadászaton ama bizonyos nem me
nekült vadász — egy álló helyében három darab vad
sertést lőtt. E hír azonban még megerősítésre szorul.

A.

ime előbúvik a komának szimatoló orra. Mindjárt tudtam, 
hogy valami gazságon spekulál. No de csak csend és 
türelem, biztattam magam, s csöndesen figyelni kezdtem. 
Nem sokáig kellett várnom, kipattant a szeg a zsákból. 
Nosza, még egy-két lépés s hopp, egyet ugrik, megáll, 
visszafordul s tovább szökik. Csak most vettem észre, 
hogy a komának tapsi-füles pecsenyére fájt a foga, de 
elszámítá magát, hosszabbat ugrott a kelleténél, mely 
zajra a füles felébredvén, gyorsan eliramodott.

A mint igy lelkemben örvendtem a szegény nyúl sze
rencsés megmenekülése s a ravaszdi csúfos felsülése fe
lett, legnagyobb bámulatomra látom a komát lassan bal
lagva ismét közeledni s ép azon hely felé, honnét a pe
csenyét elszalasztó hibás ugrás történt. Körülnéz s nosza 
ismét egyet ugrik, de már nem hosszabbat, hanem ép 
arra a helyre, hol a füles feküvék. Ekkor megáll, lenéz, 
aztán ismét felnéz, párszor szépen megforgatja a fejét, 
felemeli a lábát s szokott műveletének pontos elvégzésé
vel lehajtott fővel tovább kullog, míg egy lövés örökre 
véget vetett ravaszságban megrögzött életének.

Ennyi a tényállás, a többit gondolja ki-ki hozzá a saját
módja és felfogása szerint. „  , .1 Grenyi.

Eredményes hivatalos vadászai
Miután a vaddisznó a múlt évben tönkretette Rudnó 

és Garamrév község mezei terményeit, kitúrta és meg
rágta a déli meredek hegyoldalakra ültetett két-három 
éves tölgycsemetéket is, sőt annyira nekibátorodott, hogy 
a krumpli és kukoricaföldeken végzett riogatásra, de a 
lövöldözésre is, már oda sem hederített.

Ez okozta vesztüket.
Barsvármegye alispánja hivatalos vadászatot rendelt el 

ellenök s e vadászatot ez év május havának 25—28. 
napján tartották meg elég eredményesen.

Első nap hat darabot riasztottak fel a hajtők. E hat 
darabból egy hatalmas vadkan került volna terítékre, 
ha a mély haslövés helyett jobb lövést kap. A többi öt 
— minden ok nélkül — megfutott.

kkkkkkkkkkkkkkk-kkkkkkkkkkkkkkkkkk-k-kkkk

KÜLÖNFÉLÉK.

* Kinevezések, á thelyezések. A m. kir. földmive- 
lésügyi miniszter kinevezte erdészjelöltekké a XI. fizetési 
osztály 3-ik fizetési fokozatába Kohout János erdőgyakor
nokot a besztercei erdőigazgatósághoz és Bauer Endre 
uradalmi erdészt az egri járási erdőgondnoksághoz ; Erősdi 
Bálint m. kir. erdészt pedig a máramarosszigeti erdő
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igazgatóság kerületéből a kolozsvári erdőigazgatóság ke
rületébe helyezte át és a sárkányi erdőgondnokság veze
tésével bízta meg; továbbá a magyarországi erdőket ke
zelő erdőtisztek létszámában Czillinger János, a horvát- 
szlavonországi kincstári erdőket kezelő erdőtisztek létszá
mában pedig Frommeyer Antal, Bakkay Albin József 
és Ambrózy Román ideiglenes minőségű erdőgyakorno
kokat állásukban véglegesítette.

* Lapunk szerkesztő je  németországi útjáról július 
hó 20-án érkezett vissza.

* Gyászhír. Hatolykai Pótsa József v. b. titkos ta
nácsos, kamarás, Háromszékvármegye főispánja, elhalálo
zott Sepsi-Szent-Györgyön. Lapunk szerkesztője közeli 
rokonát veszítette el az elhunytban.

* Eljegyzés. Schauschek Gábor urad. erdőtiszt je
gyet váltott Némethy Ilona kisasszonynyal Gyulán.

* Figyelmeztetés. Lapunknak minden száma a hónap 
1-én és 15-én lesz Ungvárról szétküldve s ha dacára 
ennek, előfizetőink közül valaki a lapot 4-én vagy 19 én 
kezeihez nem kapná, kérjük a hiányzó számot azonnal 
a Székely és Illés könyvnyomda-tulajdonos cégtől köve
telni. — Lakás- és címváltozás egyenesen a nyomdának 
jelentendő be.

* Szíves tudomásul.  Erdőaltisztek lapunkra 8 K val 
fizethetnek elő egész évre.

* Fűrészárú. Amsterdamban, konzulátusunk májusi 
jelentése szerint, a monarchiából érkező rönkfa és fűrész
árú mindinkább tért foglal a hollandiai piacon. A vizen 
való szállítási költségek jelenlegi olcsósága következtében 
f. évi március hóban ismét nagyobb szállítmányok érkez
tek a monarchiából, különösen pedig hazánk erdélyrészi 
vármegyéiből és Szlavóniából.

A A -A A A A A A A AAAA A A A A.4: A A # A 'í A A A A * A A A T. A. A A A A A

LEVÉLSZEKRÉNY.

Tekintetes Szerkesztő Ur!
Lászlóffy Gábor kir. főerdőtanácsos távozása alkalmá

ból a pozsonyi kir. erdőfelügyelőségi kerület területén 
alkalmazott erdőtisztek m. hó 29-én Pozsonyban, minden 
részletében szépen sikerült ünnepélyt rendeztek.

Az ünnepély, melyen a kerületben alkalmazott erdő
tisztek közül mintegy 50-en vettek részt, s a melyen 
képviselve volt a pozsonyi társadalomnak számos előke
lősége, d. e 11 órakor kezdődött a „Magyar Királyihoz 
címzett szálloda első emeleti termében.

A távozó köztiszteletben álló főerdőtanácsost küldött
ség hívta meg a terembe, a hol megjelenésekor őszinte 
szívből jövő s meleg ovációkkal, éljenzéssel fogadták, j  
Erre előlépett Suszter Lajos cseklészi hitb. főerdész és 
szépen átgondolt beszédben méltatta a volt kir. erdőfel
ügyelő érdemeit s búcsúzott el az összes erdőtisztek 
nevében. A beszéd végeztével a távozónak átadta a ke
rület erdőtisztjei által szívesen felajánlott emléktárgyat,

egy remek kivitelű ezüst szekrénykét, mely három rekesz
ben számos erdőtiszt fényképét foglalja magában.

Az ünnepelt — kinek előzetesen az ünnepély részletei
ről tudomása nem volt — könnyekig meghatva mondott 
köszönetét a szerinte meg nem érdemelt szeretetnek ilyen 
formában történt megnyilatkozásáért, biztosítván az egybe
gyűlteket, hogy e pillanatot soha nem múló emlékként 
fogja lelkében megőrizni.

Miután ünnepelt a jelenlevők mindegyikének külön- 
külön is megköszönte a szives megemlékezést, a társaság 
elindult, hogy egy csoport-fénykép felvétele által mód 
nyujtassék minden egyes tagjának arra, hogy e szép nap 
látható kedves emlékét a késő korig is megőrizhesse. 
Délután lfo2 órakor a társaság a „Magyar Király“ dísz
termében terített, és az ünnepelt arcképével ellátott ét
lapokkal diszitett asztaloknál helyezkedett el. A lakomán 
nemcsak az erdőtisztek vettek részt, hanem a pozsonyi 
társadalom számos előkelősége is. A távozó főerdőtaná
csos itt szép beszédben köszönte meg újból a bucsu- 
zásra megjelentek szives fáradozását és szeretetét, bizto
sítván őket arról; hogy a kerület erdőgazdaságát ezentúl 
is figyelemmel fogja kisérni, a kerület erdőtisztjeire, vala
mint ismerősei és barátaira mindenkor hálás szívvel fog 
visszaemlékezni.

Majd Székely György, a besztercebányai püspökség 
erdőmestere emelkedett szólásra és lelkes beszédben, 
melynek minden mondatát az igaz tisztelet, a szeretet 
és önzetlen barátság sugallt, méltatta a távozónak bokros 
érdemeit és annak egészségére emelte poharát. A beszéd 
elhangzásával Suszter Lajos, — az ünnepi szónok — a 
fiatalabb generatiónak ezen agilis tagja jelentkezett szó
lásra és szépen fogalmazott tósztban éltette a távozó fő
erdőtanácsost.

Most Fogassy Gyula fóerdész állván fel, s az elhangzott 
remek beszédekre való hivatkozással, úgymond: csak 
azért kíván szólani, mert azok egyike barsi, mig a másik 
pozsonymegyei illetőségű, nem engedheti, hogy Nyitra 
megye háttérbe szoruljon s azon csokorhoz, melyet az 
előtte felszólalók a nagyrabecsülés, a szeretet, a ragasz
kodás és a barátság virágaiból kötöttek a távozó főerdő- 
tanácsosnak, a nyitramegyei szaktársak nevében kíván 
fűzni egy szerény kis virágot.

Ezzel azután megeredt a tósztok árja.
A társaság nagyrésze együtt maradt a késő délutáni 

órákig, a mikor egyesek elutaztak, a vissza maradottak 
pedig még egy kedélyes vacsorára gyülekeztek.

Az ünnepélyből, annak lelkes hangulatából, melyet 
néha-néha az elválás okozta fájdalmas érzés rezgett át, 
mindenki azon meggyőződést merítette: hogy igehis lehet 
valaki hivatalból szigorú, pedáns főnök, kitűnő köztiszt
viselő s e mellett ember — és szaktársainak becsülését 
és szeretetét bírhatja. — Az idevezető helyes utat elta
lálni nem könnyű feladat, de aki ezen tulajdonságok 
birtokában van, az igazán képesítve is van bármely 
magas állásnak betöltésére. Még meg kell említeni,
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hogy a kincstári és állami erdőtisztek tüntetőleg távol 
maradtak. Ezzel a sokszor magasztalt kollegiálitásnak 
rossz szolgálatot tettek ugyan, de elérték azt, hogy a 
lezajlott ünnepélyre nem sütheti rá senki: „a megrendelés 
bélyegét,“ mert a megjelenteket az önzetlen tisztelet, a ! 
szeretet és egyik-másik magyar erdészben még mindig 
feltalálható kollegiális szellem hozta össze.

Figyelő. |

árverési hirdetmény.
Ung vármegye szobránci járásába kebelezett, 

Prikopa község volt úrbéresei tulajdonát ké
pező erdőben a nagyméltóságu földmivelésügyi
m. kir. ministeriumnak 1902. évi december hó 
15-én kelt 47534. szánni magas rendelete ér
telmében, a rendszeres gazdasági üzemtervtől 
ellérőleg engedélyezett következő rendkívüli 
fasználat fog folyó évi augusztus hó 24-én 
(1. c. 10 órakor Prikopa községben, a község
házánál megtartandó nyilvános árverésen, alábbi 
mennyiségben és kikiáltási ár mellett a leg
többet Ígérőnek az egész 97-6 k. holdnyi er
dőterületről eladatni:
14297 drb tölgy épület- 

és műszerfa . . . 4541 '310 m3 49951 K
az ebből maradt vegyes

tűzifa..........................  1436'000 m3 2472 „ [
összesen: 5979‘310 m3 52823 K ' 

Versenyzők kötelesek az árverés megkez
dése előtt a kikiáltási ár 10 (tiz) százalékát 
bánatpénz gyanánt az árverező biztos kezei
hez letenni.

írásbeli zárt, szabályszerűen kiállított és fel- 
bélyegzett ajánlatokhoz, melyek a szóbeli ár
verés megkezdése előtt nyújtandók be, a bánat- i 
pénz készpénzben vagy óvadékképes értékpapí
rokban csatolandó.

Utóajánlatok tekintetbe nem vétetnek és 
egyáltalában el sem fogadtatnak.

Az árverési és szerződési feltételek a priko- 
pai községházánál és az ungvári m. k. járási 
erdőgondnokság irodájában a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők.

Ungvár, 1903. évi július hó 28-án.

j l  kir. járási erdőgondnokság.

Első évet végzett
erdészakadémiai hallgató a szünidőre, illetve 
augusztus és szeptember hónapokra alkalmazást 
keres.

Cím : Bartók Ernő erdészakadémikus, Sel
mecbányán.

Pápa-, Ugod-, F.-Ga!la- és bicskei ura
dalmak erdőmesteri hivatala Pápa.

Pályázat
a fenti uradalmaknak Pápán levő igazgató
erdőmesteri hivatalánál újonnan szervezett erdő- 
gyakornoki, esetleg erdészjelölti állomásra, 
mely:

1) évi 720 korona, illetve 1200 korona kész
pénzfizetéssel ;

2 ) egy bútorozott szoba használnatásával;
3) ezen szoba téli fűtésére szükséges mennyi

ségű tűzifával;
4) a fenti uradalmaknál meglevő nyugdíj

jogosultsággal van javadalmazva.
Pályázóktól ép és egészséges testalkat mellett 

a selmeczi m. kir. erdészeti akadémia teljes és 
sikeres végzése, a magyar és német nyelvnek 
szóban és írásban való tökéletes bírása, jó fogal
mazási képesség, lehető szép irás és rajzolás 
kívántatik meg.

Pályázni óhajtók — kik közül a kinevezendő, 
ha erdészeti államvizsgával b ír: az erdészjelölti; 
az ezzel nem rendelkező pedig csak: erdőgya
kornoki állásra és javadalmazásra fog kinevez
tetni ; — ezen fentebbi kellékek igazolása és 
keresztlevelük s esetleges alkalmaztatásukról szóló 
bizonyítványaikkal felszerelt s özv. Gróf Ester
házy Móricné ő excellenciájához Pápára szóló 
kérvényeiket, alólirotthoz legkésőbb folyó évi 
szeptember 30-ig annál is inkább nyújtsák 
be, mert később érkező kérvények figyelembe 
nem vétetnek.

Az állomás a kineveztetéskor azonnal is; de 
legkésőbb 1904. évi január hó 1-én lesz elfog
lalható ; illetve elfoglalandó.

Pápa, 1903. julius hó 8-án.

Jákói Géza,
1—3 uradalmi erdőmester

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt, 1903.
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MAGYAR E R D É S Z
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

1903. augusztus 15.

Előfizetési ár:
Egész évre ... ... ... 
Félévre ... ... ... ...

S z e r k e s z t i  é s  k ia d ja :

14 K im ecsfa lv i  I M E C S  B É L A  B O R S O D - A P Á T F A L V Á N ,
7 K J hová az előfizetési és hirdetési dijak, valamint a lapba szánt közlemények küldendők.

Megjelenik

minden hó 1-én és 15-én.

Az erdészeti egyenruha.
A „Magyar Erdész “-ben többször szó tárgya 

volt az erdészeti egyenruha kérdése. Egyesek 
megváltoztatását, mások pedig teljes eltörlését 
kívánják. Abban valamennyien egyetértenek, hogy 
nem gyakorlati. De az olyan ellenvetések, hogy 
nem egyöntetű sem posztóban, sem szabásban, 
hogy (bár szolgálatban való viselése rendeletileg 
van kimondva) az egyik mindig, a másik hébe- 
hóba, a harmadik soha sem viseli, nem az egyen
ruha lényegét támadják, hanem a rendeletnek 
lanyha betartását, vagyis jobban mondva, benem 
tartását illusztrálják.

Nem célom foglalkozni, az egyenruha minemű- 
ségéről, sem a reá vonatkozó különböző javas
latokkal, hanem azon okokkal, hogy miért nem 
érhet sokat egyenruhánk. Mert mindaddig, míg 
az egyenruhaviselésnél felmerült anomáliák meg 
nem szűnnek, mindegy: akár szürke dolmányt 
és hirsfengert, akár csikós gatyát és fokost vi
selünk.

Előre kijelentem, hogy én elvben az egyen
ruha mellett foglalok állást, egyebeken kivül már 
azért is, mert a kevésbbé intelligens lakosságú 
vidéken az egyenruha nagyban emeli az erdész 
tekintélyét és így némileg megkönnyíti nehéz 
szolgálatát.

De ha erdészeti egyenruháról, tehát az erdé
szeti karnak egyenruhájáról van szó, legyen az 
egyöntetű* az egész karban, s ne legyen az a j 

kiváltságosoknak öltözéke ! Az egész erdészeti kar 
egy cél felé törekszik, valamennyi egyféle képe
sítést nyert, valamennyinek nehéz a szolgálata: 
legyen valamennyi egyenlő ruhába bujtatva, ha 
már uniformisról beszélünk. Pedig a gyakorlatban 
azt látjuk, hogy más a kincstári, más az ura

* S kötelező. Szerkesztő.

dalmi, más a társulati stb. erdészek egyenru
hája. Hogy lehet ilyen körülmények között er
dészeti egyenruháról szó?!

Nem elegendő-e a kenyéradó megkülönböz
tetésére egy kisebb, pl. föveg-jelvény ? vagy ta
lán az uniformis egész lényegének megváltoz
tatása kell ehhez ?

Avagy nem különös-e az, hogy — tapaszta
latból mondom — egy erdőfelügyelő ellenezte 
egy a 17. §. alá tartozó erdőliszti karnak egyen
ruha tervezetében a kardbojtnak, tehát a tiszti 
jelvénynek, a viselését, mert állítása szerint azt 
csak kincstári erdészek viselhetik. Kérem! Ho
gyan veszi ki magát egy fiatal kardbojtos kincs
tári erdész, egy az erdészet terén érdemeket 
szerzett, szolgálatban megőszült, de csupasz kardu 
magán-erdőtiszt mellett! Ez tekintélycsorbitás! 
mert — ne feledjük — a nép nagyon sokat ád 
a külsőségre, s előtte a csupasz kardu úr nem úr!

Mire való a nem kincstári erdészeknek ilyen 
igazságtalan megkülönböztetése ? Mért adnak a 
külömböző rendeletek a kincstári erdészeknek 
nagyobb társadalmi jogokat, mint a velük egy- 
képzettségű magán-erdőtiszti karnak ? Csoda-e, 
hogy a magan erdőtiszti kar nem tud azon ní
vóra emelkedni, - -  amelyet pedig ép úgy meg
érdemel, mint a kincstári erdészek, — ha a tör
vény maga mozdítja elő az anomáliát és ferde- 
ségeivel a közvélemény előtt legjobb esetben 
oberjagerekké degradálja a nem kincstári erdé
szeket ?

Azzal állanak elő, hogy sok magán-uradalom
nál olyanok foglalnak el erdőtiszti állásokat, kik 
azt általános müvetségüknél fogva nem érdem
lik meg, nem végezhetnek fontosabb funkciót.

Hát csak úgy lehet ezen a bajon segíteni, 
hogy a nem kincstári erdőtiszti karának érdem
dús tagjait az ilyen kegyencek miatt le kell szó-
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rítani az őket nem illető alantos polcra ? . . . . 
S itt állunk a cim kérdéssel szemben.

Nem-e könnyebb törvényileg biztosítani az er
dész címet, ha az mindjárt bizonyos kiváltságos 
osztálynak nem is volna ínyére ?

Erdész címre csak az tarthat igényt, ki azt 
általános műveltségénél, tanulmányánál és szak- 
képzettségénél fogva megérdemli!

Hány magán-uradalmi tiszt van, aki nem mű
veltségénél és tudásának, hanem szolgaiságának 
köszöni állását! Ennek oly társadalmi jogokat 
adni, mint más képzett müveit osztálynak : az 
erdészet nívójának ’sülyesztését jelentené. De 
viszont: miért sújtani igazságtalanúl az erdészeti 
karnak nagy zömét azért, mert — tisztelet a 
kivételnek — némely nagy úr látszólag olcsóbb 
tiszti személyzettel akar kérkedni! Pedig tényleg 
nem olcsóbb az, mert a szakképzett erdész tu
dásával bőven behozza a reá fordított nagyobb 
költséget, de persze emellett megköveteli a mű
veltségéhez illő bánásmódot is, s itt a bökkenő 
és az igazi ok !

íme egy példa. Elfoglaltam új állásomat, s 
rövid idővel rá dolgom akad a szomszédos dús
gazdag gróf magán-uradalmának előttem isme
retlen erdészével, aki azonnal kollegának titulált 
Később tudtam meg, hogy a gát-őrből lett er
dész — aki külömben utódja volt egy majoros
ból, később szatócsból lett főerdésznek — egyik 
leggyöngébb erdőőrömmel volt kétszer szakvizs
gán ; ez oklevelet nyert, amaz elbukott s lett 
belőle erdész ; de gazdag grófnál, nem pedig az 
alakulás nehézségeivel küzdő társulatnál.

Mielőtt tehát az egyenruha kérdésének meg
oldásához hozzáfognánk, követeljük :

a) a cim szabályozását; hogy a megválasztott 
címet csak is a szakképzett viselhesse, s úgy az, 
aki bitorolja, valamint az is, aki adta, egyformán 
büntetessék;

b) hogy a törvények és a kiadandó rendele
tek egyenlő társadalmi jogokban részesítsék az 
erdészeti kar összes tagjait;

c) az egyenruhát csak is szakképzett visel
hesse, s az egyenlő legyen az egész karban, a 
kenyéradó szerint kisebb jelvénynyel megkülöm- 
böztetve.

így rendezve az ügyet, elérhetjük azt, hogy

egyenruhánkat tisztelni is fogják ; míg ellenben, 
ha a törvény lanyhasága megengedi, hogy a ki
váltságos osztály kénye-kedve szerint lakájt, puska 
töltögetőit magas rangú erdész címekkel illesse : 
akármilyen az egyenruhánk, nem válik sem 
hasznára, sem dicsőségére szeretett szakunknak.

. . . .  ő.
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Erdészeti oktatás 
s az erdészet társadalmi helyzete.

Ir ta : Pauer Jenő.
Azon meggyőződés, hogy bármily szerény vélemény

nek közlése csak használhat az ügynek, amelynek szol
gálni kiván, — minthogy az ily szerény eszmék is (el
költhetik oly egyének érdeklődését, akik eszmében és 
tapasztalatokban gazdagabbak s az intézmények fejleszté
sére képesek is, — e meggyőződés bátorít engem is arra, 
hogy intézményeink természetszerűleg szükséges fejlesz
tésére vonatkozó igen szerény eszméimet közöljem e 
lapok hasábjain, s — hazánk erdőgazdaságának fej
lesztésére törekedvén, ezáltal — legalább annyira amen
nyire tőlem telik — én is eleget tegyek hazafiui köte
lességemnek.

*
Erdészetünk fölvirágozása főként a szakfiatalság neve

lésétől, képzettségétől és a társadalomban való érvénye
sülésétől függ.

Minél képzettebb szakfiatalságunk, hazája iránt való 
kötelességének annál inkább meg tud felelni s a társa
dalomban annál nagyobb becsülést fog szerezni magának 
és szakjának. Éhez képest szakoktatásunk tökéletesbíté- 
sére törekedvén, ezt eredményesebbé úgy tehetjük, ha 
fiatalságunknak szakszerű kiképzését nem elméleti, hanem 
gyakorlati oktatással kezdjük.

Az erdészeti pályára lépő ifjúnak, mielőtt az akadémiára 
menne, egy évi előgyakorlattal kellene bírnia,* hogy ez 
idő alatt legalább nagyjában megismerte legyen azt a 
pályát, amelyen egész életét tölteni kívánja. Ezen elő- 
gyakorlati év alatt rájöhetne arra, hogy e pálya talán 
nem neki való, s ez esetben még idejekorán választhat 
más pályát s nem fordulna elő, hogy az ifjú elé, aki a 
legszebb reményekkel megy az erdészeti akadémiára, 
ennek végeztével a gyakorlati életben egy teljesen isme
retlen élet tárul, amely ellenkezője annak a bűbájos kép
nek, amit az erdész-életről képzelt volt.

Mit tegyen ilyenkor a csalódott ifjú ? Hagyjá"-e ott 
másnak gondolt pályáját s lelkében mély csalódással 
más pályát kezdjen, — ha vájjon anyagi körülményei ezt 
megengednék, — avagy beletörődve helyzetébe,szakszeretet 
hián maradjon meg a nem kedvelt pályán ? Legnagyobb

* Ezt kívánta L. munkatársunk is e lapok idei 7. számában.
Szerkesztő.
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részt ez az utóbbi történik meg, s a mai rendszer szerint 
neveltünk magunknak oly szakembert, aki csak immel- 
ámmal dolgozik a nem keresett szakban és bizonyára 
legkevésbbé sem válik sem hasznára, sem büszkeségére 
szakjának.

Az előgyakorlati évre tehát csakugyan nagy szüksége 
van az erdészpályára készülődő ifjúnak, s ezért mind
egyiknek a középiskola elvégzése után, érettségivel és 
testi egészséget igazoló orvosi bizonyítványnyal fölszerelt 
folyamodványnyal be kellene kérezkednie valamely ható
sághoz,* amelyben ezen időn át szolgálni kíván.

Ezen erdőhatóság az ifjúnak véleményezett kérvényét 
fölterjesztené a földmívelési miniszterhez, aki a végzést 
egyenesen a folyamodónak küldené.

Igen kívánatos, hogy a folyamodót azon helyre nevezzék 
ki, ahová kérezkedik, hogy ezen legelső kérelmének el
utasításával kedvét ne vegyük s ne riasszuk el a pályá
tól, amelyre annyi szép reménynyel indul. Ezen esetben 
a szolgálat érdeke csupán az legyen, hogy az ifjúban a 
pálya szeretetét megerősítsük, hogy szakját olyan lelkesen 
szerető ifjút neveljünk, hogy e szakszeretetet a könyör
telen életnek durva csapásai se ölhessék ki szivéből . . .

Természetes, hogy ez előgyakorlati évben módját kell 
találni annak is, hogy az ifjú a szakjával járó fáradságos 
és sokszor nélkülözésekkel járó foglalkozásokat legalább 
nagyjából mind megismerje.

Evégett osszák be az október elsején szolgálatba lépő 
ifjút valamely olyan erdőgondnoksághoz, amelynek veze
tője egyéniségénél fogva kiválóan alkalmas arra, hogy a 
kezdőben a szakszeretet mellett munkakedvet is ébresszen. 
Az itt töltött ősz, tél és tavasz idején megismerkedik a 
kezelési munkálatokkal, talán áthelyezik más erdőgond
nokságba is, ahol kiegészítheti az előbbiben szerzett is
mereteit. Minden e gondnokságokban való alkalmaztatása 
pedig főleg a külső kezelésre irányuljon, ne pedig az 
irodai foglalkoztatásra.

A tavaszi usztatás és erdősítés befejeztével rendeljék 
az erdőrendezőségi szolgálatra, hogy itt a becslési és 
mérési munkálatokkal ismerkedjék meg s ne maradjanak 
előtte ismeretlenek az azokkal járó fáradalmak se.

Az előgyakorlati év alatt látottakról köteles legyen 
rendes jegyzeteket vezetni, amiket főnöke bármikor meg
tekinthet.

Szeptember végén, az alkalmazottnak azon évi főnökei 
az erdőhatóság fejének elnöklete alatt bizottsággá alakul
nak, s az általa vezetett jegyzeteket is bírálatuk tárgyává 
téve, bizonyítványt adnak neki szolgálatában tanúsított 
szorgalmáról és képességeiről. És ez alkalommal az al
kalmazottat, ha az erdészi pályára hivatottnak nem 
találnák — tapasztalt képességei alapján — atyai jóindu
lattal törekednének ezen pálya elhagyására s más, hajla
mainak megfelelőbb pálya választására bírni. Hivatottsága 
esetén, az előgyakorlati évet sikeresen végzett ifjú, az

* Szerző állami erdőhatóságra gondol. Szerkesztő.

erdészeti tudnivalók elméleti részének elsajátítása végett, 
ezen előgyakorlatáról szóló bizonyítvány alapján beiratkoz- 
hatik az akadémiára.

Hogy az akadémia mostani tanterve helyes-e vagy 
sem, erről nem szólhatok, de mint mindenben, úgy való
színűleg már ebben is lesznek dolgok, melyeknek refor
málása el nem maradhat. Egy azonban bizonyos, és ez 
az, hogy az elméleti oktatás sokkal eredményesebb volna, 
ha a M. E. ajánlotta akadémiai Otthon felépülne.

Ez Otthon erősítené a baráti érzést, nagyon megkön
nyítené a különböző gondolkozásu ifjak társulását is, s 
lehetővé tenné, hogy azok, akik tanulmányaikat s az 
életet könnyebb oldaláról nézik, a közelebbi érintkezés 
révén, szórakozás közben, szinte észrevétlenül sajátítanák 
el kötelességeiknek már is tudatában álló, komolyabb 
gondolkozásu társaiknak nemesebb életfölfogását.

Az akadémia ifjúságnak manap Selmecbányán nincs 
valamire való szórakozási helye, nincs igazi otthona. Van 
ugyan ifjúsági köre, de ez az ifjúságnak a mai kor kívá
nalmaihoz mért nemesebb szórakozási igényeit nem 
elégíti ki mindenben.

A mai fiatal embernek olyan testedző, léleknemesítő 
szórakozásra van szüksége, aminőt akadémiánk mostani 
székhelye csak igen parányi részben képes nyújtani.

Az akadémiai Otthon hivatott volna arra, hogy — 
kellő határok közt — a szórakozás minden nemét felölelve, 
ezt a komoly céltudatos munkával megfelelő kapcsolatba 
hozza annál is inkább, minthogy fiatal embertől komoly 
és tartós munkát: erkölcsös, léleküdítő szórakoztatás nélkül 
nem is kívánhatunk.

Magának az akadémiai elméleti oktatásnak reformálása 
végett talán valamely bizottságnak kellene alakulnia, 
amely módot találna arra, hogy a gyakorlati kiképzés 
nagyrészt már az elméleti oktatás keretében is érvénye
süljön.

Az akadémiát julius hóban végzett ifjú — ha kincstári 
szolgálatba kíván lépni, — végzettségét bizonyító lecke
könyvével s egyéb kellékkel fölszerelt folyamodványát a 
földmívelési minisztériumhoz nyújtsa be, a minisztérium 
pedig akként intézze el a folyamodó kérvényét, hogy ez 
az állást szeptember hó elsejére elfoglalhassa.

A kincstári szolgálatba immár fölvett ifjút legelőbb is — 
szeptemberben — az erdőhatóság irodájába osztanám be, 
hogy az iktatással és kiadással járó tennivalókkal, a hiva
talos iratok elintézésének módjával megismerkedvén, a 
hatóság ügymenetével teljesen tisztában legyen. Október, 
november hónapokban -— a pénztári és számvevőségi 
tennivalókkal foglalkoztatnám. A decembertől áprilisig 
terjedő időszakot az erdőrendezési munkálatokba való 
alaposabb bevezetésére használnám föl és — ha a szükség 
úgy hozná magával — egyéb különös munka végzésére 
is kiküldeném, hogy az államvizsga előtt álló egyén 
tapasztalati köre minél tágabbá bővüljön. Emellett szak
ismereteinek csak erősbödését idézné elő, ha áprilisban 
és májusban újból kirendelném az usztatási és különösen
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az erdősítési munkálatokhoz, mint a jövő erdőgazdaság
nak alapvető munkálatához.

Ezek után szeptember hóig az erdőmérnöki tenniva
lókkal kellene foglalkoznia és az ilyenkor folyó külső 
építkezésekben is járatosságot kellene szereznie, hogy 
ezzel aztán birtokába jusson mindama ismeretnek, amire 
az államvizsga előtt álló fiatalembernek múlhatatlan szük
sége van.

Magától értetődik, hogy az államvizsgát megelőző év
ben szerzett tapasztalatairól épugy, mint az előgyakorlati 
évben, az illető rendes jegyzetet tartozik vezetni, amelyet 
főnöke bármikor átvizsgálhat.

Az előgyakorlati év föltétele mellett az akadémia el
végzése után ily szolgálatban töltött egy évi gyakorlat 
teljesen elegendő volna az államvizsga sikeres leté
teléhez.

Az ügy érdekében állónak tartom azt is, hogy az ál
lamvizsgálatok teljesen nyilvánosak legyenek, ezeket a 
vizsga előtt állók is látogathassák, s a vizsga menetéről 
tájékozódást szerezhessenek maguknak. E nyilvánosság 
kétségtelenül üdvösen hatna a vizsgaeredményekre.

Erdészpályán levő minden fiatalember legcélszerűbben 
úgy cselekednék, ha katonai kötelezettségének az állam
vizsga letevésének évében tesz eleget, hogy ezen esz
tendeje is beleszámítódjék szolgálati idejébe s ne kerül
jön abba a kellemetlen helyzetbe, hogy összes nem ka
tonaköteles társai, akik vele egy időben végeztek, sőt 
talán egyes később végzettek is, az előléptetéskor meg
előzzék őt. Gondolom, sokan vannak, akik katonai köte
lezettségüknek nem az említett időben, hanem azonnal 
az akadémia elvégzése után tesznek eleget s így az 
esetleges előléptetéstől a maguk hibája miatt több esz
tendőre elmaradtak.

Talán az is hasznos intézkedés volna, ha rendelet 
szabná meg, hogy az állami szolgálatba lépő akadémiát 
végzett fiatalember katonai kötelezettségének lerovása 
előtt tartozik szolgálattételre jelentkezni. És azt hiszem, 
nem szerénytelen azon óhajom, hogy a katonai szolgá
latban álló erdész, katonai szolgálata évében éppúgy ré
szesülhessen előléptetésben, mint náluk kedvezőbb hely
zetben levő nem hadköteles társaik. Mert a katonaköte
les erdész, midőn ezen kötelességének tesz eleget, nem 
egyéni kedvtelésből teszi ezt, hanem akkor is ugyanazt 
az államot szolgálja. Más pályán levő ifjú, mintegy kár
pótlás fejében szintén részesül bizonyos kedvezményben, 
így a besorozott jogász félévvel előbb kap végbizonyít
ványt, az orvos csak félévet szolgál fegyverben, a másik 
felet kórházban tölti.

A gyakorlati életben működő okleveles erdész okszerű 
továbbképzését erdőhatóságonként alakúló szakirodalmi kö
rök segélyével vélem elérhetni.

Tandíjon holtig az erdész is, mint a jó pap!
E szakirodalmi körökben nemcsak az újabb és újabb 

szakkérdéseket vitatnék meg, hanem társadalmi kérdések 
megoldására is törekednének.

E R D É S Z

E köröket szükségesnek azért látom, mert egyrészt az 
Orsz. Erdészeti Egyesület körében tartott felolvasáso
kon való részvételt nem mindenkinek engedik meg az 
anyagi körülményei. Pedig nagyon is kívánatos, hogy az 
ily felolvasásokat minél többen látogassák, mert a közvet
len hallottak jobban megragadják figyelmünket, mintha 
ezen kérdésekről csupán olvasás útján veszünk tu
domást.

Az ajánlottam hatósági szakirodalmi körök felolvasá
sain és vitáin való részvétel azonban a hatóság szék
helyén lakókra nézve semmi, a többiekre nézve pedig 
legfellebb csak jelentéktelen anyagi megterheléssel járna.

Az ily vidéki körök tagjai jóformán valamennyien jó
ismerősök. Ezen - szorosabb viszony kizárja az ismeretlen 
köröktől való idegenkedést, következésképen a felolva
sásokban való részvételre buzdítana s az ébresztett viták
ban oly egyéneket is megszólaltatna, akinek ilyes tevé
kenység soha eszébe sem jutott. Ilyképen a szakkérdé
sekkel való komoly foglalkozás vágyától áthatott férfiakat 
nevelnénk, akik — nem kétlem — mihamar jelentéke
nyen növelnék irodalmi munkásaink számát is.

A szakirodalmi kör elnöke a hatóság feje, helyettese 
a tagok által választott egyén, tagja pedig minden azon- 
vidéki tisztviselő.*

Üléseit a hatóság székhelyén tartaná, évnegyedenként 
egyszer, mindenkor előre megállapított napon. A talán 
fölmerülő költségek fedezésének módját a terv megvaló- 
súlásakor lehet lesz megállapítani.

Ezen körök hatása nemcsak szakirodalmunk fejlődésére 
terjedne ki, hanem szorosabbá fűzné a szaktársak között 
levő kollegiális kapcsot s e kapocs erősbödésével a tár
sadalom előtt is rnegnövekednék erkölcsi súlyunk s köny- 
nyebben kivívhatnék azt az elismerést, amit, mint hazánk 
egyik legfontosabb gazdasági ágának tisztviselői, méltán 
el is várhatunk a társadalom minden tagjától.

E körök ilyképen kiinduló pontjai lehetnének ama tö
rekvésünknek, amely szakunknak a társadalom előtt te
kintélyt szerezni kiván. És e törekvés nem is lesz meddő, 
ha az erdész a szakján kívül eső kérdések iránt is ér
deklődést fog tudni kelteni.

Igaz, hogy nem minden ember természete alkalmas 
ily általános irányú tevékenységre is, de ha a szakfiatal
ság figyelmét kezdettől fogva ily cselekvésre irányítjuk, 
úgy ez lassanként vérévé válik, érdeklődése mind tágabb 
körűvé lesz s bizonyos, hogy egyszerre csak abban a 
kellemes helyzetben találnék magunkat, hogy a közös 
jóért való küzdelemben mindnyájan — osztálykülönbség 
nélkül — részt veszünk.

* Cikkíró bizonyára erdőtisztet ért.
Mi úgy véljük, hogy nemcsak az erdészeknek, de minden tisztes

séges embernek meg kellene engedni az e körökbe való belépést. 
Mert — ha nemcsak szakszerű, de társadalmi kérdésekkel is foglal
koznak ama körök, úgy tevékenységük annál hatásosabb lesz, minél 
több társadalmi tag támogatja törekvésüket. Másrészt talán ez volna 
legsikeresebb módja annak is, hogy a nagyközönség által alig is
mert szakunknak becsületet szerezzünk. Szerkesztő.
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Sikeres működésünket igen megkönnyítené, ha ebben 
a külsőségekre oly sokat adó korszakban az erdész címet 
az erdömérnöki váltaná föl és ha beteljesednék az a 
talán nem is szerénytelen óhajunk, hogy minden okleve
les erdőtiszt a X. fizetési osztályba kerülne.

*

Az előadottak közlésére azon tudat bátorított, hogy 
bármily szerény képességgel is van valaki felruházva, 
úgy é csekély képességével is közreműködni szakjának 
és az általános jólétnek érdekében —- legelsőbb és leg
főbb kötelessége.

Útmutatás a fenyőgubacstetű (Chermes 
abietis) irtására.

A m. kir. Rovartani állomás a fenyőgubacstetű elleni 
védekezésül a következő eljárást ajánl:

A fiatal lűcfenyő sokszor nagyon szenved olyan baj
ban, mely miatt évekig elnyomorog. E bajt egy gubacs- 
tetű, a Chermes abietis L., az által okozza, hogy tavasz- 
szal, mikor a fenyő ága hegyén az uj hajtás nőni kezd, 
a tetű fiatalja majdnem az egész és még igen zsenge tű 
tövét lepi el. Erre azután a hajtás nem nő, nem lesz 
hosszabb, ellenben a tűk tövükben megvastagodnak, de 
akként, hogy a közöttük élő, igen apró fenyőtetvek mind
egyike külön-külön kis üregbe kerüljön s ott védve ellen
ségeitől, tovább növekedjék. A tetveknek ez a támadása 
azt okozza, hogy a hajtás eltorzul, eleinte zöld és kis 
fenyőtobozra emlékeztet; majd ha megnőttek benne a 
levéltetvek és szaporodni kezdenek, a tűk vastag tövé
ben az egyes üregek megnyílnak, hogy a tetvek kisza- 
badúlhassanak belőlük s akkor az egész kinövés kis 
ananász-termésre emlékeztet. Ezek a kis tobozra, vagy 
ananászra emlékeztető kinövések tehát nem egyebek, 
mint a fenyőtetűtől okozott gubacsok, s csak addig élnek 
és zöldek, míg a tetűnek szüksége van rájuk; mert ha 
júliusban, augusztusban a tetvek nemcsak megnőttek, 
hanem minden kis üregben sok tojást le is tojtak, a gu- 
bacs elhal és kiszárad. S e gubacs elszáradása egyúttal 
az illető ág hegyének is az elszáradását jelenti; ha nem 
szárad el az ághegy, akkor is eltorzul, girbén-görbén nő, 
rövid és torzalakű lesz. Már most, ha e tetű 2—3 évig 
így bánik el a kis fenyőfával, érthető, hogy annak ág
hegye egymásután szárad s a fa majdnem egészen fel
kopaszodik.

E baj igen általános; nemcsak az erdőben, de a ma
gános kertekben is előfordul; és ez szokta rendesen meg
akadályozni a nyilvános köztereknek fenyőfákkal való 
beültetését.

A baj megakadályozása végett tudnunk kell, hogy az 
a tetű, mely a gubacsot fejlesztette, hogyan jut a tavaszi 
hajtásra és miként él tovább. Láttuk, hogy a tetű julius- 
augusztusban megnőtt, megszárnyasodott és a gubacs 
kamrájából kiszabadűlt. Életének további mozzanata az,

hogy e szárnyas tetű, mely nőstény, a lucfenyő tűit lepi 
el és párosodás nélkül sok apró tojást tojik, amelyet fe
héres váladékkal betakar. A tojásból kikelő tetvek a haj
tás hegyére vándorolnak, ott letelepednek és telelnek is 
anélkül, hogy a fenyőben valami kárt tettek volna. Kora 
tavaszszal pelyhesednek és párosodás nélkül megint sok 
tojást tojnak. A kora tavasszal tojt tojásból kikelő apró 
sárgászöld tetvek azok, melyek a fenyő tavaszi hajtásá
nak tűit lepik el s a hajtást fejlődésében megakadályoz
zák. Ebből tehát azt tudjuk meg, hogy a fenyőgubacsot 
okozó tetű már őszszel van a hajtás hegyén, ott telel 
és hogy a fenyő hegyét eltorzító nemzedéke csak tavasz
szal mutatkozik. Életének ez az időszaka az, mely ked
vező alkalmat nyújt a rovar sikeres irtására.

Az irtás megkezdése előtt azonban két dologra kell 
ügyelni: először, hogy a fenyőtetű igen parányi, hiszen 
ha a fenyőág egyes barázdácskáiban meghúzódik a telelő 
barnás-kékes állat csak olyan pici, mint akár a varrótű 
szúráshelye; és másodszor, hogy a fenyőtetű felszine 
igen zsíros, viaszos, tehát nem nedvesedik meg egy
könnyen. Ez okból irtásához olyan szert kell alkalmaz
nunk, amely e parányi állathoz hozzáfér és zsíros vála
dékát leoldja és lemossa róla és őt magát meg is öli.

Irtására használhatjuk az egyszerű szappanos vizet, a 
pyrethrumporos keveréket s a petróleum-emulziót is. Az 
előbbit akként készítjük, hogy elébb 5—6 kgr. mosó
szappant 5—6 liter vízben felforralunk s az igy felforralt 
szappanoldatot 94—95 liter állott vízbe öntjük és jól el
keverjük. Az így készített vízzel azután vagy október
novemberben, vagy tavaszszal márciusban s általában 
addig, amíg a telelő tetű nem kezd tojni, jól bőven 
s akként permetezzük meg a megvédendő fát, hogy a 
folyadék minden egyes ágacska hegyét szembe érje, azaz 
a folyadék a tetűhöz jusson és nedvesítse meg bőven. A 
szappanos víz nemcsak leoldja róla a zsírt, de hozzá is 
tapad és megfojtja a kis állatot. Ez a szer olcsó. Hogy 
belőle mennyi kell, az a fa nagyságától függ; egy méter 
magas fára elég 8 — 10 liter; nagyobbra, terebélyesre 
több kell.

A pyrethrumos keveréket akként készítjük, hogy három 
kgr. kenőszappant (káli- vagy zöld szappant) tiz liternyi 
meleg vízben feloldunk és hozzá másfél kgr. jó rovar
port (pyrethrumport, mely minden drogua-kereskedésben 
kapható) keverünk. Ha a szappanoldat és a rovarpor jól 
összekeverődött, akkor felhígítjuk még 90 liter állott víz
zel s az így nyert folyadékkal úgy és akkor, mint az 
előbbi esetben, megpermetezzük a fenyőt.

A petróleum-emulzió készítése végett előbb 10 deka 
felaprózott mosószappant egy liter lágy (eső) vízben fel
forralunk s ebbe azután két liter petróleumot zurbolunk 
bele s a keveréket addig zurboljuk, keverjük, míg a 
szappanos vízből és a petróleumból jó tejfölsűrűségű 
és tejfölszinű anyagot, a petróleum-emulziót nem kapjuk. 
Jobban és gyorsabban sikerül az emulzió készítése akkor, 
ha a zurboló helyett olyan kis kézi fecskendőt haszná-
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lünk, amelylyel a folyadékot gyorsan felszívjuk és az 
edénybe azonnal visszafecskendezzük. Ilyen fecskendővel 
az emulzió — ha már kész a szappan-oldat és ha jó 
meleg — 5—6 perc alatt készíthetjük el, míg az urboló- 
val való pepecselés félóránál tovább is eltarthat. Ha kész 
az emulziót, akkor annak egy-egy részét 10—15 rész 
állott vízzel keverjük össze és csak az így hígított emul
zióval permetezünk, mint az előbbi esetben. A petróleum- 
emulzióval való permetezéskor azonban arra is ügyelni 
kell, hogy a leomló folyadék ne a fácska tövébe szivá
rogjon be. Azért a permetezés előtt föl kell a fácska tö
vét tölteni, hogy az így odahúzott föld az emulziót ma
gába szívja; a permetezés befejeztével a petroleumos 
földet megint elhúzzuk és. szétteregetjük.

Aki e három folyadék bármelyikét alkalmazza, még 
pedig idejében és kellő gondossággal, az megmentheti 
fenyőfáit e tetvektől; legjobb és legolcsóbb eljárás az, 
ha a fenyőfácskákat már az elültetésük előtt akár ősz
szel, akár tavaszszal megtisztítjuk e tetvektől.

Meg kell még jegyeznünk, hogy a fenyőgubacstetűnek 
nemcsak olyan egyszerű életfolyása van, mint fennebb 
láttuk, amikor az csak a lúcfenyőn él s amikor szűzen 
szaporodik. Bonyodalmasabb a fejlődése akkor, ha a lúc- 
fenyő veres- vagy erdei fenyővel vegyesen van ültetve, 
mert akkor e lúcfenyő gubacsából kirajzó szárnyasa reá- 
száll ezekre a fákra is s előbb tűíkön, majd télen kér
gükön, tavaszszal ismét a tűíkön él, és miközben több 
nemzedéke, majd hímje és nősténye is kifejlődött és a 
tetvek újabb nemzedéke megszárnyasodott, a tetű újra 
visszatér a lúcfenyőre telelés végett s akkor itt úgy kezdi 
meg a gubacs fejlesztését, mint abban az esetben, mikor 
csakis a lúcfenyőn élt. Ahol tehát a lúcfenyő az említett 
fákkal keverten van ültetve, ott meg kell permetezni 
őszszel vagy télen a veresfenyőt és az erdei fenyőt is.

T Á R C A .

E R D Ő B E N .

Künn bolyongok bánatommal 
Zúgó erdő árnyán,

Hullatom a könyeimet 
Lelkem árvaságán.

Szomorúan suttog a fák  
Sötét, árnyas lombja,

Mintha méla suttogásuk 
Tépett sóhaj volna.

Rengő lombon páros madár 
Dala vígan csendül,

Szép tavaszról, boldogságról,
Édes szerelemről.

Van itt minden kis madárnak 
Puha fészke párja,

Csak én vagyok ily elhagyott 
Boldogtalan árva!

Szendrői Holozsnyay Cyrill.

Első vadászkalandom.
Irta: Sáska.

Még az őszön néhány tárcacikknek való közleményt 
küldtem be a szerkesztőnek s már előre örültem a ked
vező bírálatnak, bántott a kíváncsiság is, hogy a három 
közül melyik fog elsőnek megjelenni; nagy volt azonban 
meglepetésem, midőn pár hét múlva iratcsomóim vissza- 
kei ültek.

Azt irta az udvarias szerkesztő, hogy teljes elismeréssel 
adózik ugyan nekem, de kénytelen tárcáimat felhaszná
latlanul visszaküldeni, mert a M. E. olvasói nem nagyon 
kapnak az aranyhajú hercegkisasszonyok, az ábrándos 
tejarcú apródok szerelmes kalandjain; hagyjam a roman
tikát egyelőre pihenni s inkább küldjék valami olyasfélét, 
mely a vadász és erdész lelkét, szivét jobban gyönyör
ködteti, szóval, melynek anyagát az erdő, a mező és állat
világ szolgáltatja.

Igen ám, könnyű lehet az neki, de mit tudjak én az 
erdőről, annak lakóiról, ha eddig mindig csak a friss le
vegő miatt, a nap perzselő heve ellen kerestem fel az 
árnyas fenyveseket, de megfigyeléseket, tanulmányokat 
az erdő életéről soha sem tettem . . . .

Töprengéseimben eszembe jutott János bátyám, a min
dig jó kedvű telivér vadászember, a kiről már nem egy 
csinos vadászhistóríát közölt megyei lapunk s a ki soha 
ki nem fogyó humoros meséivel minket asszonyokat is 
sokszor elmulattatott. Egyenesen hozzá mentem tanácsot 
kérni.

Épen jókor jöttél kedves húgom, mondá az öreg, a 
mint sunyoritva végig hallgatott, csapj föl vadásznak, tarts 
velünk a csütörtöki hajtóvadászaton, vaddisznó lesz elég, 
a hó meg akkora, hogy térdig gázolhatsz benne. Meg
lásd mily élvezetes napod lesz s vegyes éleményeidről 
beszámolhatsz szerkesztődnek is.

Hamiskás szemeiből kiolvastam, hogy a jó öreg tréfát 
űz velem. Megállj bátyja! most az egyszer emberedre 
akadtál.

Rövid búcsú után sarkon fordultam s egyenesen a pos
tára rohantam táviratilag megrendelni egy könnyű kis 
lankasztert, vadászruhát, egy pár halinát, szóval mindent, 
ami egy téli vadászathoz szükséges.

Nem röstellem bevallani, a szokatlan készülődés izga
tottá te tt; az első éjjel álom se jött szemeimre s ha 
kissé elszenderedtem, mindjárt valami mély őserdőben 
találtam magam, a hol medvék, vaddisznók rohantak fe
lém s én a meredek hegyoldalban a nagy hó miatt me
nekülni is alig bírtam. De hopp 1 hisz szinte megvalósult 
ez az álom . . .
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Hogy is volt hát ?
Különben ott kell kezdenem, hogy a medicinae doktor 

M., — ki egyébként annyira figyelmes a paciensei iránt, 
hogy még a gondolatukat is recept szerint szeretné diri
gálni, — említett csütörtök reggel éppen akkor állított 
be hozzánk, midőn az előre megtervezett hajtóvadászatra 
indulni készülődtem. Rettenetes nagyott nézett rajtam és 
szinte elpirult, rövid sport-ruhám láttára; de a ször
nyülködés csak akkor tört ki belőle, midőn könnyű kis 
puskámat vállra vetve, hetykén elébe álltam. „Hát való, 
amit látok, hát hát ez igaz volna; maga vadászni 
megy, vadászni ilyen borzasztó időben, fagyban, hóban 
és pláne még vaddisznókra? Hát tudja kérem, hogy ez 
nem tréfa, ez nem olyan gyerekjáték, mint mikor nyáron 
az ártatlan fűrjecskéket lövöldözi ; épen most olvastam, 
hogy egy erdészt is szétmarcangolt a vadkan, na csak 
tessék, . . . különben hallottam, hogy a János bácsinál 
lesz a vadászat, a kinek nem kis mulatságára szolgál, 
hogy szoknyás Nimrod is került a kompániába“. Ej dok- 
torkám maga nem ért az efféléhez, nem tudja, mi az a 
vadász-szenvedély, meg talán egy kicsit gyáva is ! De mi
előtt hajlandó volna ezért megneheztelni, Isten Önnel, én 
reám várakoznak.

János bácsi a vadászat főrendezője elemében volt, hogy 
ígéretem beváltva, csatlakoztam az összegyűlt vadásztár
sasághoz, mely fülig bundában, csengős szánakon vígan 
repült a falu közelében elhúzódó fenyves alá, hol a haj
tők várakoztak ránk a vadőrökkel, kik nagy büszkén je
lentették, hogy lesz vaddisznó bőviben. Útközben persze 
elláttak kellő bátorítással és rengeteg sok tanácscsal, 
hogy miképpen lőjjem lapockán vagy szivén a fekete 
disznókat. Már szinte magam előtt láttam a sok zsákmányt 
és büszkén gondoltam arra, hogy a doktornak milyen 
fittyet hányok nagyképűsködéséért. Végre is hát majd elő
jönnek a disznók és én sorra lövöm őket; punktum ! Hát 
ahhoz kell az a nagy vitézség? így gondolkodtam ma
gamban, midőn az öreg bácsi nagy udvariasan jelenti, 
hogy itt az „állás“, tessék helyet foglalni és csendben, 
mozdulatlanul várni mindaddig, mig más intézkedés nem 
történik.

És én valóban helyet foglaltam a fenyőágakkal körül
vett és szalmával is behintett kényelmes állásomon, 
melyet a hajtás irányától egy hatalmas bükkfa öreg tör
zse takart el.

Felséges szép hely volt ez, remek kilátással az egész 
tájékra. Midőn fegyveremmel kezemben elhelyezkedtem, 
a természet rideg szépségétől elbűvölve, nekem is az ju
tott eszembe, ami a téli tájkép varázsával mindenkit em
lékeztet az elmúlás szomorú valóságára, de egyszersmind 
biztat az újra ébredés vigaszával. Ábrándozásomból azon
ban felriasztott a borzalmas csend, melyet csak olykor
olykor zavart meg egy-egy éhes cinege szorgos munkál
kodása. De ez is jól esett s szinte kértem volna, hogy 
csak maradjon ott közelemben, mert az a végtelen ma
gányosság mintha bántana. Félni kezdtem, a hideg bor-

zongott, szerettem volna távozni, futni és segítségért ki
áltani, de a szégyen némává tett. Majd eszembe jutottak 
a doktor szavai, a szétmarcangolt erdész, a dühös ször
nyetegek és a láz egyre jobban erőt vett rajtam; már- 
már ingadozni kezdtem, midőn egyszerre ágrecsegést hallok, 
mely mint a csörtetés egyenesen felém ta rt; egész testem 
remeg, homlokomon a hideg verejték gyöngyözik s mi
közben fegyverem épen kihull kezeimből, egy csomó fe
kete állatot pillantok meg és rémes sikojjal összeroskadok.

Nagy huncut volt az a János bácsi! Azt mondta, hogy 
ő ugyan féltett engem a vadászattól, de kérésemet nem 
akarta megtagadni. A doktort is ő küldte hozzám, hogy 
lebeszéljen s úgy egyeztek meg, hogy ha ez nem sike
rülne, akkor titokban utánunk jón és János bácsival együtt 
olyan helyre állanak a hajtásban, a honnan engem látni 
fognak, de én nem láthatom őket. És igy is történt. Mi
kor aztán hallották a sikojt, a doktor egyenesen rohant 
hozzám, de az öreg elébb leduplázott két szép disznót s 
csak aztán iparkodott ő is segítségemre. Persze hogy mu
lattak felettem; én meg máig is szégyenlem és gyűlölöm 
a doktort, mert azt mondta a vacsoránál az egész kom
pánia hallatára, hogy az én bátorságom megedzése cél
jából a szelíd disznókkal való gyakoribb foglalkozást ajánlja. 
Persze disznótort értett a jó ember . . . .

Hogy a második vadászkaland megesik-e velem, most 
még nem tudom, de ha igen, beszámolok azzal is.

IRODALMI SZEMLE.

A csángó-akció.
A köz javáért folytatott munkásság ragyogó példája a 

csángó-akció, melyet részletesebben ismertetni már abból 
a szempontból is szükségesnek tartunk; hogy bár az a 
helyi viszonyokhoz alkalmazkodik, munkatervében a ha
ladó kor szellemének és a tudománynak megfelelő ok
szerű javaslatai, hazánk más vidékein is az elhanyagolt 
gazdasági ágazatok fellendítésénél zsinórmértékűi szolgál
hatnak. De örömmel emlékezünk meg ezen hazafias tevé
kenységről annál is inkább, hogy élén, mint az ősterme
lési szakbizottság elnöke, szakunk egyik kiváló egyéni
sége : Téglás Károly m. kir. erdőtanácsos, akad. tanár áll.

A vámháborű előtti időkben az élelmesen üzérkedő 
csángó-nép szükségleteit Románia gazdag pénzforrásaiból 
fedezte, de a szabad üzérkedés megszűnte óta ezek mind
inkább elapadtak és a csángók életszükségleteit elhanya
golt ősi birtokuk ma már fedezni nem képes. A növekvő 
szegénység meggátlását célozza a csángó-akció, mely első 
közgyűlésében az őstermelési szakbizottság elé azon fel
adatot tűzte, hogy a helyi viszonyok gondos tanulmányo
zása alapján dolgozzon ki lehetőleg részletes munkatervet 
mindazon teendőkre nézve, melyekkel az akció a csán
góknál fejlesztést igénylő, illetőleg felkarolásra érdemes
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gazdasági ágazatok fellendítését az egész vonalon siker
rel szolgálhatja Ezen feladat felölelte a csángók egész 
gazdasági életét, mely a havasi legelőktől a búzatermő 
Barcaság síkjáig gazdag változatosságban nyilvánul.

Téglás Károly, a csángó-akció őstermelési szakbizottsá
gának tevékenységi javaslatait a bizottság határozatai nyo
mán ékes tollával megírta és azok úgy a fő-, mint a 
mellékgazdasági ágazatokra vonatkozólag külön címek 
alatt tárgyaltatnak és külön fejezetekben van előadva 
előbb a viszonyok jellegzése s azt követőleg a munka
terv javaslata. így az erdőgazdaságnál a jelenlegi állapot 
jellegzéséből kiemeljük, hogy a kikerekítve 32700 'kát. 
hold terjedelemmel biró hétfalusi erdők 73%-át bükkösök, 
27%-át pedig fenyvesek »alkotják. Ez utóbbiak piaca 
Brassó, de a fahozamok 22—25°/o-a haszontalanul elvész. 
A bükkösök kizárólag tűzifa-termelésre használtatnak, 
mely túlnyomó részében 1 K. tőáron jóval alól adatik el 
s még igy is a megtakarítás 186600 m;i-t tesz ki, mely 
túlkínálat a viszonyok lényeges változása nélkül a közel 
jövőben még emelkednék.

Az erdőgazdasági jövedelmezőség fokozásának alapföl- 
tételéűl a tevékenységi javaslat a szállítási berendezések 
célszerű és fokozatos fejlesztését jelöli meg. A fenyvesek 
értékesítésénél a nagyobb faeladások versenyében a kisebb 
vállalkozók szövetkezésére törekszik. A törzshulladékok 
apasztása érdekében pedig termelő és értékesítő szövet
kezetek létesítését tartja szükségesnek.

A bükkösök jövedelmezőségének fokozását a kizáróla
gos tűzifa termelésnek haszonfa- és tüzifatermeléssel való 
felváltásában találja, melynek eszközeiül a bükk-fürész- 
tönk, vasúti ászokfa és műhasítvány termelést, valamint 
a bükkfát igénylő iparágak meghonosítását jelöli meg. 
Súlyt helyez a faipar oktatására, szövetkezetek létesíté
sére, a házi kezelés előmozdítására és az ezzel szoros 
kapcsolatban lévő faraktárak felállítására.

A bükk-feleslegek hasznosítására három utat tart célra 
vezetőnek, úgymint: a ki nem használható erdőterület 
eladását a kincstárnak ; fürészművel egybekapcsolt vegyi 
gyár; avagy műhasáb, illetőleg vasúti ászokfa-termelési 
vállalat létesítését és a szenítést.

A hétfalusi községek határain lévő vizeken teljesen el
hanyagolt halászat értékessé tételére halászati társaság 
szervezését javasolja, melynek a halászati jog bérbe adat
nék olyan feltétellel, hogy köteles a nemes hal s rák
állomány okszerű fejlesztését állandóan szem előtt tartó 
rendszeres halgazdaságot folytatni. Ennek ellenében a 
társaság 2—-3 évig bért nem fizetne, míg a következő 
évekre bizonyos végösszegig fokozódó haszonbér fizetésére 
köteleztetnék.

Hasonlóan a vadászati jog jövedelmezőségének fokozá
sára a bérbeadás egy megbízható vadásztársaságnak 
hosszabb — pl. 12 évi — bérleti időtartamra történnék, 
kellően gondoskodva arról, hogy a társaság a haszonva
dak állományának emelésére és a dúvadak irtására meg- 
elelő áldozatokat is hozzon,
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A kőbányászat és ásványvíz termelésre vonatkozólag a 
hegységek kőzet- és ásványvíz termékeinek szakszerű fel
vételét emeli ki és utal azon jelentékeny hasznokra, me
lyeket különösen a mészégetés, a piacra nem vihető 
selejtes tűzifa jövedelmezőbb hasznosításával és a fuvar
erő fokozottabb igénybe vételével, valamint a fürdőügy a 
forgalom minden irányú élénkítése utján hozhatna.

Foglalkozik nemes-fűz tenyésztése és a fűzvesszők 
hasznosításával és tevékenységét nemes-fűztelepek léte
sítésére, vesszőfonás-tanítására és a fonott áruk értéke
sítésére irányítja.

A selyemtermelés meghonosításának alapjait a tevé
kenységi javaslat úgy véli megvetni, hogy a községek 
köztereit és a községek közelében lévő útszakaszok szé
leit magok a községek ültessék be eperfákkal. Érdekes 
a célra vezető felügyelet gyakorlásának megoldása, midőn 
a tulajdonjog és a fák állandó gondozásának terhgt egybe 
kapcsolja.

A gyümölcsfa-tenyésztés továbbfejlesztését — miután 
e téren is a kezdeményezés már megtörtént — az isko
lákra bízza és a községi faiskolában tartandó népies, szem
léltető előadások, valamint tájékoztató kísérleti ültetésekkel 
akarja hatékonyan szolgálni.

A méhészet meghonosítására nyilvános méhészetek be
rendezését, méhcsaládok kiosztását tartja szükségesnek ; 
továbbá erdőőrök kiképeztetését a méhészetben, állami 
támogatás kieszközlését és méhészeti előadások rendezését.

A baromfi-tenyésztést ott kezdi, hol arra a viszonyok 
kedvezők és a nép a nemes baromfi-fajok hasznai felől 
már némi tájékozottsággal bir. Ezen kívül baromfi hímek 
kicserélésére, baromfi tenyésztörzs létesítésére, népszerű 
előadások rendezésén, baromfi- és tojás értékesítő szö
vetkezet létrehozásán fáradozik.

A konyha kertészet fejlesztésére és nagyobb arányú 
zöldségtermesztés meghonosítása érdekében a gazdaság 
ezen ágazatának minél behatóbb ismertetését szorgalmazza 
és az érdeklődők segélyezését, a mezőőrizet szigorítását 
kívánja.

Részletesen tárgyalja a legelő-gazdaságot. A csángók 
mai zsaroló legelőgazdaságában ugyanazon mulasztások, 
ugyanazon bűnök nyilvánúlnak, melyek az ország más 
vidékein is a nép megélhetésének, boldogúlásának ez 
alapjait megingatják és a legelők termőképességének ro
hamos apadását, sőt elkopárosodásuk terjedését vonják 
magok után, elpusztítva ezzel a jövő nemzedék gazdasági 
fejlődésének létalapját. A tevékenységi javaslatok sok oly 
becses intézkedést tartalmaznak, melyek e fontos kérdés 
helyes megoldására vezethetnek. Ezek közül — röviden 
jelezve — megemlítjük: a legelők bővítését erre alkalmas 
talajú erdőrészeknek fáslegelő üzemre való berendezésével; 
a legeltetés szabályozását, melynek első követelményeként 
a legelők túlterhelésének megszüntetését állítja fel, s rész
ben az istállóztatásra való átmeneteit sürgeti, megfelelő 
kifutó helyek berendezésével. Kívánja, hogy kora tavasz- 
szal és tartós esőzések idején a legeltetés a közlegelőkön
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szigorúan tilalmazandó. Kisebb csordák alakítandók. A 
pásztorok tisztességes javadalmazásban részesítendők, mert 
csak ekkor lehet követelni tőlök a legelők gondozását, 
melyet azonban a birtokosoknak is teljesíteniök kell. A 
községi vagyon kezelésének irányítására és ellenőrzésére 
hivatott hatóságok a társadalom által támogatandók egy
felől oktató előadások és tanulmányi kirándulások rende
zése, másfelöl a rendszeres havasgazdaság meghonosítását 
célzó szövetkezetek létre hozása útján. Ajánlja a váloga
tott legeltetés gyakorlatba vételét is.

Az állattenyésztés, rét- és mezőgazdaságra vonatkozólag 
is felölelik mindazt a javaslatok, a mit ezen gazdasági 
ágazatok a helyi viszonyokhoz mért sikeres feljesztése 
megkíván.

Végül tárgyalja a munkásügyet, birtokügyet és a tevé
kenység szervezetét.

Már ezen vázlatból is kivehető, hogy a hat nyomtatott 
ívre terjedő, a „Brassói Hírlap“ mellékletenként megjelent, 
becses tevékenységi javaslat az erdők, rétek, legelők 
és szántók okszerűbb, belterjes kezelésére; az állattenyész
tés helyesebb, célszerűbb gyakorlatára és e főbb gazdasági 
ágazatok kapcsán a gyümölcsfa-, eperfa-, baromfi-, méh-, 
selyemhernyó-, hal- és vadtenyésztésre, valamint a kony
hakertészetre vonatkozó, gyakorlati értékkel biró olyan 
munkatervet tár elénk, mely a nagyobb arányú gazdasági 
fellendülés alapfeltételeinek létrehozását biztosíthatja.

A csángó gazdáktól függ immár csak, hogy e tervek 
visszhang nélkül ne maradjanak és az akció hazafias tevé
kenysége ne legyen eredménytelen, meddő fáradozás, ha
nem hogy a növekvő szegénységet általános jólét váltsa fel.

Ha e ragyogó példát az ország mennél kiterjedtebb 
részén követnék, beteljesednék a szerző ama óhaja, hogy 
a magyarok ősi átka: a visszavonás helyett a köz javára 
igyekvő egyesült munkásság áldása lenne velünk,
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VA D Á SZA T.

A vadkárokról.
Irta: Elek István.

Két ok adja kezembe a tollat.
Egyik az, hogy hivatalos kőrútjaim alkalmával szomo

rúan kell tapasztalnám, hogy ott, hol különösen a fővad 
túlságosan elszaporodott, a mező- és erdő-kultura lehe
tetlen. A falu népei valóságos rimánkodással várnak tő
lünk segítséget és tanácsot, hogy szabaduljanak ez ujabb- 
kori istencsapástól. Roszabb ez tűznél, víznél, jégesőnél, 
mert mig ez elemi csapások csak hébe, korba sújtják 
földhöz a gazdát, a túlszaporodott vad legázol, semmire 
tesz minden termést — évről-évre. A ki szereti a való
ságot költői mezbe öltöztetve szemlélni, olvassa el Bartha 
Miklós „Kazárföldön“ című munkájának e tárgyra vonat
kozó részét.

Másik ok az, hogy gyakran, sőt sokszor találkozom 
vadászemberekkel, főleg a nem szakavatottak között, akik

egyoldalulag engedve a vadászhév sugallta túlbuzga- 
lomnak, még több és több törvényes oltalmat és védel
met kívánnak a vad részére, sőt készek volnának a föld 
tulajdonosát a vad minél nagyobb mérvbeni szaporítására 
és tenyésztésére törvényerővel rákényszeríteni.

Ajánlom az arany középutat. Ne tagadjuk meg mere
ven a vadtenyésztés közgazdasági fontosságát, de ne 
essünk túlzásba se!

A vad, legyen az hasznos, kártékony vagy dúvad, 
ugyanazon növényi, illetőleg állatvilágból veszi táplálékát, 
mint az ember.

Megsokasodtunk e földön. A természet őserejére hagyva, 
már nem képes azon növényi és állati termékeket ter
melni, mikre az embernek szüksége van. A föld mivelése 
és az okszerű gazdálkodás képesítik az embert arra, hogy 
a természetet minden irányban fokozott termelésre kény
szerítse. Ezekből kifolyólag a vadak tenyésztése is csak 
addig a határig indokolt, mig a természeti javak fogyasz
tásában az embernek komoly versenytársává nem válnak.

Mit látunk a gyakorlati életben ? Azt, hogy mig egy
részről helyenkint a vadásztörvényben törvényes oltalom
ban és védelemben részesített vad sehogy sem képes 
számbavehető módon sem elszaporodni, másrészről má
sutt — hol az úri passzió a vadászat kedvéért minden 
áldozatra kész, sőt ezért a legeminensebb gazdasági ér
deket is feláldozza, — a túlszaporodott vad az élelmet 
az ember elől falja fel. Ezen az állapoton pedig a vad
károknak a törvényben biztosított megtérítése nem segít. 
Nem előnyös ez gazdaságilag sem a vadtulajdonosnak, 
sem a föld népének, de még az államnak sem.

Én megvallom őszintén vadászember létemre is, hogy 
a vadak törvényes oltalmának és védelmének azt a fokát, 
mely vadásztörvényünkben lefektetve van, teljesen elegen
dőnek tartom, mert azt a kivételes esetet, hogy helyen
ként megbámulja a föld népe a csudaképen határára 
vetődött kóbor nyulat, nem tartom a törvényes védelem 
hiányosságából kifolyónak, annyival inkább, mert általá
nosságban Magyarországban húsz év óta, mióta a vadásztör
vény életbe lépett, a vadgazdaság bámulatos módon 
megizmosodott. (Kivételbe helyezendők a vízivadak, sza
lonkák és császármadár, mely vadfajok más természeti 
okokból hova tovább fogynak.) Hazánkban a helyi vad
szegénységnek ha nem természeti viszonyok, akkor az a 
körülmény az oka, hogy a törvény oltalmát és védelmét 
mind ez ideig ott nem élvezhették az erdő és mező 
vadjai, lévén annak végrehajtása még a messze jövőben 
várható.

Ellenben hiányosnak tartom a törvény intézkedéseit a 
túlszaporodott vadak elleni oltalom nyújtásában. Ismerjük 
a törvény eme biztosítékait:

1. A fővadak által okozott károkért teljes kárpótlással 
tartozik az a birtokos vagy haszonbérlő, kinek vadász- 
területén tenyésztetik.

2. Ragadozó és kártékony vadakat a föld birtokosa el
pusztíthatja.
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3. Oly vidékeken, hol a vaddisznók nagyobb mérvű 
károkat okoznak, a vadászterületek tulajdonosai, bérlői, 
kötelesek e kártékony vadat lehetőleg pusztítani.

4. Végül a hivatalból való vadászat.
Ennyi az egész! Édes kevés arra, hogy a föld népé

nek megmenlse munkája s szorgalma gyümölcseit, mert:
1. A fővad okozta kár csak feltételesen térítendő meg. 

Mit látunk itt. A legtöbb birtokos semmi kártérítést sem 
fizet, mert azzal védekezik, hogy a fővadat nem tenyészti, 
s az magától tenyészik. — A hol pedig a vadkárokat 
megtérítik, ott a kár becslésnél a károk nagyrészét vad
disznóknak, őzeknek tulajdonítják, s a föld népének min
dene elpusztul, de csak morzsa sem jut neki a szájából 
kihullott darab kenyérből. >»

2. A második oltalom, az, hogy jogosultságot ad az 
önmegtorlásra, teljesen meddő marad gyakorlatilag, mert a 
földművelő népnek nincs fegyvere, avval bánni sem tud 
(egy-két lesi-puskást ne tessék ide számítani), hát mivel 
vegyen megtorlást?

3. Hogy a vaddisznókat elszaporodásuk esetén a va
dászat tulajdonosa vagy bérlője pusztítani tartozik, Írott 
malaszt, jámbor kívánság, mert azt, hogy e kötelességét 
elmulasztotta, rábizonyítani lehetetlen.

4. A hivatalból való vadászat nem ér egy fapipát. 
Nagy hűhóval s kevés eredménynyel esik meg. Ha el
hullna is i'yen alkalommal egy-két darab kártevő — mit 
ér, ha ott marad a többi száz!

Uraim, érdemes erről egy kicsit gondolkozni ! Tudom 
nagy fát mozgatok. Elterjedt nagyúri kedvtöltés a vadá
szat, hajh nehéz e téren engedményeket csikarni ki. — 
De elvégre a közérdeknek erősebbnek kell lenni minden 
egyéni kedvtelés kívánalmainál. Több törvényes oltalmat 
a vadak károsításai ellen 1

Elmondom, miket tatanék én hatályosabb oltalomnak.
1. Véleményen szerint méltányos volna, hogy bármely 

vad (kivéve a ragadozókat) által okozott megbecsülhető 
kárért teljes kárpótlással tartozzék az a birtokos vagy 
bérlő, kinek vadászterületén a kárt okozott vad köztudomás 
szerint tartózkodni szokott, de csak az esetben, ha a 
vadkár ellen a kárt szenvedett birtokosnak könnyű szer
rel védekeznie nem lehetett.

Megindokolom következőkkel. Részemről helytelennek 
tartom a hasznos és kártékony vad közötti megkülönböz
tetést, mert többé kevésbé minden vad hasznos s egyúttal 
többé kevésbé kártékony is. Ha túlszaporodik, minden vad 
kártékony, még a nyúl is, a fogoly is. A szarvas, dám
vad, muflon kártékonyság tekintetében nem áll mögötte 
a vaddisznónak egy szemernyivel sem, sőt az erdőkul- 
turára nézve amazok károsabbak. A vaddisznó szőrméje, 
húsa csak oly értékes mint a szarvasé, agyara becses 
trophea, vadászata élvezetes, kedvelt, szóval egy igazi 
vadászember előtt mindig becses vad. Miért legyen ez 
kártékony, amaz hasznos, hiszen csak úgy húsával, 
szőrméjével fizet az általa nem nagyobb mértékben 
okozott károkért mint amaz. Ám azért a tulajdonos kár

térítést fizet, ezzel szemben a kárt szenvedőt az önmeg
torlásra utasítja; amazt tilalmi idővel oltalmazza, a vad
disznót kipusztításra látszik. Ítélni. De ez csak úgy látszik.

Ne űzzünk csalfa játékot! Van-e olyan vadászember, 
aki haragra lobbanna azért, ha hírül hozzák, hogy vadász- 
területére egy konda jött lakónak. Mosolyogva sodorgatja 
bajuszát; no csak hadd legyenek, szaporodjanak, s fel
ragyog a szeme, ha a friss havon majd történendőkre 
gondol. Csak egy vadászt lássak, a ki kiűzi e mord po- 
fáju barátokat területéről s én beismerem, hogy nincs 
igazam. Tehát legyünk őszinték; valljuk be, hogy szeret
jük az erdőnek e nemes vadját, bizony egy cseppet sem 
óhajtjuk kipusztulását. Nos, hogy lehet akkor, hogy nem 
gondolkodtunk e becses vad törvényes oltalmáról, de 
kiszolgáltattuk a bármely időben való lelövésre s a meg
torlásra ?

A felelethez ravasz mosoly illik e szóval: „maga Tojás 
ehez nem ért!“

A vaddisznó szapora állat. 9-et is vet, óvatos, vigyáz a 
bőrére. Ritkán esik az orvvadásznak áldozatul. Ha elis
mernék a többivel egyforma hasznos vadnak, uram ol
talmazz, még a vadkárok megtérítése is szóba jöhetne. 
Pedig ez nem is tréfa dolog, hiszen ahol egy van, ott 
már meglátszik a nyoma kukoricában meg a zabban. 
Ej na! nevezzük ki kártékonynak, kiáltsuk ki pusztítandó- 
nak, torolja meg ki-ki bűnét rajta! Sohase féltsük, nagy 
imposztor ám az, élni és szaporodni fog így is vadász
örömünkre. S a nép, a föld népe ? Hát mi közünk hozzá, 
hárítsa el magától a csapást, hisz ott a mód megadva 
hozzá a törvényben.

Engedelmet kérek, ez igy nem igazság! A kinek vad
disznó kell, az fizesse ki a kárt, a ki meg sokalja ezt, az 
pusztítsa, űzze ki az erdejéből. Ez volna az igazság, de 
rábocsátani a földmívelő népre egy csapást, melylyel 
szemben védekezni képtelen, kárpótlás nélkül, a magunk 
örömére, ez nem igazság.

A nyúl és fogolyra nézve a kártérítési kötelezettség ki- 
terjesztése nem olyan lényeges, mert ha rendes az ál
lomány, ezek ritkán követnek el megbecsülhető kárt, és ha 
túlszaporodnak, akkor a vadászati bérlőt legalább ez ösz
tönzi a kellő mértékre való lelövésre. Természetes, hogy 
olyan károsítások, mint példáúl, hogy a nyúl a gyümölcs
fát megrágja, szerintem nem térítendő meg, mert a birtokos 
ha fáját bekötteti, vagy mész- és trágya-keverékkel bemá
zolja, akkor nem rágta volna meg a nyúl, így ez ellen 
könnyű szerrel védekezhetett volna.

2. A vadon való önmegtorlás jogát teljesen elejteném; 
ellenkezőleg óhajtanám törvénybe igtatandónak, hogy a 
mezőgazdasági földekre az erdőből kiváltó erdei vadakat 
a földeken zsákmányul ejteni csak azon birtokos vagy 
bérlő engedelmével szabad, a ki a vadkárokért anyagilag 
felelős. — Ez a kivánalom a fentebb tárgyaltakból ön
ként folyik, mert ha én kötelezve vagyok kártérítésre az 
erdőmben tartózkodó vadakért, akkor a vad föltétien az 
én tulajdonom, mint a jászoltól kárba szökött házi állat,
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s így nem is jogos, hogy elpusztítsák ott, hová az én 
anyagi felelőssegem mellett kárba szökött. Természetes, 
hogy más az eset, ha másnak az erdejébe vált ki, mert 
az erdei vadnak általában az erdő az otthona s így a 
vad hogy kihez tartozik, el nem dönthető.

3. A hivatalból való vadászat, mint céljának meg nem 
felelőt, elhagynám, de szükségtelen is, mert ha a vad
károkért a vadászterület birtokosa teljesen s általában 
felelős, akkor ez a körülmény vezeti rá, hogy csak a 
rendes vadállományt tartsa f nn, s a túlszaporodásnak le- 
lövetéssel vegye elejét.

4. A ragadozókra (húsevők) nézve helyesebbnek tar
tanám, ha az mondatnék ki, hogy ki hol találja, elpusztít
hatja. — Ez a kifejezés korántsem vezethetne az orv
vadászat esélyeinek szaporítására, mert hiszen jogot arra 
nem ad, hogy idegen vadászterületre vadászás céljából 
belépjünk.

Mindezekkel azonban még nem merítettem ki azon 
biztosítékokat, melyeket a vadásztörvényben lefektetve 
látni óhajtanék.

Van a mi törvényünkben egy erőszakos jogsértés. Ám 
lássuk, lehetne-e azt is elejteni a cél elérésével.

A törvény 1. §-a azt mondja, hogy a vadászati jog a 
földtulajdonnak elválaszthatlan tartozéka. Mégis mintha 
önmaga hazudtolná meg ezt a teljesen jogszerű kifejezést, 
mert már a föld tulajdonával összeforrasztott vadászati jog 
gyakorlásában nem mindenkinek mér egy mértékkel.

Akinek 200 holdnál egy tagban nagyobb birtoka van, 
az szabadon gyakorolhatja a vadászati jogot, sőt 50 hold
nál nagyobb birtokosok közösen egyesülhetnek ugyanily 
kiterjedésű vadászterület kiszakítására, ellenben az ennél 
kisebb birtokosok kötelesek a többi községi területekkel 
együtt nyilvános árverésen bérbe adni a vadászati jogot.

Hát ez, véleményem szerint, erőszakolt dolog s nem 
jogszerű, mert hiszen ezekre a kisbirtokosokra nézve ezzel 
az intézkedéssel teljesen megvonatott az 1. §. kedvez
ménye. Célja félreismerhetlenül az, hogy így azon nagyobb 
vadászterület-tulajdonosok, kik a vadat tenyésztik, ne 
legyenek annak az eshetőségnek kitéve, hogy a szomszéd 
kisebb vadászterületeken vadjaikat ellövöldözzék, s hogy 
olcsón, a verseny kizárásával juthassanak ezen területek 
vadászati jogainak bérletéhez.

Hanem ami igazság, az maradjon igazság. Ha egy 
birtokosnak vagy néhány birtokosnak joga van 200 hold 
vadászterületen a vadászatot tetszése szerint gyakorolni, 
akkor ez a jog kell hogy megillesse valamennyi földbirtokost.

Miért ne egyesülhetnének az egy és két holdas birtoko
sok is közös vadászterület alakítására? Mi állhat ennek 
a kétségbe vonhatlan jognak az útjába? Semmi más, csak 
a túlhajtott vadász-irigység!

Ám az egyesült birtokosok birtokaránya, hála Magyar- 
ország rendezett telekkönyvi viszonyainak, minden két
ségen felül könnyen megállapítható.

Indokoltnak, jogosultnak s immár szükségesnek tartanám 
ennek az erőszakolt állapotnak a megszüntetését.

Mondatnék ki, hogy a föld birtokosai legkevesebb 200 
hold vadászterület alakítására általában jogosultak. Ám 
köteleztessenek a birtokarány pontos kimutatására, köte- 
leztessenek arra, hogy amennyiben a vadászati jogot 
maguk akarják gyakorolni, névszerint nevezzék meg a 
vadászati jog gyakorlóit, ha ezek háromnál többen volná
nak, mondaná ki a törvény, hogy kötelesek vadásztár
sulattá alakulni, a vadászat gyakorlásáról ministeri jóvá
hagyás végett szabályzatot bemutatni.

Ha pedig a birtokosok ezen jogukkal élni nem akar
nak, közös társulattá hivatalból volnának alakítandók.

Hívassanak meg közgyűlésre, vegyenek részt a szava
zatban birtokarány szerint. Mindenek felett pedig meg- 
őrízendőnek tartanám ezen birtokosoknak is azon jogát, 
hogy ha akarják, tartsák meg maguknak a vadászatot, 
vagy adják bérbe alku szerint avagy nyilvános árverésen, 
szóval helyeztessenek vissza a föld tulajdonával össze
kötött jogok háboríthatlan élvezetébe. A községi területek 
vadászati jogának hasznosítására nézve a képviselőtestület 
jogos határozni, — esetleg a közös gyűlésen szavazattal 
egy tagját megbízni.

Ezen kivánalom jogosságát még a legtúlhajtottabb 
vadász-irigykedés sem tagadhatja.

Nem osztom azok véleményét, akik azt hiszik, hogy 
ennek eredménye a kíméletlen vadpusztítás volna, nem 
pedig, mert:

Azelőtt a kisbirtokos előtt, tapasztalatom szerint, mindig 
első a garas, a gazdasági érdek. Ha szabad cselekvési 
jogának birtokába lépett, úgy fog igyekezni értékesíteni 
vadászati jogát, hogy abból rá minél több haszon hárulják, 
minthogy ő nem vadászember, ismét csak bérbe adja. 
De emelkednék e téren a jogos és szabad verseny. Akad 
mindenütt hivatásos vadász, aki több Ígérettel igyekszik 
némely vadászterületet megszerezni. A lesi-puskások nem 
bírhatják ki a versenyt, mert a föld apró birtokosai ha 
látják, hogy területük vadászati értéke devasztáltatik, igye
kezni fognak azt megakadályozni s arra törnek, hogy e 
téren is minél több hasznot lássanak.

Tessék egész nyugodt lenni 1 A föld népe a legritkább 
esetben fog ahoz a módhoz nyúlni, hogy a vadászatot 
magának rezerválja, csak abban az esetben, ha egyes 
nagyobb birtokosok által túltenyészett vadkárosítás ellen 
erre az önvédelemre rászoríttatik. Hogy ezt az önvédelmi 
módszert pedig megadja a törvény, ez nem csak jogos, 
de szükséges is.

Egyébiránt ha a fentebb javasoltak értelmében a vadá
szat tulajdonos teljes kártérítéssel tartozik, s ebből kifolyólag 
a mezőgazdasági földekre kiváltó erdei vad ott el nem 
pusztítható, akkor ha idegen vadászterületet képeznek is 
ezek a földek, az uradalmak, illetve a vadtenyésztőnek 
érdekei csorbát nem szenvednek.

Vegyünk más esetet. Az uradalmi terület szélén van 
egy 100—200 holdas úrbéri erdő, rendes vágásokkal. 
Az elszaporodott vad miatt azonban lehetetlenné válik 
minden felújítás. Még ha az uradalom kártérítést fizetne
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is, a károsítás megakadályozva nem lesz s a birtokosok 
erdeje valóságosan elpusztul. Hol itt a védelem másutt 
mint a lelövésben s a vadnak háborgatás általi távol
tartásában.

És ha az itt felsorolt biztosítékok mind eléretnének is, 
nekünk erdészeknek még akkor is igen nehéz feladatot 
s helyzetet teremt a túlszaporított vad. Ha látjuk, hogy 
annyi fáradságunk az erdőkultura terén mind sikertelen 
vergődések, ha a pusztulás láttán köny szökik szemünkbe, 
lehetetlen, hogy le ne győzné érzésünkben az erdész a 
vadászt. De ez kívánatos is hogy így legyen.

Mit ér az erdő vad nélkül? Mint egy elátkozott kastély, 
hova a hivő lépni csak lopva mer. De viszont, micsoda 
öröme lehet a vadásznak az-okban a megszámlálhatlan 
vadcsordákban és kondákban, a mik feldúlják az erdő 
fenséges nyugalmát, megzavarják a békés, összhangzatos 
fejlődést és gyarapodást. Hiszen ott már az a lelket-testet 
edző nemes élv elaljasul, ott már nem vadászunk, de 
célba lövünk s gyilkolunk. Legyen szabad szólnom erről 
is egy-két szót az erdészeknek.

Mi oka lehet ennek a vadszaporítási mániának ? Az, 
hogy vadászaink, főleg pedig főúri vadászaink elpuhultak, 
elkényelmesedtek. Valamikor az ősök rohanó paripáról 
kopjázták le a bölényt, a vadszarvast, s az elszántság, 
bátorság s testi ügyesség kifejtése micsoda fenséges 
élvet nyújthatott a győztes vadásznak; ma kényelmesen 
nyújtózkodik az utód reggel 8—9 óráig a puha ágyban, 
majd felcihelődve, cipelik utána vadászkészletét, kabátját, 
székét s ő megy vadászni, cserkészni! Nem kell sokáig 
mászkálni, a kisérő erdész már észreveszi, hogy az ös
vénytől balra az oldalban van vagy tiz darab. Előveszi 
a távcsövet s azután jelenti, hogy méltóságos uram, van 
velük egy hitvány nyolcas, de nem érdemes rá fáradani,

• nem messzi hallom a morgását egy hatalmasabbnak, 
nézzük meg azt. Csakugyan nem messze kellett érte 
fáradni s közelebbről hallják a bömbölést s az agancs
csattogást. Nocsak egy kis figyelem, mindjárt észre vesszük. 
Most tessék méltóságod, az egyik 10-es, a másik párat- I 
lan 12-ős, azt, a melyik most ide háttal van. No most 
megfordultak, lapockával állnak összeszorított homlokkal.
A méltóságosnak kezében már a fegyver, felemeli, bele
néz a csövön levő messzílátóba: ah á! már meg van s 
bumm!! — Az erdő zúgva morog, a fák megrázzák 
koronájukat: a méltóságos ur vadászik! Két órakor már 
ebéd a kastélyban, délután tennis, este kártya s egyéb 
szórakozás járja.

Hogy a vadászatnak e neme is élvezetet nyújtana, én 
azt nem hiszem!

És mégis, hogy ez a kényelemre berendezett céllövé
szet megtörténhessék, azért kell nekünk a sok vad. Több 
és minél több, hogy egy nap, ha akarunk, ötöt, hatot is 
lőhessünk.

Ez a kényelemszeretet oka annak a minden vadász
ember előtt ismeretes lehetetlen állapotnak, a mi a szarvas
lövésnek tilalmi idejét illetőleg törvénybe van iktatva.

A szarvasbikát lőjjük akkor, mikor még agancsa teljesen 
puha, s később mikor a bőgési idő alatt le van sová- 
nyodva, húsa rósz szagu, élvezhetlen s nem értékesít
hető, rá magára a fajfentartás s nemesítés feladatai há- 
rálnak. Tilalmazzuk akkor, mikor rá többé semmi szük
ség nincs, mikor már az erdőmakkján felhizott, agancsa 
legszebb, húsa a hidegebb idő folytán értékesíthető, s 
kitartjuk télen át a vágások csepjedékeivel. Az a körül
mény, hogy bőgés alatt a legerősebb s szebb bikákat 
öljük le, s még sokat megpiszkolunk: örökre pótolhat- 
lanul eredményezi e királyi vad elsatnyulását.

Mindez miér? Mert kényelemben elpuhult urainknak 
úgy tetszik, hogy könnyen hozzá juthassanak. Bőgéssel 
maga jelzi hollétét, nincs szükség annyi vigyázatra, annyi 
furfangra, annyi fáradozásra mint máskor. Nem elég 
óvatos ilyenkor, kiáll céltáblának, csak a tegnapi jó muri 
után a kezünk ne reszkessen.

Szaktársak, erdészek! ezeken az állapotokon csak mi 
segíthetünk. Igyekezzünk megkedveltetni urainkkal a 
szarvasvadászatnak izgatóbb, szebb nemét a cserkészetnél. 
Értem a kurtalábu hajtókutyákkal való vadászatot. Ez a 
vadat ki nem fárasztja, messze nem üldözi, minden haj
tás után rögtön zsinegelhető. Győzzük meg őket, hogy 
élvezetesebb a cselt vető vadat, mély néha lopva köze
leg, máskor rohanva száguld, biztos golyóval leteríteni, 
megkeresésével fáradni, mint a cserkész-ösvényről a mit 
sem sejtőt oldalba lőni. A kutya lármája élénkíti a vért 
ereinkben, a vad elejtése ügyességünket dicséri s meg
elégedetté tesz. Ha ennek a belátásáig júthatnánk, akkor 
mi nehézség sem állana útjában a tilalmi idő megváltoz
tatásának. A bőgési időszak használtassák a vadállomány 
szabályozására. A meddő tehenek, molyos hitvány korcs 
bikák hadd pusztuljanak el, az ivadék legyen erős és 
fejlett apától származott. — Ha így vadásznék a szarvast, 
akkor nem volna szükség a túlnagy állományra, elég él
vezetet nyújtana, ha minden hajtásban fordul egy- kettő, 
élvezhetünk minden alkalommal a nélkül, hogy túlte
nyésztenénk addig, mig bűzös tőlük a levegő.

Ha pedig a bőgést, ezt a vadászfülnek oly kedves kon
certet feledni nem tudják, ám jöjjenek el akkor is az 
erdőbe, hallgassák, nézzék s gyönyörködjenek a vadban, 
lőjjenek is 1-—2 drb. rósz bikát, de a tenyésztésre szük
séges erős darabokat legalább ilyenkor ne pusztítsák.

így gondolnám én vadászati viszonyaink és szokásaink 
egészségesebb szabályozását. Cáfoljanak meg ha tévedek, 
kövessenek ha igazam van.

A vadászok.
Ameddig a szem ellát, mindenütt vastag hólepel bo

rítja a vidéket.
Kietlen, puszta minden, még az asszu-kóró sem 

jelezheti hervatag szálaival a pusztaságot, mert maga is 
csak aiig-alig látszik ki a magas hóból.

Nincs sehol semmi élet. Dermedten alszik az egész
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nagy természet, minden kihalt, minden befagyott, csak a 
szobrokra való gyűjtögetés folyik zavartalanúl . . .

Bár befagyna ez is minél elébb!
E végtelen, kietlen némaságban ott messzi-messzi a 

nagy magánosságban mégis mozdul valami. Bizonyosan 
ember, mert csak az nyugtalankodik akkor is, amikor 
erre semmi szükség sincs. Igen — már látom, — csak
ugyan ember. Csörgős szánkón ülő két bundás férfi. Pus
kások is van, vadászok.

Elhagyták a remek téli pompába öltözött parkot s neki 
vágnak a hóba fűlt országúton a hótakarta nagy puszta
ságnak.

Az egyik Krbk Vend, Zágoni Zudor Béla grófnak er
dőmestere, a másik ugyanennek a tiszttartója Sprdlec 
Adalbert. Disznótorra mennek a szomszédba, előbb azon
ban útba ejtik a tanyákat.

Az országút egy kis erdőn vitt keresztül. Amint vígan 
eregetik szivolába szúrt szivarjok füstjét a napfényes le
vegőbe s közel érik az erdőt, kibukkan az erdőszélen egy 
róka. Megcsodálja a csengőzörgő paripás szánkót, aztán 
futásnak indul arra felé, ahonnan a szánkó jött. Nem jó 
a vadásznak emberségében bízni, még ha szánkón ül is !

Csakhogy ha szánkón és bundában űl is a vadász, 
mégsem válik aludttejjé a vére. Két pillantásába került a 
kollegának, amíg a megugrott komát észrevette, de 
arra, hogy mindig kezeügyében tartott patronját expresz- 
szébe, szomszédját oldalba lökje, puskáját lövésre kapja 
és a rókára rádurrantson, minderre egy pillanat is elég 
volt. Csak amikor felbukott a róka, szólt oda a kocsisnak, 
hogy

— János ! posztoj!
Nem sajnálta a fáradságot, kikecmergett a bundából s 

lelépte a távolságot. Kétszázkilenc lépésről szedte le lá
báról a rókát. Fölvette, odahozta a szánkóhoz. Sprdlec 
úr megdicsérte mindakettőt. Először a rókát:

— Igazán szép kólfuksz. Azután a süccet:
— Bravo Venclicsko! Bravo! Még nem feledtél el 

lőni látom.
— Persze, hogy nem. Csak ez a kár, hogy senki sem 

togja hinni.
— Nono! Majd teszünk róla. Itt vagyok én, meg a 

kocsis, majd bizonyítjuk.

A rókát szánkóba vetik, tovább mennek s nemsokára 
a tanyára érnek. Együtt nézik meg az istállókat, ökröt, 
lovat, birkát — a cselédet fölösleges. Ezt úgyis szemmel 
tartja az Úristen, — aztán a szalmakazlaknak tartanak.

— Átkozott sok nyúl látogatja ezeket a kazlakat! tör 
ki a méltatlankodás a tiszttartóból.

— Hálistennek! Legalább azt egyék, ha a szénakaz
lakhoz nem júthat.

— Nézd csak Vencli, egy nyom a kazaltetőre vezet . . . 
Sehol sem látom, hogy a nyúl vissza is jött volna.

— Csakugyan. Bizonyosan ott vert vackot magának. 
De majd kiugrasztjuk, ha akarod.

E R D É S Z

— Hogyne akarnám ! . . . Hej te P ista ! szól egy ott 
ácsorgó béresgyereknek.

A Pista előjő.
— Eredj csak a kazalra s zavard le onnan a nyulat, 

amelyik ott tanyázik !
Pista felkapaszkodik és talál ott is lyukat, amikbe 

belebukdácsolva egyszer csakugyan kiugrik a nyúl. Szürke, 
fürge kis állat, csakugyan nyúl. Kiugrik az egyik lyukból 
be a másikba, a harmadikba . . . Pista nem bírja le
zavarni a kazalról. Segítségére megy a Jancsi gyerek is 
és most már hárman játszanak vidám bujóskát a kazal 
tetején levő lyukakban, míg alól két gyilkos áll lövésre 
kész, felhúzott fegyverrel.

Végre is a halálra üldözött szegény pára leveti magát 
a kazalormón s — dirr, dürr, piff, paff — egyszerre két 
puska négy csöve szórja rá a halált, a nyulacska meg 
álló! mint a villám surran el a többi kazal között be az 
udvarra . . .

— No nem lesz kár, ha ezt senki sem fogja megtudni ! 
mondja Krbk úr.

— Hogy gondolhatsz ilyet! volt rá a válasz. Ki mon
daná eit e l ............................., ............................... ... . . ,

* *
*

Hogy ezt a négy remek lövést senki sem tudja, nem 
is hiszi, nem is mondta el soha senki semmiképen, az 
előbbi egyről pedig fű, fa, bokor és virág tud és el
ismeréssel nyilatkozik:

Hitelt érdemlőleg és teljes erővel igazoltatik
Mátraszelén, 1903. évi március hó 15-én.

P. h. Fnkwitz Henrik
és Mrcse Jan,

urad. főerdészek által.

Ritka sas.  A torontálmegyei Mosorin környékén egy 
erdőőr hatalmas sast fogott el. Tudományos neve ; insae- 
tus fasciatus. Színre és külső alakra a császársashoz ha
sonlít. Ilyen sasfaj Magyarországon eddig még nem volt 
képviselve, kizárólag Európa déli tájain s a Balkán fél
szigeten van elterjedve. A rtika sast a Nemzeti Múzeum
ban fogják elhelyezni.

A prairie kutya (Cynomys ludovicianus Ord.)
ellen Kanzasban irtó háborút indítottak. Ennek élén Lantz 
E. dr. tanár áll. A réti kutyának nagy elszaporodása va
lóságos országos csapás, s több kárt okoz, mint a szelek 
vagy a tartós aszály. Lantz tanár statisztikája szerint ezen 
kutyafaj Kanzas államban 1,224.854 acre talajt elpusz
tított. Finney grófságban V-r milliónyi talaj sivataggá van 
téve, más négy kerületben pedig egy millió acre. A prai
rie kutya kis földalatti üregekben él, az odú előtt föld
halmok emelkednek. A hol tanyát ütnek, ott mihamar 
k hal a növényzet; mert a mit a kutyák fel nem falnak, 
azt letiporják. A prairie kutya igen szapora állat .jelenleg 
Kanzasban milliókra rúg a számuk. Pusztításukat már
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mindenfélével megkisérlették, de hasztalanúl. Lelövésük 
vagy vízbe fulasztásuk lehetetlennek bizonyúlt. Egyedül 
mérgezés által lehet őket pusztítani és pedig szénkéneg- 
gel. Egy cent ára méreg elegendő egy odúra, melyben 
átlag 7 prairie kutya él.

Hosszúszőrü sündisznó látható a prágai múzeumban ; 
testén nyoma sincsen a tüskéknek, hanem az rendesen 
kifejlődött hosszú szőrrel van födve. A tüskék t. i. csak 
a szőrnek bizonyos változatai és ezen példány az atavis- 
musnak (visszafejlődésnek) egyik jellemző példája, a 
melynél a szőr megint rendesen fejlődött ki.

Mammut-lelet  Hont vármegyében. Hont várme
gyében óriás mammut-csontvázat találtak. Az őselefánt 
csontjaira kutásás közben akadtak rá egy korcsmáros 
udvarán. A budapesti magyar királyi földtani intézet a 
lelet hírére Szontágh Tamás dr. főgeológust kiküldte, a 
ki Böckl Hugó dr. Selmecbányái akadémiai tanárral és 
Cseh Lajos selmeci bányageológussal a helyszínére uta
zott. Megállapították, hogy a lelet az Elephas primige- I 
nius-nak teljes csontváza, a milyent eddig Európá
ban még nem találtak és csak a pétervári orosz nemzeti 
múzeumban vannak ilyen maradványok a szibériai tund
rákból.

‘ "J‘. ' j '.'j '  '}■ \ ’J‘. j . ■ '  a  ■):. •):. V .a  a  x  x : ' a  a  ‘J zfc X' ‘A’ ‘A' A  a  > : a jfc ~x  a .x . x*

KÜLÖNFÉLÉK.

* Kinevezés. A m. kir. földmivelésügyi minister a 
magyarországi kincstári erdőket kezpiő erdőtisztek létszá
mába Szecsődv József végzett erdész-akadémiai hall
gatót a lugosi erdőigazgatóság kerületébe ideiglenes mi
nőségű m. kir. erdőgyakornokká nevezte ki.

* Az őszi e rdésze ti  államvizsga. Az őszi erdészeti 
államvizsga folyó évi október hó 26-án és az erre követ
kező napokon Budapesten az Országos Erdészeti Egye
sület székházában (V., kér. Alkotmány-utca 6. sz.) d. e. 
9 órakor fog megtartatni. A földmivelésügyi minister fel
hívja a vizsgára jelentkezőket, hogy a vizsga letételére 
nyert engedélyüket a vizsga előtt a bizottság elnökének 
mutassák be.

* Figyelmeztetés.  Lapunknak minden száma a hónap 
1-én és 15-én lesz Ungvárról szétküldve s ha dacára 
ennek, előfizetőink közül valaki a lapot 4-én vagy 19 én 
kezeihez nem kapná, kérjük a hiányzó számot azonnal 
a Székely és Illés könyvnyomda-tulajdonos cégtől köve
telni. — Lakás- és címváltozás egyenesen a nyomdának 
jelentendő be.

* Szíves tudomásul. Erdőaltisztek lapunkra 8 K val 
fizethetnek elő egész évre.

* Minő növényből készül a  P a n a m a -k a la p ?  Az
idei nyári évad kalapdivatja roppant feltűnést keltett Bu
dapesten, de nemcsak ott, hanem hazájában: Amerikában 
is, ahol most már a yankeek nem szívesen viselik a 
Panama-kalapot, mert — közönséges.

Azelőtt, mikor egy-egy kalapnak az ára 1000—4000

E R D É S Z

koronára rúgott, sikkesnek és előkelőnek tartották az 
amerikai milliomosok a kalapdivatnak eme unikumját, s 
akkor az egész európai sajtó ismertette ez uj kalapot.

Persze Budapesten is sok Panama-kalapos emberrel 
találkozunk úton-útfélen, csakhogy ezek a kalapok nem 
igaziak s az áruk sem illik mesébe.

De nézzük most már magát az anyagot, hegy miből 
állítják elő a Panama-kalapot.

E kalaphoz való nyers anyagot a délamerikai Kolumbiá
ban és Equadorban honos sudár pálmafák hatalmas le
velei szolgáltatják, melyeknek némelyike méteresre is 
megnő.

Ezeknek a pálmafáknak fiatalabb leveleinek rostjai 
szolgáltatják a Panama-kalap legkitűnőbb anyagát s eze
ket a leveleket aztán a kalapos levagdossa, osztályozza, 
forró vízben megfőzi, szellős és árnyas helyeken szét
teregetve száradni hagyja.

Azonban maga a kalapgyártás még csak most követ- 
j kezik, amikor a leveleket laza csomókba kötik, gúlákba 

rakják és teljesen megszárítják.
E zöldes-barna pálmalevelekből csak sok rektifikáció 

és ügyes női kezek munkája után válik hófehér szalma
kalap s hogy a pálmafajtákból előállított igazi Panama
kalapok mily mesés árt képeznek, azt újra nem ismét
lem, de tény, hogy egy ilyen igazi Panama-kalapot a 
dédunokákra is hagyhatja az ember, oly tartós, könnyű 
és a legkisebb gyűrődés vagy törés sem mutatkozik rajta 
s az ember úgy összerakhatja, hogy az a kabát zsebé
ben elfér. S—K.

* Vasúti talpfák. A németországi vasutak azon kísér
leteit, hogy most használatban levő talpfákat vasból ké
szültekkel pótolják, a fakereskedelmi körök élénk figyel 
lemmel kísérik. A kísérletezések ez ideig még nem fejez
tettek be, de máris mondható, hogy a vassíntalpak a fa
talpakat nem egészen pótolhatják. Németország nyugoti 
tartományaiban az egyes vasutigazgatóságok kizárólag 
bükk, tölgy és fenyőtalpfákat kívánnak alkalmazni. Miután 
a porosz államvasutak igazgatósága a múlt évben, éppen 
a vassin-talpakkal tett kísérletezés következtében, keve
sebb talpfát rendelt, szükségletét ez évben a júniustól— 
szeptember hónapokig kiirt árlejtéseken szándékozik be
szerezni. Ezen beszerzések, mint berlini főkonzulátusunk 
megjegyzi, a belföldi talpfa készítésre annyiból kedvezők, 
mert ez által mód nyujtatik, az idei viharok által kidön- 
tött fák feldolgozására és értékesítésére. Azon esetben, 
ha Oroszország és Galícia bevitele az előbbi évek átla
gának csekély mennyiségét meg nem haladja, úgy a né- 
metotszági fakereskedelem első ízben fog a 10%-os ter
melési prémiumban részesülni.

* Fabútor Délafrikába. A kereskedelmi miniszter 
délafrikai szaktudósítója jelenti,. hogy ez időszerint sok 
amerikai bútort importálnak Délafrikába, de a jobb mi
nőségű hazai fabútor fölvehetné a versenyt. Az amerikai 
székek a vidéki árusítóknál 3’60-—4'80 koronába kerül
nek, asztalok 12—14 kor.-ba, 5 fiókos szekrények 60 ko-
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rónába, ruhaszekrények 78 koronába. Ezek a bútorok 
szétszedett állapotban igen ügyes csomagolásban jutnak 
a vidéki kereskedőkhöz. Jobb minőségű német székek 
tucatjáért 39 shillinget és 6 pennyt fizetnek. A jelentés 
megnevez egy tekintélyes délafrikai beviteli céget, mely 
hajlandó magyar gyártmányokat importálni. A cég cime 
megtudható a m. kir. Keresk. Múzeumnál.

* Ládadeszkák. Pirnitzer Gyula, a kereskedelmi mi
niszter délafrikai szaktudósítója arról értesít, hogy láda
deszkákat nagy mennyiségben importálnak Délafrikába, 
még pedig majdnem kizárólag Svédországból. Kiviteli 
cégeink úgy foglalhatnának tért, ha szigorúan alkalmaz
kodnának a Dél-Afrikában szokásos méretekhez, a melye
ket a szaktudósító tüzetesen ismertet.

* Műfa. Bánó Jenő, a m. kir. Kereskedelmi Múzeum 
mexicói levelezője arról értesít, hogy egy ottani nagy fa
kiviteli cég magyar igazgatója, kinek neve a Kereskedelmi 
Múzeumnál megtudható, hajlandó volna magyar cégnek 
első rendű minőségű mexicói műfát szállítani.

* Egy nagy vállalat sorsa.  Nagyváradról jelentik 
nekünk : Körülbelül egy évvel ezelőtt Biharmegyében, a 
belényesi hegyek között levő Szudricsban Wilgerodt Ágos
ton, egy dúsgazdag berlini bankár, nagy faipari telep léte
sítésébe fogott. Tízezer hold területet vásárolt meg és 
bérelt ki, külön ipar-vasutat és villámos telepet létesített 
s egy esztendő alatt hat millió koronát fektetett a válla
latba. Most hirtelen abbahagyta az egész munkát, elbo
csátotta az összes tisztviselőket s az egész területet el 
akarja adni. Azt beszélik, hogy Wilgerodt részvénytársa
ságot akart alapítani, de ez nem sikerült neki s azért 
ott hagyta az egész nagyszabású befektetést.

* M es te rséges  jégkészítés .  Egy agyagból készült 
edénybe 100 gr. kénsavat és 50 gr. vizet teszünk, mihez 
még aztán 30 gr. kénsavas szódát vegyítünk. Ebbe a ve- 
gyűlékbe helyezzük a megfagyasztandó vizet tartalmazó 
kisebb edényt, letakarjuk s az egészet könnyedén ide- 
oda rázzuk a célból, hogy a hideg vegyűlék mozgásban 
maradjon. Pár perc múlva a kisebb edényben a víz ke
mény jéggé fagy. Természetesen, hogy a fent jelzett ve
gyűlék nagyobb mennyiségben is előállítható és többször 
is használható.

* Ha az ősz hosszú és gyakran esőzéssel jár, a 
gyümölcsfa-csemeték vegetátiója sokáig elhúzódik, s azok 
nem képesek beéredni, s ha erre kemény tél következik, 
rendszerint elfagynak. A beéredést siettetni lehet, ha 
őszkor, midőn már a szemek kifakadásától tartani nem 
kell, a hajtásokat részben lelevelezzük és hegyeiket vissza
csípjük. Ennek következtében a nedveknek alkalmuk lesz 
besűrűsödni s a fa a hidegnek jobban ellent fog állni. A 
lelevelezésnél ügyelni kell, hogy a szemek meg ne sé
rüljenek.

* A nyári hőség m ag asság a .  Szabatos megfigye
lések alapján meg lett állapítva, hogy bolygónkon a le
vegő hőmérséke a 38 fokot R. szerint még soha sem 
haladta meg. A vöröstengeren, a föld egyik legforróbb

részén, soha sem tapasztaltak 34 R. foknál magasabb 
hőmérséket s emellett a hajó szolgálati személyzetének 
élettevékenysége nem szállt alább. Ha a levegő hőmér
séke testünk melegét 37-5° C. húzamosabb ideig túlhaladná, 
az emberiség nagy része elpusztúlna, mert testünk nem 
választhatná ki a folytonos oxydatió folytán származott 
hőfölösleget.

* H avasgazdaságok  fe jlesztése  a  beregi hegy
vidéken. Volócról írják, hogy Kazy József ministeri 
megbízott, a hegyvidéki kirendeltség vezetője, julius 3-án 
Volócon járt, hogy a kirendeltség által a gróf Schönborn- 
féle hitbizományi uradalomtól bérbe vett havasokon léte
sített havasi legelőgazdaságokat, a havasi flóra tanulmá
nyozása végett 1200 D-öl területen ez évben berendezett 
havas kísérleti telepet s az ez évi havasi felhajtás ered
ményét megszemlélje s annak alapján a havasi gazdasá
gok továbbfejlesztése érdekében a még szükséges intéz
kedéseket megtehesse. A hegyvidéki kirendeltség a ha
vasi legelőgazdaságok létesítésével kettős célt kíván elő
mozdítani ; egyrészt, hogy a legelőterületben szűkölködő 
községek állattenyésztését fellendítse; másrészt, hogy pél
dát mutasson a havasi legelőnek ezen eddig itt még ki
használatlan természeti kincsnek okszerű kezelésére és 
hasznosítására. A havasi legeltetés sikerének biztosítása 
érdekében a kirendeltség a havasokon itatóhelyeket ren
dezett b e ; hangyazsombékok irtása, kőszedés s fűmag
kiosztással állandóan gondoskodik a termőképesség foko
zásáról, az istállókban nyert trágya segítségével pedig a 
havasi telepek közelében levő legelőrészeket kaszálókká 
változtatja át, hogy kedvezőtlen időjárás esetén a felhaj
tott marhaállomány istállózás útján nyerhessen élelmezést. 
Ily tervszerű kezelés folytán a beregi havasokon ma már 
6200 kát. hold tápdús havasi legelő áll rendelkezésre, 
melyen a folyó évben is 4200 db. nagy marha s mint
egy 2000 db. juh nyert mérsékelt fűbér mellett 3 hónap 
tartamára elhelyezést. A havasi legelőkre felhajtott nö
vendék-marhák 3 havi idény alatt átlag mintegy 45 kgr. 
súlygyarapodást érnek el, mi a havasi legelőkben rejlő 
nagy értéket fényesen igazolja.

* Hajlított fabútor. Alexandriába, konzulátusunk má
jusi jelentése szerint, hajlított fabútor évről-évre növekedő 
mennyiségben kerül bevitelre, miután az emelkedő szük
séglet ezen cikkből, megfelelő belföldi ipar hiánya foly
tán, teljesen a külföldről való bevitelre van utalva és
 ̂majdnem kizárólag a monarchiából fedeztetik. Az összes 
bevitel értéke ezen cikkből évenként 6— 800,000 kor.-ra 
becsültetik. Leginkább kerestetnek különféle alakú nád- 
fonatu székek és karosszékek, hintaszékek, gömbölyű és 
tojásalaku asztalkák, zsámolyok, ruhafogasok, borbélyszé
kek és gyermekbútor. Az árúszállítás fob Alexandria és 
ládába csomagolva történik. Az ottani eladási árak az 
ismert állandó árszabáson alapulnak és csupán a rabatt 
változik, mely utóbbi ma 43—44%, finomabb készítmé-' 
nyéknél pedig 36 -3 8 % . Alexandriában kedvelt színek: 
fekete, diófa szinü, mahagóni és természetes szín. A fize
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tések vagy négy havi határidő és netto, vagy pedig kész
pénz és 5°/o pénztári levonás mellett eszközöltetnek.

* Az éjjeli fagyóka  előre való m eghatározása .
A hőmérő higany gömbjét szövetbe burkoljuk, melynek { 
vége vízzel telt edénybe benyúlik. Az ezen hőmérővel 
délutáni 2 órakor leolvasott hőmérsékből levonunk 4'5° C. 
vagy 4° R, a maradék adja az éjjeli hőmérsék legalacso
nyabb pontját '/2 fokra megközelítőleg.

* Melyik a  leghasznosabb  növény? A mérsékelt 
égöv lakója bizonyosan a gabonát tartja annak, a kínaiak 
és japánok sokasága a rizst, az egyenlítő körül élő em
berek pedig a kókuszpálmát. És méltán, mert a pálma 
haszna ott oly nagy, hogy a tropikus vidék lakója alig 
nélkülözhetné a természetnek ezt az áldását. A pálma 
öt-tiz éves korában hoz csak gyümölcsöt s huszonöt év
nek kell elmúlni, a mig az első bő szüretet tarthatják 
rajta. De már sokkal fiatalabb korában is nagy szolgála
tot tesz az embernek. Óriás leveleivel a kunyhót fedik, 
a levelek rostjából pedig seprőt és madárkalitkát készíte
nek. A virágjaiból sört gyártanak s ha megfőzik: a pagri- 
cukor válik ki belőle s desztillálás révén pedig arakot 
vagy kókuszpálinkát ád. A három-hat hónapos gyümölcs 
belsejében víz van, a mely nagy forróság idején kellemes 
üdítő ital. A kókusztejből kitűnő olajat főznek. A diók ki
préselt húsa a háziállatok hizlalója. A gyümölcs kemény 
héját is sok célra használják. Az erős rostokból kefét köt
nek, a gyengébbekből pedig kötelet sodornak. A dió na
gyon kemény héjából csinos díszítő tárgyakat faragnak 
vagy tüzelőanyagnak használják. A pálmafa törzséből 
épületfát és drága bútort készítenek. Nem csoda tehát, 
ha a meleg égalj alatt élő ember nem ismer hasznosabb 
növényt a pálmánál.

* A hangyák mint növényterjesztők. A fajfentar- 
tás szempontjából a természet a növények gyümölcseit 
és magvait különféle képződményekkel látta el, hogy 
azok a termőhelyről tovább vitessenek. Ludwig dr. tanár 
megfigyelte, hogy a növényzet terjedését a hangyák 
nagyban elősegítik. Szerinte a Melampyrum pratense le

velein lévő mézét kiválasztó gödröcskék (extrafloral nek
tár) a hangyák csalogatására szolgálnak. Egy svéd ku
tató megfigyelte, hogy a hangyák a Melampyrum magját 
hangyatojással tévesztették össze, bevitték a hangyabolyba 
és veszély idején elrejtették. Lic Peterson megfigyelte, 
hogy a sovány ibolya (viola canina) terjedését nagyon 
elősegítik; e mellett szól azon körülmény is, hogy ezen 
faj hangyajárta helyeken nagyon el van terjedve. Hasz
nos szolgálatot tesznek a hangyák azon növények ter
jesztésével, melyek terjesztésre szolgáló képződményekkel 
nincsenek ellátva. Fv. R.
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Szerkesztői üzenetek.
H. K. úrnak . . .  B . . .  A kendert a kínaiak már a legrégibb 

időkben termelték. Európában 1500 évvel Krisztus születése előtt már 
ismerték.

A kávé mint élelmi cikk a török világ idejében került Magyar- 
országon forgalomba. Bé.csben először 1683-ban főztek kávét. A bécsi 
kávésok ősapja a lengyel származású Kolcsytzky volt, aki a Kara 
Mustafától elszedett kávékészletből csinálta a csakhamar kedvelté 
vált italt. 1700. évben Bécsben még csak négy kávéház volt forga
lomban.

O. Z. úrnak N.-V . . . Szíveskedjék s megtámadott levelek
ből még nehányat beküldeni, mert a betegség okát az összeszáradt 
és zsugorodott példányokból megállapítani nem lehetett.

M. B. és K. K. uraknak. Az I-ső évf. számai teljesen elfogytak; 
a 11-ik évfolyamból még több teljes példánynyal rendelkezünk.

SrDei gyógyfűvek, gyökerek:
| székfű, naöragulyalevél, bölénDek, ezerjófű

I szépen szárítva

állandóan vásároltatnak, j
Ajánlatok „ I I .  I .“ jel alatt a kiadóhiv. kéretnek.

íéíner jjemát
Budapest, Központi vásárcsarnok.
Elfogad egész éven át frissen lőtt vadat 

és friss gyümölcsöt azonnali készpénzelszá
molás mellett a legmagasabb napi árakon.

15—1

A. » P e s ti N ap ló «
legrégibb, legfüggetlenebb s egyike a leg
elterjedtebb napilapoknak. A Pesti Naplót, 
mely az erdészek ügyeit különös gonddal ka
rolja fel, az erdőtisztikar havi 2 korona ked
vezményes áron kapja.

A kik egy évre előfizetnek, ajándékul a 
Vörösmarty-Albumot kapják.

3 éves feketeszőrű német használati vizs
lám at eladom. — Kosa József fővadász 
borsod-Apátfalva.

gazdasági Sápok .
Mezőgazdasági hetilap. Előfizetési á r : Egész 
évre 16 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Budapest, IV., Muzeum-körút 7. szám.

Egy levelezőlapon kérjen mutatványszá-
T Baromfitenyésztés
cfmű képes hetilapból. E szakfolyóirat fel.leli 
a gazdasági és sportbaromfi-, éneklő- és dísz
madár-, galamb- és házinyultenyésztési kér
déseket. A baromfitenyésztés minden ágáról 
közölt nagys ámu cikkeit mindig a legjelesebb 
tenyésztők Írják. A lap hetenkint 16 oldal 
terjedelemmel jelenik meg s az ország min
den részében el van terjedve. Szerkeszti: 
Hreblayné Dedinszky Adél. Előfizetési ára 
egész évre 8 korona. Szerkesztőség és kiadó- 
hivatal : Budapest, VII., Gsömöri-ut 5. szám.

^j\foöusin aranyérbalzsam ”
Egyedüli biztos hatású szer aranyér

ben szenvedőknek. Egy üveg ára 4 korona. 
3 —4 üveg elhasználása által a legmakacsabb 
baj is megszűnik. — Kapható a feltalálónál: 
Nagy Kálmán gyógyszerésznél Nyír
egyházán. 12—1

Lapunk szerkesztője elad 300 koronáért 
egy teljesén uj kétcsövű kakasnélküli 12-ős 
lankastert, mely Anson és Deley-szerkezet- 
tel és önműködő tölténykidobóval bir. A csil- 
lagdamastból való csövek angol készítmények. 
Az egész fegyver ritka szép kézi munka s 
beszerzési ára 600 korona volt. 3 —1

Állást keres egy kitűnő bizonyítványok
kal rendelkező szerény igényű fiatal nős 
erdőőr. — C ím : Kollár erdőőr Nadrág, 
Temesmegye.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári, 1903.
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MAGYAR E R D É S Z
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

Előfizetési ár:
Egész évre ... ... ... 14 K
Félévre ... ... 7 K

S z e r k e s z t i  é s  k ia d ja :

imecsfalvi IM ECS B É L A  B O R S O D -A P Á T F A L V Á N ,
j  hová az előfizetési és hirdetési díjak, valamint a lapba szánt közlemények küldendők.

M egjelenik

minden hó 1-én és 15-én.

A vágások  és fiatalosok tisztítása.
Közli: Díváid Béla.

Ha valamely erdőterület, akár természetes, 
akár mesterséges úton felujult, semmi sem ké
pezi az erdőgazdának sürgősebb feladatát, mint 
a vágások illetve a fiatalosokból az úgyneve
zett gyomfák, cserjék, bokrok és egyéb tenyész
teni nem való fanemeknek eltávolítása. Eltávo
lítása azon célból, hogy a tenyésztendő fanemek 
azok nyomása alól felszabadulva, állományt al
kotva, vidoran nőhessenek.

Nem elegendő tehát az erdőt megtelepíteni, 
azt a csemeték zsenge korától ápolni is és gon
dozni is kell. Annál nagyobb körültekintést és 
szakértelmet követel az ápolás és gondozás, 
minél nagyobb pánzáldozatba kerültek a mes
terséges erdősítések.

A kezelésem alá tartozó garamrévi m. kir. 
erdőgondnokságnak a síkságból hirtelen kiemel
kedő 30—35° köves kőgörgeteges hegyei, ami
ket évtizedek előtt — a törvény életbe lépte 
előtt — korlátlanul legeltettek, kopárosodni kez
dettek, de szerencsére ügybuzgó hivatali elődöm 
e területeket kitartó és folyton ismételt és pótolt 
erdősítések által megmentette a közjónak. E szé
pen megkezdett munkát folytatni, a még hátra 
levő kopárokat pótolni és a sikerült erdősítése
ket ápolni, mint utódnak csak örömömre szol
gálhatott.

A vágások és fiatalosok gondozása és ápolása 
e kerületben a következőkre terjed ki:

Tavasszal a jegenyefenyővel alátelepített töl
gyesekben és bükkösökben levő ültetés illetve 
vetés fészkei az azokat betakaró lombtól és szá
raz avartól meglesznek takarítva.

Mielőtt azonban tárgyamat tovább folytatnám, 
egy különös jelenségről kell beszámolnom.

Ezen erdőgondnokság éles és rendesen köves 
gerinceinek déli oldalait ugyanis, a miken á t 
telepítésre váró csúcsszáradt tölgyek tengenek, 
s spartium scoparium ^nyul-rekettye) annyira el
lepi, hogy azon járni alig lehet. Mintha a min
denható természet az embernek segítségére akarna 
lenni, úgy védi e bokorral a szegény kiélt talajt 
a nap heve, a vízmosás ellen. Az ilyen helyen 
nagyon természetesen az áttelepítés, az erdősí
tés is költségesebb, mert a spartium szárai oly 
szívósak és az ültetésre használt irtó kapával 
oly nehezen vághatok át, mintha sodronyból len
nének. E sűrű takaró másrészről annyiban jó, 
hogy az ilyen déli fekvésű helyeken ültetett je- 
genyefenyő-csemetének a nap heve ellen védel
miül szolgál. De a spartium gyors növekedésé
nél fogva az ilyen helyeken levő erdősítések 
ápolására annál nagyobb gond fordítandó; mert 
ha egy-két évig nem sarlózzuk ki a fészkeket, 
akkor a szépen megindult jegenyefenyő-cseme- 
ték a spartium alatt elpusztulnak.

A vetésfészkek tisztántartásán kívül nagy gon
dot fordítunk az 5—15 éves tölgyfiatalosok fel
szabadítására is, mert ezeket nagyobbrészt a 
bükk és gyertyán nyomja.

Az igaz, hogy ez ápolásnál a kezdet nehéz
ségeit már legyőztük, de még igen sok tenni 
való vár reánk. Mert a tisztítás költségeit nem 
győzzük, habár ez irányban az irányadó körök 
nem fukarkodnak a pénzzel; de ha még annyi 
pánzáldozatot is hoznánk e célra, ez is még 
mindig kevés lenne. Ezen bajon tehát úgy se
gítünk, hogy ott, a hol a vágás, tisztítás a leg
sürgősebb, a munkálattal nagyjában átmegyünk 
a területen, legalább annyira, hogy a satnyulni 
kezdő tölgysuhángok egy kis világossághoz jus
sanak.

Ehhez hasonlóan járunk el a természetes és
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mesterséges úton keletkezett jegenyefenyő, luco- 
sok és erdei fenyvesekben is.

Sok pénzáldozatba került a 15—20 éves mes
terséges lucosoknak és jegenyefenyveseknek az 
egykorú bükktől, gyertyántól, nyírtől, nyártól, 
kecskefűztől és a vágásban hagyott elszórt bükk 
és gyertyán felfáktól való megtakarítása is.

E gyomvágást többféleképen végeztük. Meg
kísértettük először is úgy, hogy a gyomfákat 
egészen a tőnél levágtuk.

Ezen módja a tisztásnak a legrosszabb, mert 
először a tőnél nem egy, hanem 10—15 sarjai 
ereszt a tuskó. E sarjak gyorsan nőnek és még 
jobban nyomják a tenyészteni való fiatalost; de 
hátrányos azért is, mert a levágott vékony do
rongfát és galyakat értékesíteni nem lehetvén, 
az tűzveszélyessé teszi az állományt.

Egy további kísérletünk, hogy a gyomfákat, 
nevezetesen a nyírt, nyárt és kecskefűzet csak 
félig vágtuk be és így hajtattak le a földre.

Ennél az eredmény az volt, hogy a tuskó 
mellett sok sarj nőtt ki, egész seprű. A nyír le
vágott törzse 3—4 év múlva kipusztult, de nem 
így a nyár- és a kecskefűz. Ezek a lehajtott 
törzsből egy vagy több hajtást eresztettek az ég
nek. E hajtások pedig megerősödve, idővel az 
anyatörzset a földhöz nyomták és testükből gyö
kereket verve, önálló egyedekké lettek és így 
egy helyére három-négy törzs lépett. A homlí- 
tási eljárással szaporítottuk a gyomfák számát, 
anélkül, hogy a bajt idejében észre vettük volna, 
mert a sok galy és rozsétól be nem lehetett ha
tolni a fiatalosba.

Ezen két tisztítási mód csak azon esetben 
lenne sikeres, ha minden évben dolgoznánk 
ugyanazon egy fiatalosban, úgy, hogy ez által a 
gyomfa kimerülne. Csakhogy ez oly költséges 
eljárás lenne, hogyha a befektetett összeget ka- 
matosítanánk, az erdőt előre megvehetnénk rajta.

Ez okokból a gyom-, bükk- és gyertyánfának 
irtását körülgyűrűzéssel kíséreltük meg. A 8 centi
méternél vékonyabb egyedeket egy-két fejsze
csapással bevágtuk, az ennél vastagabbakat kö
rülgyűrűztük. Azt tapasztaltuk, hogy a nyárfánál 
elegendő, ha a törzset a nedvkeringés beállta 
után lehetőleg magasan, de földtől legalább is 
egy méter magasan 30 cm. széles háncsgyűrűt

fejtünk le a törzsről. Az így meggyűrűzött törzs 
nem hajt sarjakat, egy nyár múltával kiszárad.

A nyírt nem elég csak hájon gyűrűzni, ezt 
fájába vágott gyűrűzéssel kell megölni.

A bükk- és gyertyánfánál sem elegendő a héj- 
gyűrűzés, mert ezen fanemek visszaszerző ké
pessége oly nagy, hogy bármennyire is letisz
títjuk a háncsot, a képző szövet, a cambium 
alólról felfelé és felülről lefelé oly gyorsan össze
fut, hogy már az első nyáron teljesen összeforr 
a seb és a törzs tovább él.

Ez okból a bükk és gyertyán törzseknél a 
gyűrű alsó részén a faszövetbe 4 cm. mélyen 
kell belevágni úgy, hogy a bevágás folytán egész 
faszilánk-koszoru képződjön és a bevágás foly
tán elválasztott szijacs részek egy ponton se 
érintkezzenek. Az ilyen szilánkos gyűrűnek elég 
15 cm. szélesnek lenni. Ezen befaragáson ke 
resztül a cambium össze nem forrhat, a fa elél 
ugyan még két vagy legfeljebb három eszten
deig, de azután elhal és darabokban roskad 
össze.

A tisztításnak ezen módja ott, a hol a fát ér
tékesíteni nem lehet, a legcélravezetőbbnek mu
tatkozott. Első pillanatra ez eljárás drágának lát
szik (holdanként 2 férfi-napszám), de ha figye
lembe vesszük, hogy ha egyszer gondosan gyű
rűztünk, akkor ott többé dolgozni nem kell, míg 
az előbb említett esetekben a munkálatot kétszer 
és háromszor is kell ismételgetni hogy biztos 
sikert felmutathassunk, úgy mégis csak inkább 
ezt a szilánkgyűrűzést fogjuk olcsóbbnak ta- 
találni.

A gyűrűzés és bevágás által való gyomirtás 
e módjának előnye, hogy — különösen a vissza
maradt felfáknál — a fiatalos nem telik meg 
mindenféle galyfával, nem tesz tönkre annyi sok 
szép csemetét, suhángot, mert a gyűrűzött és 
kiszáradt törzsekről lassanként hull le a galy és 
pusztul el a törzs, nem tűzveszélyes és nem 
akadályoz a járásban.

Hátránya is lehet azonban a tisztítás e nemé
nek. Ha ugyanis egy szél egy ilyen elszáradt 
fát ledönt, hát sok szép fiatal fenyőt tesz bizony 
tönkre.

A vezetésemre bízott erdőgondnokság azon 
részében, a melyben belterjesebb erdőgazdaság
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folyik és amelyben utak vezetnek, a gyérített fa
anyagot részben mint vékony dorongfát, részben 
mint faszenet értékesítjük. A tisztítás tehát nem 
hogy pénzbe kerülne, hanem még jövedelmet 
is hoz. A M. E. múlt évi 12. számában el is 
mondtam, hogy az ilyen tisztítás útján nyerhető 
anyagból készített faszénért hektoliterenként 24 
fillért kaphatni, a mi egy ürméter fára nézve 
96 fillért vagy egy tömör köbméterre nézve 1 K 
33 f tőárt tesz ki.

Erdészek gyümölcsfa-tenyésztése.
Irta : Lonkay Antal.

Bármennyire kicsinyelje is valaki a gyümölcstermelést 
mint jövedelmi forrást, elvítázhatatlan, hogy arra hazánk 
hegyvidéke kedvező talaj- és égalji viszonyainál fogva első
sorban alkalmas s a gyümölcstermelés e vidéknek nagy 
jövőt biztosító termelési ága, mely helyes irányítás mel
lett ama jövedelmi forrásnak a megnyitását képezi, mely 
e vidék oly sok specialis bajai között az első segélyt 
nyújtani van hivatva. Alföldünk a gabonatermelés hazája ; 
itt a melegebb égalj alatt egyfelől a kártékony rovarok 
minden faja, másrészt a gombabetegségek teszik tönkre 
a gyümölcsterméseket, mig a hűvösebb hegyvidéken, 
ahol a gabonatermelés már nem oly jövedelmező, a ro
varok rajzására és a gombák terjedés;re kedvezőtlen feltéte
lek mellett szép, féreg és gombamentes jól fejlett gyü
mölcs termelhető. E körülmények a tenyészet ujjmutatásai, 
hogy mindenki, akinek az működési köréhez tartozik, fel
buzdulva ama minden téren oly örömmel tapasztalható 
hazafias fellendülésen, erős igyekezettel oda törekedjék, 
hogy e hasznos termelési ágat a virágzás legmagasabb fo
kára segítse.

A „Magyar Erdész“ idei 2. számában „A keresztény
falvi kopárfásítás“ cime alatt jelent meg egy közlemény 
Cseh Pál kollegánk tollából. E közleményben leírja egy 
36 kát. hold kiterjedésű községi legelőterületnek gyü
mölcsfákkal történt beültetését, s ezzel a közjó érdekében 
tett tevékenységének oly szép példáját mutatja, mely an
nál is inkább dicséretre méltó, mert a kezdet nehézsé
geinek legyőzését jelenti; ama vidéken a keresztényfalvi 
gyümölcsös lesz az a kiindulópont, ahonnan — az üdvös 
példán okulva — a gyümölcsfatenyésztés nagyobb arányú 
fejlődésnek fog indulni, de csak akkor, ha a népre be
folyással biró tényezők következetesen és céltudatosan 
fognak a megkezdett irányban tovább haladni, ha a gyü- 
mölcsfatenyésztes előmozdítása, nemcsak egyesek nemes 
törekvéseinek eredményképpen fog jelentkezni, hanem 
ha az tervszerűen s következetesen vezetett és tovább 
fejlesztett olyan intézményt fog képezni, amely nem lesz 
csupán egyesek nemes felbuzdúlásához és tevékenységé
hez kötve, hanem kötelességszerű álandó működés tár
gyát fogja képezni.

A nép javát minden téren szivén viselő földmivelés- 
ügyi miniszterünk az erdészeknek a gyümölcsfatenyésztés 
terén való működését áldozatok árán is előmozdítani 
igyekszik s csak rajtunk múlik, hogy nemes törekvéseit 
mielőbb üdvös eredmények koronázzák. Enemű fáradozá
sai között igen fontos amaz intézkedése, hogy a kincstári 
erdőgondnokságok személyzetének gyümölcsoltványok ne
velése céljából kincstári költségen faiskolákat telepít s 
ugyancsak kincstári költségen az erdészeti személyzet 
illetménykertjeiben mintagyümölcsösöket létesít. Én csak 
a felett csudálkozom, hogy a kincstári erdőgondnokok 
aránylag kevesen veszik igénybe e kedvezményeket, pe
dig a gyümölcsfaoltványokat nevelő személyzet darabon
kénti díjazásban fog részesülni, tehát nem ingyen fára
dozik, s az illetménykerteknek gyümölcsfákkal való beül
tetése is a haszonélvezők jövedelmét képezi. Ha nem is 
vagyunk mindnyájan pomologusok, de a fatenyésztés 
kell, hogy mindnyájunknak kedves kötelességét képezze, 
s ha tudunk erdei fákat nevelni, miért ne tudnánk gyü
mölcsöseket is telepíteni ? Sokakat talán az tart vissza, 
hogy úgyis nagymérvű elfoglaltságunk mellett, a gyümölcs
faoltványok nevelése csak alig elvégezhető teendőinket 
szaporítaná; pedig őszintén mondhatom, hogy annak a 
100 négyszögölnyi területű faiskolának — amelyet egy- 
egy erdőőr kap — a megművelése s abban az oltványok 
nevelése nagy munkát és költséget nem igényel s rövid 
idő alatt oly kedves foglalkozássá válik, mely úgyszólván 
a szenvedelembe megy át. Csak hozzá kell fogni s 
gomba módjára terem az oltvány.

Én 1899-től fogva foglalkozom nagyobb mértékben 
gyümölcsfaoltványok nevelésével s azóta az illetményker
tekben mintagyümölcsösök telepítése céljából saját ne
velésű oltványokból 1750 darabot ültettem ki, s ezen
kívül több mint 3000 darab oltványnyal rendelkezem.

A gyümölcsfaoltványok nevelése körül eljárásom a 
következő : alanyok nevelése céljából vadgyümölcsmag
yakat vetek el, s a kikelt vadcsemetéket, hogy jó ala
nyokká fejlődjenek, az erdei csemetekertekben jegenye- 
fenyővetéseim sorközeibe körülbelül 5 cm-nyire egymás
tól ültetem el. Ezzel a jegenyefenyőcsemeték természetes 
árnyalókat kapnak, s mire őket hároméves korukban ki
ültetem, a vadoncok erőteljes alanyokká fejlődtek. Az 
oltványok nevelésében legnehezebb maga a nemesítés, 
nem azért, mintha az tulajdonképpen nehéz, körülményes 
művelet volna, de csak azért, mert a hosszas görnye- 
déshez nem szokott, különösen idősebb erdőőrök nem 
sokáig bírják az ilyen munkát. Hogy tehát a nemesítést 
könnyebben eszközöljük, ügyes parasztfiukat tanítunk be, 
s ezek a nemesítést most már könnyen, egymással ver
senyezve teljesítik, aminek aztán az a haszna is megvan, 
hogy így betanított fiuk mindenhol, a hol alkalom van, 
oltanak és szemeznek.

A keresztényfalvi gyümölcsös telepítésénél a kezdet 
nehézségeihez kell számítanunk ama körülményt, hogy 
az oltványokat az alföldről, a homoktalaju Ceglédről kel
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lett hozatni s az oltványok darabonként 70 fillérbe kerül
tek. Mily szép lenne, ha a kincstári erdőgondnokságok 
nevelnék az oltványokat s azokat az ugyanazon vidéki 
állami erdőgondnokok használnák fel különböző községi 
területek beültetéséhez s az oltványokért a felnevelő 
erdőőröknek legfeljebb 20 fillérnyi darabonkénti díjazást 
fizetnének. Ilyen módon sokkal kisebb költséggel s az 
azon vidéken termett oltványokkal sokkal biztosabban 
lennének a gyümölcsösök létesíthetők. Mily dicséretre 
méltó nemes dolog lenne, ha a közjó érdekében kifejtett 
működésünk ilyen módon kiegészítené egymást. Cseme
téket nevelni és ültetni, első kötelességünket képezi; az
zal, hogy ott, ahol csak lelhet, gyümölcsfaoltványokat ne
velünk és ültetünk, nem végeztünk sokkal terhesebb mun
kát, de igenis végső eredményében olyan hasznos dolgot 
cselekedtünk, mely a népet gazdagabbá és elégedettebbé 
fogja tenni. De hogy gyümölcsfanevelésünk eredményes 
legyen, okvetlenül szükséges, hogy az nemcsak egyesek 
ötletszerű működése legyen, hanem az egész testületnek 
célirányosan vezetett, egymást kiegészítő állandó tevé
kenységét képezze. Hogy csak egyetlen lelkes férfiúnak 
is hosszabb idejű, állandó, a magas kormány által támo
gatott tevékenysége mire képes, azt a selyemtenyésztés 
példátlan fellendülése mutatja; mire lenne képes az egész 
országot behálózó olyan testületnek, mint a magyar erdé
szet, az ügyszeretete és következetes igyekezete ? Azt hiszem, 
hogy a lehetetlennek látszót lehetővé tenné, hazánk hegy
vidékét gyümölcsöskertté, a jólét forrásává alakítaná át.

Mintha hallanám az ellenvetést: mit fogunk csinálni a 
sok gyümölcsösei? nem leszünk képesek értékesíteni s 
annyi munka és költség kárba fogveszni!? Erre feleljen 
a statisztika, mely szerint Magyarország jelenleg a ne
gyedrészét se termeli annak a gyümölcsnek, a melyre 
önmagának szüksége van. Előbb említettem, hogy alföl
dünk nem gyümölcstermő vidék ; ott jövedelmezőleg még 
lehet barackot, meggyet, cseresznyét tenyészteni, de al
mát, körtét és szilvát egészséges minőségben csak költ
séges olyan berendezéssel lehetne produkálni, melylyel 
minden rovar- és gombaellenség károsításának elejét le
hetne venni. Úgy Német-, mint Oroszország piacainak 
nagyobb kereskedői elismerik, hogy a magyar gyümölcs 
ízre- és minőségre nézve kiváló és az olasz gyümölcsöt 
e tekintetben határozottan felülhaladja s hogy ennek da
cára az olasz gyümölcscsel még hazánkban sem va
gyunk képesek versenyezni, ennek termelőink s a kivi
tellel foglalkozó cégek tapasztalatlansága és közönyös
sége, egyszóval gyümölcskereskedelmünk szervezetlensé
gén kívül az az oka, hogy nemcsak kevés a gyümölcsünk, 
de ami kevés van, az is kevert; egy-egy fajból nagyobb 
mennyiségeket nem vagyunk képesek szállítani. Hogy 
a gyümölcstermelés és értékesítés terén sikereket érjünk 
el, nagy mértékben kell a termelést fokozni s e mellett 
egy-egy gyümölcsnemből lehetőleg a vidéknek leginkább 
megfelelő kevés fajt kell termesztenünk s csakis a leg
nemesebb fajtákat. Ha egyöntetű, kiválóan nemes gyü

mölcsből állandóan nagy mennyiségeket vagyunk képe
sek szállítani, nem kell félnünk attól, hogy a gyümölcs 
értékesítetlenül a nyakunkon marad ; ott Máramaros pél
dája, ahol a gyümölcstermelés már nagyobb mértékben 
van elterjedve s ahova a német kereskedők évről-évre 
magok fáradnak le s viszik vonatszámra a gyümölcsöt. 
Amiatt, hogy kevés és kevert a gyümölcsünk, a forgalom 
és közvetítés nálunk a legnyomoruságosabb: a termelő 
nem találja meg a fogyasztót és viszont. Mihelyt gyü
mölcsünket helyes vezetéssel nagy mértékben fogjuk ter
melni, a közvetítés is helyes alapokra lesz fektethető s 
akkor Eszakeuropában a gyümölcsfogyasztás rohamos 
emelkedésére számíthatunk. A tervszerűen, országosan 
vezetett forgalom a közvetítés költségeit annyira leapaszt
hatja, hogy Eszakeuropa lakói 5 0 ° /o -a l  olcsóbban fognak 
friss gyümölcshöz jutni, mint jelenleg, s ennek dacára a 
magyar termelők is meg lesznek elégedve jövedelmükkel. 
Kiváló példa erre Olaszország narancstermelése és érté
kesítése. 20—25 évvel ezelőtt egy-egy narancsnak az ára 
nálunk vidéken 30—40 f volt, most 6—8 f s mégis roha
mosan szaporodnak Olaszországban a narancsültetvények, 
mert most nagyobb jövedelmet adnak mint akkor, amikor a 
narancs kevesebb és drágább volt. Ezt teszi a közvetítés 
helyes szervezése, de a közvetítést helyesen szervezni 
csak akkor lehet, ha állandóan sok a gyümölcs, ha az 
egyszer meghódított piacot a megszokott jó gyümölcs
csel állandóan el lehet látni.

A kivitelen kívül a gyümölcsértékesítés egy másik 
módja a gyümölcskonzervek gyártása. Arról, hogy ed
dig mekkora összegek vándoroltak ki az országból gyü- 
mölcskonzervekért, nem állnak adatok rendelkezésemre, 
de hogy az összegek igen magasak lehettek, igazolja az 
a körülmény, hogy földművelésügyi miniszterünk egyre- 
másra állami támogatással segíti a konzervgyárak létesí
tését. Tudtommal eddig már négy ilyen konzervgyár mű
ködik az országban s gyümölcskereskedelmünk szerve
zetlensége dacára, olyan vidékeken, ahol már most is 
nagyobb mennyiségű gyümölcs terem, e konzervgyárak 
képezik az eladásra kerülő gyümölcs hatalmas fogyasz
tóit. Emellett aszalókat, pálinkafőző üstöket, almabor ké
szítésére szolgáló zúzókat és sajtókat oszt szét a föld
művelésügyi miniszter a termelők között s tanfolyamok 
rendezésével, kiképzett szakközegek kiküldésével segíti a 
gyümölcstermelő közönséget.

Még az amerikai versenyről kell megemlékeznem. 
Amerikai statisztikusok bebizonyították, hogy az egyesült 
államoknak a legelső fokon álló gyümölcstermelése nem 
képes a saját szükségletét fedezni. A mostani amerikai 
gyümölcskivitel azért öltött nagyobb mértéket, mert a 
világ gyümölcsben szegény államaiban jobb árakat értek 
el, mint a saját országukban. Ha odáig vihetjük, hogy 
gyümölcsöt nagyban fogunk termelni, ha gyümölcskeres
kedelmünk a nagytermelés mellett rendszeresen úgy lesz 
szervezve, hogy a közvetítés a lehető legolcsóbb lesz, az 
amerikai versenynyel is képesek leszünk síkra szállni.
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A gyümölcstermelésnél figyelembe veendő még a vele 
karöltve járó ipar, a becsomagolásra szolgáló kosarak, 
ládák, dobozok, fagyapot, papír, szegek stb. fogyasztása, 
úgy hogy a gyümölcstermelés fellendülésével az ipar 
javára is nagy összegeket nyerhetünk.

Eddigi mulasztásunk mellett csak az lehet a vigaszta
lásunk, hogy kiválóan elsőrendű gyümölcsünket nem le
het utánozni, mint a gyártmányokat, nem lehet hamisí
tani, mint ahogy borainkat hamisították; csak céltudatos 
munka és szorgalom kell, hogy áldásos tevékenységünk
kel, nagy jövővel bíró gyümölcstermelésünket rövid időn 
belül hatalmas jövedelmi forrássá tegyük.

Utmenti gyümölcsfák.
A M. E. 1901. évi 18. számában „A gyümölcsfa

tenyésztés államosításáról“ szóló cikkben fölvetett fontos 
közgazdasági kérdés a megvalósuláshoz közeledik.

Erre mutat a Néplap következő közleménye:
„Az állami utaknak gyümölcsfákkal való beültetése ez 

évben is folyamatban van, 100.000 fát ültettek ki. Darányi 
Ignác földmivelésügyi miniszter fölhívta a törvényható
ságok figyelmét a fásításra és egyúttal arra is, hogy 
csakis a fekvésnek és a talajnemnek megfelelő gyümölcs
fát ültessenek és pedig olyan fajtából, amely erőteljes, 
függélyes növekvésével az utfásításra kiválóan alkalmas.

Az állami utakra az előző években ültetett fák több 
helyen már szép termést is Ígérnek."

Felhívás az összes m. kir. erdész
jelöltekhez !

Az erdészeti szak iránti odaadó szeretetnek és a ter
mészet iránti rajongó lelkesedésnek legszerencsétlenebb 
és legsajnálatraméltóbb áldozatai: a m. kir. erdészjelöltek 
körében az utóbbi időben a legmagasabb fokú elkesere
désnek már régi idő óta lappangó szikrája kezd lángra 
lobbanni s keserűséggel csordultig telt szivük sajgó sebeit 
készülnek feltárni legmagasabb orvosuk előtt; mert a 
betegnek orvosra és gyógyszerre van szüksége, hogy fájó 
sebei enyhülést nyerjenek.

Mozgalom indúlt ugyanis meg körükben, a melynek 
célja egyrészt az, hogy egy küldöttség utján személyesen 
terjeszszék Darányi Ignác m. kir. földm. minister úr 
őnmga elé azt az éppen oly szerény mint jogos kérelmü
ket, hogy a szervezett és jelenleg üresedésben lévő erdő
tiszti állások mielőbb, — jövőben pedig üresedés után 
azonnal töltessenek be még pedig nyílt pályázat utján és 
ugyanakkor mindjárt a fokozatos előléptetés is megfelelően 
eszközöltessék az összes alacsonyabb fizetési osztályok- 
illetve fokozatokban.

Ezen szerény kérelem méltányos és teljesen jogos voltát 
tagadni senkinek sem lehet, tekintetbe véve azt a körül
ményt, hogy az erdészjelöltek sorából már több mint két 
év óta nem történt semmiféle kinevezés és előléptetés,

dacára annak, hogy már régóta több megüresedett állás 
van a magasabb fizetési osztályokban, a melyeket betöl
teni az intéző körök egyszerűen elfelednek és jó Isten 
tudja, mikor szándékoznak.

Hogy az erkölcsi visszahatás mellett amúgy is elha
gyatott szakunk eme legmostohább gyermekeire — nem
csak soron lévőkre, de a fokozatos előléptetés elmaradása 
folytán az összesre — mennyire káros anyagilag is ez a 
rendszer, ez bizonyításra nem szorul.

De hát miért takarékoskodnak éppen a tisztességes 
megélhetésért amúgy is küzdő kezdő fiatalságon? A mely
nek egy nagy része már 9—10 évi nélkülözésekkel teljes 
szolgálat után juthatott csak el odáig, hogy a XI. fizetési 
osztály 1000— 1400 korona fizetését kiérdemelje, a mely 
fizetés az éhenhalásra ugyan sok, de a tisztességes meg
élhetésre nagyon is kevés.

Azonban ne vádoljunk a jelen alkalommal és ne ítéljünk!
Ez a küldöttség egyúttal a fenti kérelemmel kapcsolat

ban egy memorandumot is szándékozik őnmgának át
nyújtani, a melyben az erdészeti pályának általában, de 
főleg az erdészjelölti állásnak más pályákhoz viszonyított 
mondhatni szégyenletes helyzetét tárnák fel a maga meg
döbbentő valóságában és kérnének egyúttal sürgős gyógy
irt eme nem kevésbbé, sőt sokkal inkább fájó sebeik 
orvoslására is.

Hogy miért fáj ez a sebünk sokkal jobban mint az 
előbbi, könyenn érthető.

Míg az előbbi ugyanis leginkább csak anyagilag és a 
szaknak csak egy részét, egy kisebb töredékét sújtja, 
addig az utóbbi sebünk már erkölcsi érzületünket sérti a 
legmélyebben; mert a sok anyagi áldozatba és fáradság
teljes hosszú küzdelembe kerülő pályánkat alacsonyitja, 
sőt alázza le teljesen.

Ez már nemcsak nekünk, az erdőtisztikar legapróbb ele
meinek fáj és nem is tisztán az állami erdészeknek, de 
kell hogy fájjon az egész szaknak 1

Jól tudjuk valamennyien, micsoda arculcsapás érte nem
régen is a fizetésrendezési törvényjavaslat bizottsági 
tárgyalása alkalmával szakunkat, a melyet azonban a 
többi nagy számú sérelmünkkel együtt jelenleg ismertetni 
nincs szándékunkban ; megtették már ezt többen és több 
ízben úgy a szak- mint a napilapokban is.

A küldöttségnek —• az üresedésben lévő erdőtiszti állá
sok azonnal történő betöltésének kérelmezésén kívül — 
második feladata volna a memorandum átnyújtása alkal
mával még azon jogos kívánságunk előterjesztése, hogy 
a fizetésrendezési törvényjavaslatnak a bírósági aljegy
zőkre vonatkozó kivételes intézkedése terjesztessék ki a 
m. kir. erdészjelöltekre is.

Ez a küldöttség más kérelemmel elő nem állhat; mert 
az állami erdőtisztikarnak legapróbb tagjai; a legalsó 
fizetési osztályban tengődő m. kir. erdészjelöltek leg- 
kevésbbé sincsenek hivatva arra, hogy az egész tisztikar 
sajgó sebeinek orvoslására vállalkozhatnának és ezt 
sikerrel alig is tehetnék meg.
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A többi sérelem tisztán már nem az ő speciális bajuk; 
az már közös baj. a melyek orvoslása már sokkal hiva- 
tottabbak feladata volna.

A másik kettő se tisztán a miénk, de mégis minket 
érdekel első sorban és legjobban, azért a mi feladatunk 
azt — ha lehet — megszüntetni, vagy legalább ezt meg
kísérelni.

A küldöttség vezetését és a megindult mozgalom szer
vezését — több oldalról tett felhívásra — mint legidősebb 
erdészjelölt: Fejér Kálmán (Aranyos-Marót) vállalta el, a 
ki ez utón kéri fel kartársait, illetve az összes m. kir. 
erdészjelölteket, hogy vele mielőbb tudassák levélileg, 
vájjon a küldöttségben hajlandók-e saját költségükön részt 
venni; vagy ha ezt nem »tehetnék, úgy arról értesíteni, 
hogy az átnyújtandó kérvényhez és memorandumhoz hozzá
járulnak-e s egyáltalában a megindított mozgalomhoz csat
lakoznak-e?

A kinek pedig bármiféle adat áll rendelkezésére, mely 
a memorandum összeállításánál felhasználható, illetve 
szégyenletes állapotaink megvilágosítására szolgálhat —• 
legyen szives vele azt is közölni!

Nagyon kívánatos a közös ügyre való tekintetből, hogy 
az összes kartársak kivétel nélkül valamennyien csatla
kozzanak eme mozgalomhoz és abban részt vegyen 
mindenki, hogy az tényleg az összes erdészjelöltek nevé
ben, egy szívvel — lélekkel minél előbb véglegesen

szervezhető és keresztülvihető legyen és ne várjunk 
továbbra is, mint eddig tettük, oly birka türelemmel (a 
mely tulajdonság bizonyára a havasi legelőkön ragadt 
reánk), hallgatagon és csüggedten ama bizonyos sült 
galambra, mert ez legkevésbbé sem szándékozik önmagá
tól szájunkba repülni, éppen úgy mint nem repült eddig 
sem !

Reméljük, hogy nem akad közöttünk gyáva lélek, ki 
magát a mozgalomból kivonni akarná! Vagyunk már 
nagyon sokan, de kell, hogy együtt legyen az egész !

Több m. kir. erdészjelölt.
k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k í  k k k k k - k k k k k k k k k k

A határbiztosításokról.
A birtokhatárok biztosítása egyik alapfeltétele a békés 

szomszédságnak. Közismereti! dolog, hogy minden uj 
határbiztosítás költséges és sokszor nagy nehézségekbe 
ütközik. A legrendezettebb gazdaságnál is napirenden 
van, hogy egyik-másik határjel megsemmisül és felette 
fontos volna oly megbízható módozatot találni, mely mel
lett az eltűnt határjelek nehézség nélkül, gyorsan legye
nek felállíthatók.

Legyen szabad egy ilyen igen egyszerű eljárást aján
latba hozni, mely tulajdonképen határnyilvántartás veze
téséből áll. Minden üzemtervhez a felmérési adatok alap
ján a következő nyilvántartás volna csatolandó;

Határvonal nyilvántartás.
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Minden pont folytatólagos számozással láttatik el s I 
azok egymástóli távolsága átszámítatlan ferde vonalakkal 
volna a nyilvántartásba felvéve.

Ezen adatalapon nemcsak egy-két) de több pont is I 
könnyen, gyorsan kézbesíthető.

A felmérési könyvek ritkán állanak rendelkezésünkre, 
a gazdasági térképek szerinti határkitüzés sokszor igen 
nehéz, csak más térképek segélyével eszközölhető, míg 
az ilyen módon vezetett pontos határnyilvántartás jelzett 
hiányok és nehézségektől függetlenül képesít a határ 
biztos, gyors megállapítására.

Kivált az állami kezelésbe vett községi erdők üzem
terveinél tartanám ezen nyilvántartás vezetését szüksé
gesnek és gyakorlati értékűnek.

Nemcsak az eredeti felmérések ellenőrizhetők bármikor, 
de sok birtokrendezési akadály volna ekként elkerülhető.

Kérem szaktársaimat, hogy ezen nyilvántartás-vezetés 
gyakorlati czélszerűségéhez hozzászólani szíveskednének.

Polgárdi Béla.

k i 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

Válasz Kapinya Antalnak.
Nem szándékom s nem is lehet az, hogy e becses 

lapok múlt évi 24-ik számában Kapinya Antalnak „Ne
hány szó az erdőtörvény 37-ik paragrafusáról“ cimű köz
leményét birálgassam, annál inkább, mert egyikünk sem 
lehet hivatott ily fontos tárgyban ítéletet mondani, s 
hogy mégsem hagyom szó nélkül az említett cikket, 
arra Kapinya Antalnak a szakiskolát nem végzett erdő 
altisztekről táplált véleménye késztet.

ygyanis a szakiskolát végzett és a csupán szakvizs
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gát tett erdőőrök között igen nagy külömbséget lát, * 
közéjük — utóbiak rovására — egy nagy semmit tol, 
mely képzelt tátongó űr azonban mihamar megtel
nék, ha fontolóra venné, hogy az erdőőri szakiskola 
2 évi tanfolyamán elsajátított elméleti és gyakorlati 
képzettséget ellensúlyozhatja a sok évi gyakorlat, a 
tényleges szolgálatban kifejtett tevékenység, a meged- 
zettség az időjárás viszontagságaival szemben, s főleg 
a már több oldalról kiérdemelt megbizhatóság. Minde
zek képesíthetnek bárkit, hogy a szakvizsgához jelent- j 
kezhessék, hol úgy a szakiskolások, mint a magán
tanulók ugyanazon elbírálásban részesülnek. Mert téves 
azon nézet, hogy a vizsgákon a vizsgálóbizottság a szak
iskolástól mindég többet követelne. Hiszen az Írásbelin 
feladott három kérdést mindenkinek kivétel nélkül meg 
kell oldania. A szóbelin pedig rendesen a vizsgázónak 
szolgálati köréből merítik a kérdés tárgyát és a délvidék 
tölgyeseiből felkerült erdőőrnél aligha fognak észak örök
zöld fenyvesei felől kérdezősködni.

Kár volt tehát meglepődni és megütközni, midőn Ön
nek is olyan kérdést adtak fel, melynél Pythagoras tan
tételének alkalmazása kétszer vált szükségessé. Tudták, 
hogy még Pythagorasnál tart és a tulajdonképeni erdőőri 
teendőkkel esetleg még csak azután fog megbarátkozni, 
mely feladatok bármilyen egyszerűeknek is képzelhetők, 
de gyakorlat nélkül Pythagoras tantételének háromszori 
alkalmazásával sem oldhatók meg helyesen.

Ne akarja tehát a magántanulóknak a szakvizsgáról 
való kizárásával erdészetünket megtisztítani tőlünk, kiket 
az élet ezer baja megtört és hivatásunk iránti szerete
tünk ide láncol.

Hogy talált közöttünk „livrés szobainasok“-at is? — 
lehet; de akad a szakiskolások között is ilyenféle, sőt 
egyiknek jellemzésére nyakatekert szót hallottam : „pro
letár“ ; úgy sejtem, ennek a fogalma megbélyegzőbb az 
előbbinél.

Jobb lesz, ha nem bolygatjuk ezt, s mindannyian szor
galmas, lelkiismeretes munkával — kiérdemelve felebbva- 
lóink megelégedését — tekintélyünk emelésére törekszünk.

Merre ider István,
erdő-altiszt.

k  k  k  k k k  k k. k  k k k .k kk kk k  k k k k k  k  k k k k  k  k  k k  k k  A k  k  k

IRODALMI SZEMLE.

— A szél h a tá sa  a  növényzetre. Hansen tanul
mányozta a keleti frieziai szigetek növényvilágát és azon 
eredményre jutott, hogy a föld növénytakarójának elosz
lására kiható éghajlati tényezők között a szél igen fon
tos szerepet játszik.

A kelet-frieziai szigetek növényzete alacsony növésű, 
többnyire a talajhoz simuló levélrózsa-félékből á ll; egy 
méternyi magas növények ritkaság számba mennek. A 
többi növények, a keménylevelüek (Cyperacae, Juncacae),

* Kapinya Antal bizonyára a szakiskolásoknak a műszaki teendők 
elvégzését osztja be. Szerkesztő.

vagy a rudera (törmelék) flórához tartoznak, kedvezőbb 
növekedési viszonyok alatt tenyésznek. Hansen a növé
nyek typikus alacsony voltát a szél hatásának tulajdo
nítja. A frieziai szigeteken a szél állandóan fúj; évi átla
gos ereje 7's—12 a kgr. nyomásnak felel meg.

Hatása a szélnek abban nyilvánúl, hogy a vele szem
ben levő levelekben víz-hiányt okoz, mi miatt a levelek 
elszáradnak. Az elszáradás a levelek szélein és élén kez
dődik és az erek felé halad; de a levélszövet közepe 
mégis életképes marad.

Ezen általános jelenség valamennyi növényzetén, mely 
nem simul közvetlen a talajhoz, felismerhető. Hansen 
megtámadja Focke állítását, mely szerint ezeken a szige
teken a fák elhalálozását a tengeri sópornak ereje okozná, 
de helytelennek nyilvánítja Borggreve azon állítását is, 
hogy a szél csak mehanikailag hat rombolólag a fákra. 
Focke szerint a folytonosan tartó szél a levelekre rom
bolólag hat s képes megakadályozni a fanövekedést; e 
mellett szól az is, hogy a szélvédett helyeken (házak vé
delme alatt) fák is elég jól tenyésznek.

Egyes erdei jellegű növényfajok (Pyrola, Monotropa) 
felléptéből azt következtették, hogy ezen szigetek egykor 
erdővel voltak borítva; de most nagyobb biztonsággal ál
lítható, hogy a jelenleg uralkodó éghajlati viszonyok alatt 
erdők nem keletkezhettek, sőt a jelenleg tenyésző növény
fajok is elpusztulnának, ha természetadta alkotásuk nem 
képesítené őket arra, hogy a legkisebb földemelkedés 
mögött védelmet találjanak.

A frieziai szigetek növényvilágának tanulmányozásából 
szerzett tapasztalatok alapján Hansen megtámadja Schim- 
per és Warming nézeteit, melyek szerint a tengerpart és 
a homokbuckák növényzetének sajátságai csupán a talaj
nemekre vezethető vissza. Hansen szerint az ottani vege
tatio főkép a szélnek, azonkívül a hőmérséki, a csapa- 
déki viszonyok és a világosságnak mint együttható ténye
zőknek a folyománya. Ezen jelenségből magyarázható 
meg, hogy Schleswig-Holstein keleti tengerpartvidéke 
gyönyörű erdőkkel van borítva, míg ellenben nyugati vi
déke sivár, fátlan pusztaság.

Ugyancsak a szél hatására vezethetők vissza a vene- 
zueliai paramó-k és a peruai puná-k keletkezése. Hansen 
a szárazföldi sivatagok keletkezését csupán a szél szárító 
hatásának tulajdonítja. Reá mutat az északi tengervidéki 
homokbuckák és a magyar alföld növényzetének külső alak
beli hasonlatosságára; s mégis csak feltűnő volna, hogy 
oly külömböző hőmérséki és nedvességi viszonyok, a mi
lyenek az északi tenger mellett és a magyar alföldön van
nak, képesek volnának hasonló növényzetet létrehozni, 
hanem igen is mind a kettőben meg van a közös tényező; 
a szél. Afrika szavannáin a fák sajátságos ernyőalaku ko
ronája a szél kiszárítása ellen való védelmi alak. Az al
pesi vegetatió megítélésénél nemcsak a hőmérsék és a 
rövid tenyészeti időszak irányadók, hanem a szelet is 
mint egyik főtényezőt kell tekintetbe vennünk

I (Centralblatt f. d. g. Forstwesen.) G- J-
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— A gyorsan nőtt lúc-fenyő fá jának minősége.
Általános az a nézet, hogy a gyorsan nőtt lúc-fenyő fája 
silányabb minőségű, mint a lassan nőtte. E kérdés meg
világításával Cieslar A. dr. és Janka G. foglalkoztak be
hatóan, és vizsgálódásaik eredményét a „C. f. d. g. F .“ 
nyomán a következőkben közöljük.

A kísérletezés alapjául két uralkodó (I. és VII.), két ki
magasló (II. és Vili.) és két elnyomott törzs (III. és IX.) 
szolgált, melyek két csoportból lettek kiszedve, az első 
csoport (1. II. III.) mesterséges ültetésből eredt 1.9 m2 
hálózatban, mely később áterdőltetett; a második csoport 
(VII. VIII. IX.) vetésből keletkezett, s későbbi korban hó
törés folytán megritkult.

Vágatási korban a törzsök következő méretűek voltak:
törzs

I— VII.
II— VIII. 

Ili—IX.

magas

35'0 30'0 
34-0—27-5 
23-0- 1 7 - a

sudár m.a 

2-311 —  1 '837

1 '400----0*676
0'317— 0*156

alakszám 

0*400— 0*455 

0*464—  0*465 

0*562 0*501

Feltűnő a nagy külömbség az uralkodó és a kimagasló 
törzsek sudarainak köbtartalma között (2*31— 1'460| illetve 
1*837— 0*67o); bár magasságuk különbözete csekély (35*0— 
34*0, illetve 30*Q—27*5) ,* a miből következik, hogy a szabad 
állásban nőtt fának vastagsági növedéke nagyobb. A 
fajsúly nagyrészben a fa-minőség kritériumának tekint
hető, mert ebben találnak kifejezést a fa tartósságát al
kotó tényezők: a szövet minősége, a fa tömöttsége stb. 
A fajsúly (légszáradt fánál) az egyes próbatörzseknél a 
következő :

I. törzs 33*7 VII. törzs 35*o
II. „ 39*3 VIII. „ 37*3
III. „ 40*5 IX. „ 35*3
Kiemelendő tehát, hogy a fajsúly a tömeg-növedékkel 

fordított arányban áll (gyorsabban nőtt fa könnyebb: ezen 
általános szabály a 2. csoportbeli próba-törzseknél eltérést 
mutat, a mi valószínűleg arra vezethető vissza, hogy a 
IX. törzs (elnyomott) teljesen beékelve lévén, semmiféle 
külső hatásnak sem volt kitéve, a mely szilárdságát igénybe 
vette volna.

Habár szerzőnek nem állottak rendelkezésére a kérdéses 
lúcfenyő törzsekkel (I. VII.) hasonló talajon, de záródás
ban nőtt törzsek fajsúly-viszonyai, a mi a kérdés meg
világítását nagyon elősegítette volna; mégis hivatkozik 
Hartig R. és Schwappach A. alapos tanulmányaira, kik 
Németország legkülömbözőbb vidéről való lúc törzsek 
fajsúlyait határozták meg. Ezek szerint valamennyi törzs 
fajsulya nagyobb az I. és VII. törzsfajsulyánál; az utóbbi 
kettő tehát határozottan könnyű fa.

Már Hartig vizsgálódásai bebizonyították, hogy a maga
sabb vastagsági osztály fája könnyebb. Ez abban leli 
magyarázatát, hogy az uralkodó törzsek koronája erőteljes 
szabadon álló, minek folytán nagyobb a transpiráló és 
assimiláló képessége. A nagy assimiláló képesség folytán 
sok építő szövet képződik (nagyobb növedék), de a nagyobb 
mérvű transpirationál fogva a képződött faszövetnek vezető

képesnek kell lennie; ennek tehát az a következménye, 
hogy a gyorsan nőtt fa szövege nagy üregű, és azért 
képződik kevesebb szilárdító szövet, mert a nagymérvű 
faszövet képződés (törzs vastagsága folytán a törzs eléggé 
ellentálló lesz.

Ebből kifolyólag tehát annál nehezebb a fa, minél 
több benne az őszi faréteg (szillárditó szövet) a mit Cieslar 
vizsgálódásai a jelen 6 próba-törzsön határozottan bebizo
nyítottak. A megejtett mérési adatokból az is kitűnik, hogy 
az I. sz. (uralkodó) törzsön legkeskenyebb őszi faréteg 
képződött, legtöbb az elnyomottaknál, a miből az a sza
bály vonható le, hogy a gyors növés következtében a fa 
szilárdító rétegének növekedése — tehát minőségi ténye
zője — visszamaradt.

Az évgyűrűk szélessége és a fajsúly közötti viszony 
mutatja, hogy az évgyűrűk szélességének apadásával 
emelkedik a fajsúly; az évgyűrűk szélességéből tehát 
nagyjában következtetni lehet a fa minőségére.

A faminőség megállapításánál fontos szerepet játszik a 
faszövet alakja — rostozata; s általában az a nézet van 
elfogadva, hogy a durvább rostu fa silányabb; egyenlő 
rostok mellett a kisebb fajsúlyú fa a roszszabb. A rosto- 
zat minősége kifejezést talál a tracheidák kereszt met
szeteinek felületének nagyságában. A megejtett mikrosz
kopikus mérések kiderítették, hogy a mig az I. törzs 
tracheidáinak területnagysága 69 (0*0,i mm2-ben kife
jezve), addig az az elnyomott törzsnél (III) csak 54-et tett ki. 
Az uralkodó törzs tehát durvább szövetű; ha hozzá vesz- 
szük még azon körülményt is, hogy az uralkodó törzs 
kevesebb keskenyüregű őszi fát tartalmaz, mint az elnyo
mott, a viszony az uralkodó törzsre még kedvezőtlenebb 
lesz. A mint már előbb említve volt, az uralkodó törzsek 
tracheidáinak területe nagyobb az elnyomott törzsekéinél, 
vagyis a tracheidák nagyobb üregűek, a fa tehát likacso- 
sabb, vagy a mint szokás mondani : a fa szivacsos.

A ritka zárlatban nőtt lúcfenyő fa minőségének meg
ítélésénél nagy szerep jút az ággöcsöknek is.

Ismeretes, hogy a fenyő tűi annál hosszabb életűek, 
minél kedvezőbbek a táplálkozási és világossági viszo
nyok. Ezen eset a hézagos állaboknál áll be, hol a ko
rona alsóágai is hosszabb életűek. Záródás folytán leg
előbb a korona alsó ágai halnak el világosság hiányában ; 
minél ritkább az állab, annál később áll ez be.

A mig a tűk assimilálni képesek, addig az ágak szer
ves összefüggésben állanak a sudarral: csak ha a tűk el
haltak kezdődik a szervés élet megszűntével az ággöcsök 
képződése, mely leszállítja a fa műszaki minőségét és útat 
nyit a romboló gombáknak. Miután az ágcsonkok lelöre- 

deztek, iparkodik a természet a nyílt sebet beheggeszteni 
mely beheggedés időtartama egyenes arányban áll az ág 
vastagságával ; tehát hézagos záródásban nőtt fáknál több 
időt vesz igénybe. A vizsgálódások folyamán 63 éves 
törzsön 53 évig élő ágat találtak.

A fa technológiai tulajdonságaival Janka G. foglalko
zott. Vizsgálódásait kiterjesztette a fa nyomási szilárdsá-
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gára, fajsúlyára (légszáradt és abszolút száraz állapotban) 
és a Szására.

A nyomási szilárdság megállapítása végett az egyes 
korongokból kockákat (köztük olyanokat, melyek csak, 
gesztet, és olyanokat, melyek csak szíjácsot tartalmaztak) 
és lapokat készíttetett, az őszi faréteg felületét az egész 
évgyűrű felületéhez viszonyítva °/o-okban fejezte ki. A 
vizsgálódások kiderítették, hogy a fajsúly a geszttől a 
szíjács felé emelkedik; evvel együtt nagyobbodik a nyo
mási szilárdság, a mi megint összefüggésben áll az őszi 
szilárd faréteg nagyobbodásával és az évgyűrű szélessé
gének csökkenésével.

Ha a geszt-kocka minőségi tényezőit átlagban 100-ra 
tesszük, akkor következő viszonylagos értékeket kapunk:

Jfi I
s ~ T3 •- cd E 2
ü * 5 « * e’ -  £ « " «

I. í geszt___ 100 100 100 100 100
( szijács __ 45-s 229 108-s 124 140

II. l geszt............. . . 100 100 100 100 100
( szijács___ 46’a 216-7 112-g 125 126-5

VII. í geszt_______. 100 100 100 100 100
( szijács_____ 74 149 102-o 100 103-s

VIII. ( geszt_______ . 100 100 100 100 100
( szijács _____ 46-5 205'o 112-7 128‘j 119-4

A fenti táblázatból megállapítható tehát, hogy a faj-
súlynak a geszttől a szijács felé való emelkedése legna
gyobb a kimagasló törzseknél; ugyanez, de még nagyobb 
mértékben áll a nyomási szilárdságról is.

Az aszást illetőleg Janka azt találta, hogy az a faj- 
súlylyal egyenes arányban á ll; a szijács tehát jobban 
aszik össze, mint a geszt, a miből következik, hogy a 
gyorsan nőtt fából vágott rönkök hamar és erősen meg
repedeznek, mert a geszt lassúbb aszása és kisebb ned
vesség-tartalmánál fogva nem képes lépést tartani a 
szijács összeaszásával.

A vizsgálódások folyamán be lett bizonyítva, hogy az 
ággöcsök a fa súlyát emelik, nyomási szilárdságát pedig 
csökkentik (10%-al az ág tiszta fához viszonyítva); mivel 
az ággöcsök megzavarják a fa egyöntetűségét, és ilyen 
helyen leghamarább enged a fa a külső befolyásnak. Az 
ággöcsös fának egyik hibája még az is, hogy a revese- 
dés hamar mutatkozik rajta.

A tanulmány végeredménye következő: A gyorsan nőtt 
Iúcfenyőfa fajsúlya csekély; a szövet szilárdító része 
(őszi fa) keskeny réteget alkot, a trachediák nagyok és 
véokny falúak; a fa durva rostu, szivacsos. Az évgyű
rűk nagyobb szélessége és a durva szövet folytán a fa 
minősége kevésbé értékes s az még silányabb, ha ággö
csök is előfordulnak.

Az ilyen fának nyomási szilárdsága is csekély. Mind
ezekből önként következik, hogy a nagyon ritka állásban 
(tág kötelékben) nevelt lúcfenyő ugyan nagy méreteket 
képes elérni, vagyis sok fatömeget ad, de mivel e gya
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rapodás a fa minőségnek rovására történik, ilyen nevelési 
mód nem ajánlható s legészszerűbb a mérsékelt záró
dásban való nevelés.

— A fűrészpor alkalmazása. 1. Egy rész cement 
három rész fűrészporral lesz vegyítve, erős megnedvesí- 
tés után összekeverve és faformákban deszkákká préselve ; 
erősítő bordákúl nedvesített, vékony, fűzvesszővel egybekap
csolt lécek tétetnek közbe. Ezen deszkák válaszfalak készíté
sénél és tetők befedésére használtatnak, mely utóbbi al
kalmaztatásuknál kőszénkátránynyal bekenendők. Külön
ben fűrészelhetők és szögelhetők.

2. Ha fűrészport forró kőszénkátránynyal s kevés gyanta 
hozzáadásával összekeverve megfelelő alakban préselünk, 
póttüzelő anyagot nyerünk kőszén tüzeléshez. Ugyanígy 
állíttanak elő hasonló tüzelő anyagot kőszénporból.

3. A deszka alkotmányokban a szárazság okozta héza
gokat fűrészporral töltik meg kevés helyet szabadon 
hagyva, mely forró kőszénkátrány és agyagpor keverékéből 
álló ragasztókkal lesz bekenve. Ez vízmentes és meg
akadályozza a rothadást.

4. Válaszfalak stb.-nél jól használható; könnyű téglá
kat 3 rész mészhabarcs, 3 rész homok és J2 rész fűrész
por, avagy 2 rész mészhabarcs, 1 rész cement, 3 rész 
homok és 2 rész fűrészpor-keverék összepréselésével 
gyártanak.

5. Fürészpor állati vérrel vegyítve és erősen préselve 
szép, művészies faanyagot ad, mely különfélekép alakítható.

6. Tartós faldíszek készíthetők azon kockákból, melyek 
1 rész cement, 2 rész mészhabarcs, 2 rész fűrészpor és 
5 rész földmentes homokból a szükséges víz hozzáadá
sával vegyíttetnek. A cement és fűrészpor szárazon ke
verendő, melyhez csak ezután jön a meghígított mész
habarcs.

7. Bár a fűrészpor nem képez értékesebb trágyát, 
előnynyel használható állati trágya megkötéséhez, egy
ben mint száraz, puha aljazó, továbbá kompost. Trá
gyába és az udvarok beszórásához esőzések alkalmával.

8. Templomok, folyosók, lépcsők tisztításához kiválóan 
alkalmas a fűrészpor,

9. Tiszta, száraz és átszitált lágyfa fűrészpor főzőedé
nyek, tányérok stb. tisztításához használható, az edények 
előzetes leöblítése után.

10. Füstöléseknél gyors és erős füstképződésével válik 
alkalmassá a fűrészpor.

11. Ha 25 kgr. kőszénkátrányt izzásba hozunk, 2 5 
kgr. kénvirágot hozzá adunk, az olvadás után pedig 
annyi szétmállott — finomra tört — marómeszet bele
keverünk, hogy már nem ragad s kihűlve megmereve
dik és állandó kavarás mellett annyi fűrészport vegyítünk 
bele, hogy formákba önthető vagy nyújtható, akkor épü
letfedéshez és nedves helyiségek kiszárításához alkal
mas anyagot nyerünk.

A 2., 3., 5., 6. és 11 -es módszereknél előnyösebb 
száraz fűrészpor használata.

,,Oesterr. Forst, u. Jagd-Zeitung.“ M.
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Szeptember.*
Golyónak, sörétnek úgyszólván egyszerre köszönt be a 

várvavárt — és oly nehezen várt! — szezonja, melyek 
egyformán megdobogtatják a vadászsziveket mindkét ré
gióban, — hogy a harmadikról ne is szóljak. Mert úgy 
tartják: a golyó a nemes, a sörét a polgár s a fickó a 
— paraszt. A polgár azonban a maga szerényebb igényei
hez mért sörétjével épp oly nehezen s épp oly lelkesül
ten várja ama szép napok elközelgését, amelyeken égő 
szenvedélyének áldozandó, szabadon szentelheti üres per
ceit a harmatos, vadvirágos mezők kedves foglyocskái és 
fürjecskéinek, mint a magasabb, idegizgatóbb s egyszer
smind ideálisabb sportélvek után vágyódó nagyúri szen
vedély a maga golyójával, mely fejedelmi vadak életét 
van hivatva kioltani. Hanem azért a vadászélvezetek ked
vességei, örömei, sőt aránylag összes benyomásai is ugyan
azok. Egyformán kielégítik itt is, ott is a szenvedélyt, 
mert ugyanazon forrásból veszik eredetüket s valójában 
ugyanazon célok elérése által nyerik kielégítésüket is. — 
Mikor a villogó kasza utolsó suhogó nesze is beleszáll a 
róna illatos levegőjébe s ezzel az utolsó „rend“ is leha- 
nyatlik a sárga térek tarlóágyára, hogy Isten adta tápláló 
anyaggá változzék átal, akkor a kaszák pengését nemso
kára a vadászok víg puskadurrogásai, örömzaja váltja fel 
s folyik a sörétes mulatság napsugaras síkon-völgyön, 
galambbúgásos, madárfüttytől hangos ligetekben egyaránt. 
Ugyanakkor a hallgatag őserdők misztikus világában, az 
örökzöld lombok templomi homályt terjesztő titkaiban, a 
hol csak halk húrpengetésként jelentkezik a madárélet 
zaja is — s fent a bérceken, avagy az örökhó nagyszerű 
birodalmában, a hol „egetvivó“ sasmadarak rikoltják harci 
riadóikat, csak néha-néha hangzik fel egy-egy tompa, 
szinte ünnepélyes dörej, mely száll bércről-bércre, egy- 
egy fejedelmi agancsár, könyharmatos szemű őzike, avagy 
a havas bércek nemes „kampós vadjának“, a zergének 
a halálát jelezve, — de egyszersmind véghetetlen öröm
nek a hirdetője is, mely a hallgatag, komor vadon köze
pette boldog vadászszívben ontja lángjait és vérbe már
tott diadaljelvény hirdeti ama bizonyos golyó dicsőségét, 
amely oly jól talált . . . Kétségkívül az a nemes ősi 
szikra, mely a legférfiasabb szenvedelem, a vadászszen
vedély iránt lelkesít -— a természet imádatából, az ég 
kékségéből, virágok illatából, madarak szólásából, napsu
gárból, csillagragyogásból merítve sugalmait az isteni ihle
tés szülte felemelő érzéket a természet örökszép poezise 
iránt, — csak a fogékonyabb .férfiúi lelkületet szállja meg. 
Mint a hogy a szerény polgár szivét megilleti, épp úgy 
a rang, a születés szédítő magaslatán is behatol a szív

* Mutatvány Lakatos Károly „A vadászmesterség könyve“ című 
művéből, melyet lapunk május 15-iki számában ismertettünk. A könyv 
Székely és Illés könyvkereskedésében Ungvárt is kapható. Ismételten 
ajánljuk e nagybecsű szakmunkát olvasóink figyelmébe.

Szerkesztő.

E R D É S Z

redőibe a lelkesedés szikrája a tegezes istennő iránt — 
az édes kényszer érzetével, hogy lábaihoz helyezze a hó
dolat pálmáját. És méltán. Mert vájjon van-e még egy 
másik olyan herróniája az olimpusi fényes egyvelegnek, 
melynek kegyei Diana istennő csak egyetlen mosolyával 
is felérnének! Példáúl mi ahhoz képest minden múló 
mámor, minden földi élv, melyet a fenséges természet 
ölén, az Isten napsugaras ege alatt egy jól sikerült szar
vascserkészet előidézni képes?! Kalypso márványkeblét 
el lehet felejteni s minden édes álom ködbe vész, de 
azok a mozzanatok, lelki gyönyörök, melyek ily kalan
dokhoz fűződnek, benyomásaikkal kitörölhetlenek marad
nak emlékezetünkből. Még ezüstfényű csillagszemek szór
ják alá rezgő sugaraikat az erdő koronájára, midőn már 
a csendes vadon misztikus világába ragad ki bennünket 
a szenvedély. A bokrokban álmodozva zeng az arany- 
csőrű dalnok méla fuvolája, a völgyekben fülemile csattog 
az „erdő vadbogán“ s távolról a fenyveskuvik zajong bele 
gúnyos manónyelvén az erdő titokzatos némaságába, mely 
az ébredő természet halk sóhajába oszlik el. Gyenge fu- 
valon indul; a szentjános-bogárkák eloltják pislogó mé
cseiket s az élet szívverése mind élénkebb mozzanatok
ban nyilvánul. Végre elérkezik a pillanat, melyben az 
aranyhajú Hajnal kibontakozik az éj karjaiból. Az éji csend 
utolsó negyedórája ez, melyben — úgy tetszik — mintha 
megállna a világ szívvverése. Aztán végigszalad a fénylő 
fehér csík az ég szegélyén, majd égő pir támad helyén, 
a mint felemeli égő arcát a felserkenő hajnal s végig te
kint álmos szemeivel a még szendergő világon. Egy-két 
kiszökkenő fénycsóva már ott libeg a havas ormok hom
lokán, mely pirulva fogadja a hévséges üdvözlet aranyos 
csókjait. Mind erősebb lesz a vadonvilág lélekzete s va
lami kellemes modulatio kap röpkeszárnyra az erdő fái 
közt, mintha apró viliik ezüsttiszta kacagása, virágok csi
lingelőse elegyednék bele a kósza szellő játékos fuval- 
maiba. Lombok megrezzenek, a fák koronája inogni kezd 
s a füvek is ingatják karcsú száraikat . . .  a természet 
üdvözli a nap születését, mely arany glóriáját készül ki
ültetni az egek homlokára. Messziről — úgy tetszik — 
mintha még most is ide hangzanék az éji zsongás, a ti
tokzatos éjszakai akkord; pedig mélységes csönd honol 
még a havasok alján végnélkül elterülő völgyekben, me
lyeknek meredélyein, lejtőin sűrű fenyvesek emelik ég 
felé szálkás Üstökűket, mint harcedzett büszke daliák. A 
csermely mormolása is csak alig-alig tör fel halk nesz 
gyanánt a völgyfenékből, hol virágfejek közt futnak el 
csavargós útjai. Mintha elállt volna a zsörtölése valami 
kábulattól, melyet az éj misztériuma lehelt reá. Szinte 
nyomasztó a nagy hallgatagság, a táj némasága, melyet 
most nem zsongnak tele édes madárszavatc, zúgó bo- 
gárság muzsikája a vadvirágokon, melyek zárkózott ke
bellel didergik meg a hajnal szerteszórt, hideg harmat- 
cseppjeit s nem nyílik keblök nektárul fogadni el a fény
sugárban olvadó gyöngyöket. Szinte vágyunk rá, hogy 
az élet hangjai megcsendüljenek, hogy elkövetkezzék is-
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mét az a fenséges mozzanat, melyben újra a természet 
szívdobbanásaira ismer a fenségestől megihletett kebel. 
S vágyunk íme teljesül . . . .  jelentkezni kezdenek az 
élet hangjai. Egy szinte rémületes bődülés zúg bele a 
néma terjengősbe s szétfut a visszhangos tájakon ébresztő 
harsonája . . .  Ez ő, az erdők felséges koronása, ki az 
édes gyötrelem rettentő szózatával hirdeti azt az illetést, 
melynek varázslatában felforr a szenvedély. Mikor lomb
tépő fuvalom jár már a fák között s a virágszerelem 
utolsó szirmait hullatja el, — mikor már nincs az erdő
nek egyetlen epedő hangja se, mely sóvár érzelemből 
fakadna: akkor, csakis akkor rezdülnek meg szívében 
a szerelem húrjai, — s zeng, búg az erdő a kéjsóvár 
hangok dörejétől, mely reszketve száll a szellők szárnyán 
tova — a vadász füléhez el, kit e hang vezet, vonz ellen
állhatatlanul, hogy tort üljön egy szerelmes szív tragé
diája felett . . . .  S a rigyetés hangjai minderősebbek 
lesznek s dörögve szállnak hegyen-völgyön át — az erdő 
egy másik daliáját híva fel életre-halálra szóló küzde
lemre. Szívünk összeszorúl e nagyszerű mozzanat hatása 
alatt, lihegve kapkodunk levegő után s a „vadászláz“ 
kimondhatatlan izgalma vesz rajtunk erőt; majd szinte 
megmerevedve, ihletett érzéssel csodáljuk a klasszikus 
alakot, mely kibontakozva az erdő szövevényéből, mint 
egy fenséges tünemény ötlik szemünk e lé ; — de a kö
vetkező pillanatban már elhangzik a dörej s ott hever 
átlőtt meleg szívével a pázsiton elterülve a büszke dalia: 
a szív mártírja, ki a lombos világ királya vala. — Ta- 
lihó 1 — Hála neked tegezes istennő, ki rám mosolyog
tál, kinek kegyei legédesebbek a vadásznak!

E hóban felszabadúl a vadászat mindenre. A vizslászat 
legszebb napjai e hóban folynak le, amennyiben a vizsla
vadászatnak a szeptember a legfőbb hónapja. Válogatás 
nélkül lehet lőni ugyanis e hóban már foglyot, fürjet, 
noha ez utóbbiból még mindig akadnak kései fészek
aljakból (vagy másodszori költésből ?) származó gyöngécske 
példányok. Az elkószáló fácánok e hóban már szintén 
puskavégre szedhetők, habár tenyészhelyeiken rendesen 
vadászni még nem igen szoktak rájok. — A császár- 
madárnak csali-síppal való vadászata e hóval kezdetét 
veszi. — A túzokfiúk röpképesekké kezdenek válni s me
leg napokkal a ritkás kukoricások töklevelei alól, vagy a 
bokrosok közül vizslával kiugraszthatok. Az öreg túzokok
nál is hasonló módon lehet eredményre jútni. Különben 
ahol sok van belőlük s állandó legelőkkel bírnak: haj
tással is próbálhatni ellenök szerencsét. Egyébként a tú
zoklövés tudvalevőleg a véletlen szerencsétől függ, még 
ha úgyszólván „bizonyosra“(?) megy is az ember; tény
leg azonban kitömött túzok (maszk) segélyével gyakran 
célt érhet ellenük a vadász. — A nyúllövés e hóban 
már kevésbbé aggodalmas a pockos nyulak miatt, noha 
még mindig nem szűnt meg egészen a hosszú fülű Don 
Juan-ok szerelmi láza. Miért is nyulat még mindig nagy 
kímélettel (válogatva) lövi a lelkiismeretes puskaforgató s

legfölebb a konyha kedvéért hoz terítékre egy-egy sül- 
dőcskét. A vízi-vadászat főleg e hóban nyújtja nagy vál
tozatosságánál fogva a legélvezetdúsabb mulatságot. — 
Sárszalonka alkalmas helyeken özönével, az összes vízi 
sneff-félék is bőven vannak, különösen széktavak körül 
s folytonos jövés-menésükkel igen szapora sportot adnak 
a türelmes lesvadásznak. — Az u. n. gyepicsirkék (galamb- 
sneffek) is kiszállnak a tarlókra, gyepesekre s mivel a 
kocsit rendesen igen bevárják, alkalomadtán könnyű 
szerrel lehet belőlük egy-egy dús aggatékra szert tenni, 
ami — mellesleg mondva — nem megvetendő zsákmányt 
képez, minthogy különben is pompás (a sárszalonkáénál 
jobb) húsuk e hóban a legízletesebb pecsenyét szolgál
tatja, mert augusztus havától kezdve legnagyobbrészt a 
tarlókon szedegetett búzaszem képezvén táplálékukat (al
kalmilag torkig telezabálván magukat maggal), igen meg
híznak s u. n. parázshúsuk lesz. — E hóban — ha 
szép meleg idő jár — lőhetni még a tarlókon és lege
lőkön (nagy mocsárok és széktavak környékén) paprika 
és szőkesneffeket (Tringa subarquata és alpina) is. — A 
szélkiáltó is húzni kezd. Korán reggel és késő délutántól 
estefeléig, gyönyörűen behúz a jól utánzott hívásra. 
Maszk őszszel szükségtelen, csak jól el kell tenni magát 
a lövésznek. Igen nagy vizeken e hó vége felé már a 
nagy szűrke vadlúd is kezdi jelentgetni magát, sőt kó
csagot is lehet olykor még lőni ott, hol rendes járása 
lévén, tavaszi húzásakor valami túlságos rápuskázás által 
óvatosabbá nem tétetett e különben is túlóvatos madár. 
Egyébként mivel e hóban hiányzik már a szép szálkás 
„kolcsag" dísze neki, ha csak nem tudományos célból 
történik gyűjtése : lövés nélkül bocsájthatjuk el ezen im
már úgyis fogytán levő gyönyörű szárnyast. — A nagy 
vadat illetőleg ez a hónap az, amikor a szarvas- és 
dámbika s az őzbak úgyszólván mindenestől használható 
a mellett, hogy a vadászati gyönyörök legfenségesebbikét 
nyújtják Diana híveinek. Az agancsosok bőgése („rigyetése“ 
üzekedés idején) ugyanis e hóban veszi kezdetét; mely- 
lyel együtt megkezdődnek az oly nehezen várt cserké
szetek, (cserkélés, szarvasbelopás) szép napjai: a glaszé- 
kesztyűs vadászatok. Ha azonban e hóban szokatlanul 
hideg napok állnak be, e körülmény rendkívüli befolyást 
gyakorol a szarvasok nemi életére s korai üzekedést 
szokott eredményezni, úgy, hogy néhol két, sőt három 
héttel is előbb hallatszanak az első hangok, mintsem 
normális viszonyok közt várni lehetne. — A dámbikára 
már folynak és folyton tartanak a vadászatok ; valamint 
a zergevadászatok is folytatólagosak.

(Folyt, köv.)

A vadfogyasztási adóról.
Az erdő vad nélkül néma, csendes — élő halott. Ha 

pedig túlszaporodnak az erdő vadjai: föltúrt talaja, elkor- 
csosodott, lenyiszált, lerágott bokrai, kérgétől megfosztott, 
hervadó fái az enyészet képét tárják elénk. A természet
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e nagy háztartásában így megbillent egyensúlyt a vadá
szat van hivatva helyreállítani. Azon férfias, legnemesebb 
szórakozás, melyért a szakember avagy a kontár, a gaz
dag avagy a szegény egyaránt hévül, lelkesül, s a mely 
a nagy gonddal, fáradsággal elültetett csemetéinek sorsa 
fölött aggódó erdész szivéből nem egyszer a rettegés ér
zését űzi el. De bár ez el nem múló élvezetek és előnyök 
sok mindenér kárpótolnak, mégis, ha azon szempontból 
indúlunk ki, hogy a győnyörködtetőt lehetőleg kapcsoljuk, 
egybe a hasznossal, azt kell tapasztalnunk, hogy a va
dászat jövedelmezősége hova-tovább csökken.

E sajnálatos körülmény főoka a vad fogyasztására ki
rótt túlmagas adókban rejlik, melyek teljesen megbénít
ják a vadkereskedelmet, érzékenyen sújtva a vadászte
rület tulajdonosát, a vadkereskedőt és a fogyasztót.

De beszéljenek a számok.
Budapesten a zárt területre behozott vadak után fize

tendő fogyasztási adók a következők :

Vad neme Mérték
Állami

adó
Közséqi

adó
Össze-

K |f K |f K |f

Szarvas, dámvadak darab 6 2 8
Vaddisznó 17 kg-on felül „ 6 _ 2 _ 8 _
Óz, zerge 4 _ 1 _ 5 _
Nyúl _ 30 _ 40 _ 70
Kivágott v. feldarabolt vad 100 kg. 10 72 2 68 13 50

Szárnyasok:
Fácán, süketfajd, fajdtyúk, túzok darab —60 _ 20 _ 80
Császármadár, hófajd, erdei szalonka _ 40 10 _ 50
Vadlúd, vadkacsa, szárcsa, fogoly, —20 06 _ 26

vadgalamb, mezei- és mocsári sza-
lonka

Fürj, fenyőmadár „ - 02 01 3

Hazánkban még Pozsony és Szeged képez önálló vám
vonalat, ez utóbbi városokban azonban — úgy tudom — 
csak községi fogyasztási adót ismernek. Míg tehát az 
országnak egyes részein eléggé türhetők az állapotok, a 
gócpontban, az értékesítés főpiacán érthetetlen, sőt célsze
rűtlen magas fogyasztási adók terhe alatt görnyedez a 
vadkereskedelem. Vadfogyasztásí adó-dijszabásunknak a 
30 kg.-os szarvas-borjú, a fiatal 60 kg. súlyú tehén 
avagy a vén szarvas dupla sulylyal mindegy, egyformán 
8 kor. fogyasztási adót fizetnek. Ennek az a természetes 
következménye, hogy Budapesten a nehéz vén szarvasok 
lesznek fogyasztva, a könnyű fiatalabb darabok a kivitel 
tárgyát képezik. így van ez a vaddisznónál, őznél és a 
többi vadnemeknél is, ha ugyan nem fokozottabb mér
tékben. Ezen a bajon segíthetne, ha a vadfogyasztási 
adó megfelelő osztályozás mellett súly szerint rovatnék ki.

A magas fogyasztási adó nagy hátránya az is, hogy a 
tápláló vadhús a félmillió lakosságot meghaladó szék- és 
fővárosunkban a szegényebb sorsúak asztalára nem ke
rülhet, pedig a vadhús tulajdonképeni ára oly rohamosan 
és már olyannyira alászállott, hogy bátran vetekedhetik

bármely más húsnemüvel, csakhogy a túlmagas fogyasz
tási adó ma fényűzőbb cikké teszi, mint volt valaha.

Ha a vadfogyasztásí adó leszállíttatnék, a bizonyára 
élénk lendületnek induló kereslet mihamar meghozná 
hasznát a vadászterület tulajdonosának, a vadkereske
dőnek, a fogyasztó közönségnek és a fokozottabb fo
gyasztás mellett azok is, a kik az adót szedik, búsásan 
megnyernék a hídnál azt, a mit a réven veszítettek.

Összehasonlítás céljából közöljük a Bécsvárosában ér
vényben lévő vadfogyasztásí adók kimutatását.

V ad n em e Mérték
Fogyasz
tási adó

Budapesthez
viszonyítva

több kevesebb

K f K f K f

Szarvas 1 darab 9 10 1 10 _
Vaddisznó 17 kgr-ig „ 3 90 — — - —
Vaddisznó J7 kgr-on felül 

és dámvad 7 80 20
Őz, zerge 3 90 — — 1 10
Nyúl „ — 39 — — — 31
Fácán, süket- és nyírfajd „ 1 04 - 24 — _
Császármadár, mocsári, 

mezei- és erdei szalonka 52 02
Vadkacsa, szárcsa, vadga

lamb 13 13
Fenyőmadár, fürj és más 

élvezhető madár 12 „ 5 “/1 o 30
Földarabolt szarvas 100 kgr. 10 40 — — — /10

Egyéb földarabolt vadhús ,, 15 60 - — — -

Maga a vadfogyasztási adó tulajdonképen Bécsben 1 
drb. szarvas után 4'20 K, vaddisznó 17 kgr-on felül és 
dámvad, 3-15, K őz, zerge 1.05 K, nyúl 12 f. A többi 
—- vadfogyasztás tekintetében zárt városokban, mint Grác, 
Prága, Brünn, Lemberg, Krakó, Line, Laibach és Tri- 
est-ben ezen adó kiteszen : szarvas 2’10 K, vaddisznó 
17 kgr-on felül és dámvad L58 K, őz, zerge 53 f, nyúl 
11 f darabonként. A kimutatásba foglalt adó tételek úgy 
származnak, hogy az utóbb említett adó tételekhez az 
1859. évi május 17-én kelt császári rendelet szerint 
20%-nyi különleges állami adó és az 1862. évi biro
dalmi községi törvény XV. fejezete alapján községi pót
adó lesz csatolva.

Összehasonlítva a két kimutatást, kitűnik, hogy elte
kintve a szarvas, fácán és néhány kisebb szárnyas után 
Bécsben fizetendő fogyasztási adótól, a mienk jóval ked
vezőtlenebb, de nekünk nagyon is jó, e mellett bizonyít 
az, hogy tűrjük néma megadással. Vagy talán nemtö
rődömséggel.

A kedvezőbb helyzetben lévő szomszédaink, még a 
múlt évben indítottak nagyobb szabású mozgalmat a 
vadfogyasztási adók leszállítása érdekében. A sajtó, külö
nösen az „Oest. Forst- und Jagd-Zeitung“ hasábjain élesen 
támadta ezen nyomasztó adókat és a mozgalom élére 
az alsó-ausztriai vadászati védegylet állott, melynek kez
deményezésére folyó évi március hó 24-én az összes 
ausztriai vadászati és erdészeti egyletek képviselői, szá

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



í 1. szám. MAGYAR E R D É S Z 2oS

mos termelő és vadkerekedő értekezletet tartottak, me
lyen megállapitoták a Bécsváros tanácsához, a kormány
hoz és képviselőházhoz ezen ügyben intézendő emlékirat 
szövegét. A mozgalom sikere elé vérmes reményekkel 
tekintenek és biztosra veszik a fogyasztási adók jelenté
keny leszállítását.

Ok tehát már eredményeket is feltudnak mutatni, mi 
pedig ősi jó szokás szerint várjuk a sült galambot . . . .

AJ.

Egy izgalmas medvevadászat.
Éppen tizenegy esztendeje történt, s ha már vala

mikor elmondtam volna ezt a históriát, bocsánatot kérek 
az ismétlés miatt . . .

Sok volt akkortájt nálunk a medve. Három nap 
alatt 10 darab medve és két vaddisznó hozatott térítőre 
s mikor harmadik nap este hazajöttünk, a vadőrök a va
dászúrnak újból három medvét jelentettek Fáta Voiában 
s a mellette levő sűrűségekben.

Természetesen másnap oda rándultunk ki, s a ki azon 
a vadászaton részt vett, annak örökre felejthetetlen ma
rad e változatosan szép és izgalmas vadásznap.

Az első hajtás álláséihoz lóháton vonultunk fel egy ős 
bükkösön át. A milyen szép tavasszal a bükkös, olyan 
unalmas, semmitmondó ősszel. Ha egy kis szél kereke
dik, úgy hull a régi százados fákról a száraz falevél, 
hogy az ember záporeső hullását véli hallani. A mellett 
a földön heverő, vastag száraz lombfalevélben a lovak 
lábai a vadászfülnek kellemetlen zörejt csapnak, s még 
a leghiggadtabb vadász is, a folytonosan, majdnem ütem- 
szerüleg ismétlődő, haragosan zizegő zajtól idegessé lesz.

De hisz semmi sem tart örök időkig s két óra múltán 
fent vagyunk a hegytetőn, leszállunk a lovakról, azokat 
visszaküldjük egy kis tisztásra, s mi meg szép csendesen 
elfoglaljuk állásainkat.

Szép öreg szálas bükkösben vagyunk. Minden va
dász elláthat harmadik negyedik szomszédjáig, s itt, itt 
aztán illő, hogy a ki drukkol, az lehetőleg suba alá rejtse 
félelmét s szépen lapuljon a fához, különben a szomszé
dok megszólják. Itt szeretném én azt a vadászt látni, a 
ki a medvevadászatokra rendesen katarrussal szokott 
jönni! . . .  Itt nem lehet csak úgy vaktába elköhögni a 
medvét, elrontani a szomszédok jó szerencséjét . . .

Bámulatos csend uralkodik oda fent. A bükkfa lombja 
már rég lehullott s a legkisebb zaj igen messzire el
hangzik a tiszta ritka levegőben.

Kegyelmes vadászurunk nyugodtan leült egy nagy, szá
zados bükkfa aljába s kedvező szél lévén, vígan füstöl- 
getve nézte szomszédjait, kik bámulatos csendben és moz
dulatlanságban várták a hajtás eredményét. Körülbelül 
harmadik-negyedik szomszéd lehettem, s igazán magam 
is nagy érdeklődéssel vártam a hajtás kimenetelét, mert 
addig ott még nem vadásztam; de a régi vadőrök be
mondása szerint ez nagyon vadas hely, s ha van medve

a hajtásban, minden puskás legalább is megláthatja ő 
kelmét.

Hát várjunk !
A hajtők zaja még nem ért hozzám, de a kürtösök 

kürtszava már jelezte, hogy közeledik a hajtás vége, mi
kor úgy 200—300 lépésnyire tőlem előlohol egy három
négy éves medve. Felérkezve a hegytetőre, nagyot fújt, 
hátsó lábaira ülve hallgatódzik a hajtők zajára, s azután 
a lővonal előtt rövid galoppban egyenesen a vadászúr 
felé tart.

A higgadt, kitűnő lövő hírében álló főúr ülve és pi- 
pázgatva bevárja a medvét 70 lépésnyire s akkor, pipá
ját ki nem véve a szájából, úgy szemközt lövi, hogy a sze
gény mackónak alig maradt ideje egy hatalmas rúgással 
átsegíteni elröppenő lelkét (ha ugyan van a bestiának ?) 
a másvilágra.

Nagy öröm, őszinte szívből jövő szerencsekivánat, kürt
szó mellett a véres galynak a kalap mellé tűzése, dús, 
de rövid ideig tartó reggeli, s felállunk a második haj
tásra.

Itt már nem láttam semmit, csak két lövést hallottam 
s ezeknek a históriája elég szép. Az elsőé rövid. Egyik 
vadász elhibázott egy medvét. Sokkal megtörtént már s 
Isten ellen való vétek volna, ha minden mackó, mely 
puskacső elé kerül, beszámolna bundájával. A második 
lövés históriája már izgatóbb. Megboldogult Br. B. tette 
ezt a lövést s uj golyós fegyverének a hatását akarta ki
próbálni ezen a vadászaton.

Ő maga így beszélte el az esetet: „Már közeledtek a 
hajtők, mikor látom, hogy egy hatalmas nagy medve tart 
felém. Egészen közel hagytam jönni, a midőn a medve 
meghorpanva, felkapja fejét s felém néz. Lehetetlen volt 
fejbe lőnöm, úgy hát szügyen lőttem. A medve irtózta- 
tóan bőgve felfordul s szentül azt hiszem, hogy ott hagyta 
fogát. Még egy párszor fájdalmasan felhördül, azután — 
hirtelen lábra kap, s egy kis emelkedéstől védve, úgy 
eltűnik szemeim elől, hogy nem volt időm s alkalmam 
még egy lövést tennem a gyönyörű állat után, pedig 
mondhatom, ilyen hatalmas mackót még keveset láttam 
életemben. Különben jól vérzik s azt hiszem, a már el
indult nyomozók mindjárt meg fogják találni.“

Egy iszonyatos nagy medve nyomában temérdek jó 
vért találtunk, s tényleg azt hittük, hogy e két nyomozó 
Demeter és Tódor, kipróbált ügyes erdőőrök, nemsokára 
beszámolnak a medvével.

Ebben a reményben csendesen haladunk lefelé.
Egyszerre kutyacsaholás üti meg fülünket, majd egy 

lövés tompa moraja hangzik hozzánk, újból egy lövés . 
kis vártáivá még egy lövés ! . . .

Nyugodtan letelepedtünk s vártuk a hírt . . .
Hír jött, de szomorú . . . Arról beszélt ugyanis, hogy 

Demeter halálosan, Tódor pedig nehezen lett megsebe
sítve egy sebzett óriási medve által, melyhez kissé vigyá
zatlanul közeledtek. A katasztrófának, mint későbben ki
sült, Demeter volt az okozója, mert puskájának megmá
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síthatatlan rossz szokása az volt, hogy a jobb cső kakasa 
az elsütéskor mindig az első nyughelyen megállott s a 
lövést nem sütötte el. Nagy rémület fogta el a társasá
got s vártuk nagy izgalommal a két sebzett ember jöve
telét. Jövetelét? Rosszul fejeztem ki magam: hozatalát.

A beküldött hajtők nemsokára kihozták egy hirtelen 
összetákolt egyszerű hordágyon Demetert, Tódort pedig 
ketten szépen karonfogva kisérték ki hozzánk.

Demeter furcsán nézett ki. A fejbőre össze-vissza re
pedezve, jobb szeme alatt pedig a medve harapása által 
keletkezett iszonyú seb, melynek következtében jobb 
szeme már nem is látszott, s hátán, lábán, karján temér
dek kisebb-nagyobb, mind marástól eredt seb. Már delli- 
riumban volt a szerencsétlen. Mind azt hangoztatta, hogy 
hátba van lőve.* Kérdezősködtük, de nem tudtunk meg 
tőle semmit. Tódornak a karján volt egy irtózatos sebe. 
Oda telepedett a patak mellé s engedte, hogy sebét a 
hideg viTzel tisztogassák. Ő beszélte el azután a dolgot:

„A hogy Demeterrel a vérnyomon elindultunk, talál
koztunk az egyik pecérrel, a ki felfelé jövet, még mindig 
reszketve beszélte, hogy egy óriási nagy medve jött fe
léje a hajtásban, erősen vérezve. 0  ijedtében keményen 
belefújt a kürtbe, mire a medve irányt változtatva, oldalt 
kisurrant a hajtásból. Elvettük a kürtöstől a vén vezető 
kopót a Trombást, melyet pórázon vezetett, s ráeresztet
tük a friss vérnyomra. S mi siettünk utána. Nemsokára 
halljuk „Trombás“ csaholását, s a hogy bírtunk, siettünk 
abban az irányban, de Demeter fiatalabb lévén, gyor
sabban ért a hely színére — de vesztére. A vén kutya 
ugyanis megkerülte a medvét, mely egy hatalmas dűlt 
fa mellett húzódott meg s ugatta. Ezt Demeter nem vette 
észre, csak loholt a kutya felé, egyszerre szembe áll a 
medvével, mely hátsó lábaira állva, tátott szájjal rohant 
feléje. Demeternek csak annyi ideje volt puskáját a medve 
szájába dugni, mire elhúzza a ravaszt, de lövést nem 
hallottam. A másik pillanatban a medve a földre dön
tötte s mikor láttam, hogy veszélyben van, célba vettem 
a nagy bestiát és elsütöttem rá a puskámat. Alig hogy a 
füst elvonult, a medve már mellettem termett, a földhöz 
vágott s balkaromat kezdte marcangolni. Második lövésre 
gondolni sem lehetett. Ekkor az összetépázott Demeter 
rendesen felült s újból rálő a medvére. A lövés után a 
feldühödt vérző medve újból Demeter felé ugrott, de már 
nem volt ereje odáig menni, mert köztem és közte levá
gódott és kimúlt. Aztán kijött ez a részeg paraszt, — s 
rámutat egy más vadőrre — s ez még egyszer belelőtt 
a döglött medvébe, elhiszem azért, hogy jobban meg le
gyen dögölve!“

— „Kell-e egy kis pálinka, — kérdi feléje nyújtva ku
lacsát a vadászúr — egy kis erőt ad majd?"

Tódor a szájához emeli a fiaskót, megrázkódik s így
* Előérzete volt Demeternek, mert tavaly, 10 évvel a történtek 

után, az őszi szalonka-vadászatokon egy rosi-zul indított lövés 10 se
réttel úgy telerakta a hátát és a tarkóját, hogy úgy nézett ki, mintha 
bárányhimlős volna. Káromkodott és vakaródzott tőle telhetöleg.

E R D É S Z

szól: Csupa medvebűz, nem kell . . .. nem kell . . . 
Medveszag.

Jó hogy eltudta mondani a történteket, mert őt is már 
elfogta a láz, a miért mind a két sebesültet csendesen 
lefelé vitték a hajtők.

A vadásztársaság pedig bevárta, a mig a többiek ki
hozták az óriási medvét, de a történtek annyira felizgat
ták lelkületűnket, hogy a különben gyönyörű hatalmas 
példányban már senki sem találta kedvét. Nem emlék
szem, hogy láttam-e ehhez hasonló nagy medvét, az 
elébbi hajtásban esett medve, mely volt már három-négy 
éves, úgy nézett ki mellette, mint egy féléves bocs. A 
két medve súlyát sem tudom már, hisz oly régen volt, 
hogy talán nem is volna igaz ez a dolog, ha ,-i szeren
csésen meggyógyult Tódor karjában érzett nyilalásokból 
nem tudna jobban időt jósolni, mint akár melyik meteo
rológus. Demeter pedig, a kinek szeme meggyógyult, 
ma már olyan hamisan néz vele, hogy akármelyik jukker- 
dáma szívesen eltanulná tőle ezt a „hamis tekintetet“.

A hányszor Demeterre nézek, mindig eszembe jut, 
hogy hogy lehet egy ember olyan könnyelmű, egy rozoga 
flintával, a mely csak minden sátoros ünnepen sül be, 
sebzett medvét nyomozni. . . .  r. . . .  y.
X  X  ±  X  X  X X  X X X X  X X  X X  X X  X  X X X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X) X X  X  X X  X  X

Német császár Baranyában.
Frigyes főherceg baranyamegyei birtokain nagyban 

készülnek a szarvas-cserkészetekre, mert a világhírű 
vadászterületen a német császár fog  agancsárokra 
cserkelni.

Az eddigi megállapodások szerint a császár szeptember 
14-én ojjel érkezik Mohácsra, és onnan hajóval megy át 
Karapancsára, ahol a főhercegi vadászkastélyban száll meg 
és a vadászat egész tartama alatt ott is fog lakni. A 
mint értesülünk, nagy reményekkel néznek a vadászatok 
elé, mert a bikák ez évben igen jól raktak fel.

XIII. Leó pápa, mint vadász. A külföldi vadászati 
irodalom minden szócsöve most XIII. Leó pápával, mint 
vadászszal foglalkozik. Sok érdekes kalandot mesélnek el, 
melyekből megtudjuk, hogy a pápa fiatal korában igen 
nagy természetbarát volt és már gymnázista korában 
minden vakációját szülőhelye, Carpinetto fenyves- és 
gesztenye-erdeiben vadászattal töltötte. Sőt még nuncius, 
püspök korában és mint Pecci kardinális (1857.) is nagy 
vadász volt, a mire élete utolsó idejéig is mindig kedvesen 
emlékezett vissza.

Sze ren c sé s  vadászat.  Tusnád-fürdő postamestere: 
Ince Lajos a napokban két más társával kiment a fürdő
vel szemben levő „Bányászpatak“ nevű helyre, hol egy 
medve 4 marhát és egy lovat ölt meg. A maradékon 
lakmározó medvét éppen a megölt állaton találták, hol 
egyik társa szerencsés lövése folytán sikerült a pásztorok 
és marhatulajdonosok kártevőjét elejteni.
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KÜLÖNFÉLÉK.

* A vadpiacról.  Lédner élelmiszer- és vadbizományos 
üzleti jelentése Bpest központi vásárcsarnok 1903. aug. 21.

Szarvas- és őzvad élénk keresletnek örvendenek. Fo
goly és nyúl mint idényujdonság szintén jó és biztos 
elhelyezést talál.

Napi áraink a következők: szarvas 70—90 f, őzvad 
140— 160 f, vadsertés 60—70 f kilónként. Fogoly 140—200 
f páronként. A vadszállitmány jól lehűlve indítandó útnak.

* Az e lektrom osság a  gyakorlatban. E címmel 
egy jóravaló kézikönyv jelent meg Bakos Sándortól, aki 
a berlini világítási részvénytársaságnak volt üzemvezetője. 
Ez a kézikönyv szinte hézagot pótol nálunk, ahol hiányát 
érezzük az olyan munkának, amely gyakorlati szempont
ból világítja meg az elektroteknikai ismereteket. Bakos 
Sándor könyve e tekintetben megfelel tökéletesen minden 
követelménynek e téren. Népszerű módon tárgyalja az 
elektroteknika alapelméletét s a dinamógépekre és egyéb 
készülékekre nézve megadja az összes szükséges föl- 
világositásokat. A munkához csatolva van függelékül 
Markoni találmányának ismertetése. Az ábrákkal illusz
trált könyv ára 5 K s megrendelhető a Budapesti Hír
lap kiadóhivatala utján.

* Az iglói faipari szakiskola. A kereskedelemügyi 
minister az iglói állami faipari szakiskolát azon gyakor
lati ipariskolák közé sorolta, melyek elvégzése az asz
talos, esztergályos és fafaragó iparágakban munkakönyv 
váltására, két évi gyakorlat beigazolása esetén pedig 
ezen iparágak önálló üzésére jogosít.

* Állami b irtokvásárlás a  Tátrában. Lőcséről ír
ják: A magyar kormány a Magas-Tátrának magyar ké
zen való megtartása érdekében folytatja a birtokvásárlá
sokat. Egy félmillió K vételárban megszerezte 77 felső- 
erdőfalvi úrbéresnek erdőbirtokát, mely 2832 kát. hold- 
nyi kiterjedésű. Ez újabban megszerzett erdőbirtok hatá
ros az állam nagy kiterjedésű erdeivel. Hír szerint a 
kormány a Magas-Tátrában újabb birtokszerzések iránt 
alkudozik.

* A napraforgó mint gyógynövény. Oroszország
ban a parasztok között már régen szokásban van, hogy 
lázbetegségek esetén a napraforgó leveléből vetnek ma
guknak ágyat s ugyancsak napraforgólevelekkel takaród- 
zanak is be. Egy orosz orvos, Manisnow, a napraforgó 
leveléből készített tinktúrával váltóláz ellen igen jó sikert 
ért el. Ezek nyomán legújabban Moneorvo Rio de-Janei- 
roban kísérletezett olyképen, hogy a napraforgólevelek 
alkoholos tinktúrájából — a körülményekhez képes —
1—6 grammot használt belsőleg napjában. Az eredmé
nyek azt tanúsították, hogy ez a szer épen olyan, mint 
a chinin, sőt egyes olyan váltólázeseteket is meggyógyí
tott, melyekben a chinin nem használt.

* A szam óca  tenyész tése .  A bogyó-gyümölcsök, 
nevezetesen pedig a szamócák képezik a legegészségesebb 
gyümölcsöt gyermekek és felnőttek számára, sőt még

E R D É S Z

betegek is élvezhetik és sokszor minden más gyümölcs 
fölött előnyben vannak. Rendkívül dús termésük folytán 
ez okból már a legtöbb jobb házikertekben föl is talál
hatók, főként a nagygyümölcsü ananász szamócának, 
melyek valódi csemegék s igazi asztal-diszt képeznek és 
nagy örömet okoznak minden háziasszonynak. Azoknak, 
kik eddig nem foglalkoztak tenyésztésükkel, csak melegen 
ajánlhatjuk a szamócák termelését, annál is inkább, mert 
egész sorozat kitűnő nemes faj van, melynél minden 
balsiker egészen ki van zárva, továbbá, hogy minden 
különös fáradság nélkül mindenütt tenyészthetők.

A legjobb módszer a következő:
A szamócák mélyen felásott, jó erősen trágyázott talajt 

és napos helyet kívánnak, de azért félárnyékos helyeken 
is jól tenyésznek. Ha félig-meddig lehetséges és e célra 
már nyáron szabad helyünk van, a legjobb szeptember
október elejével ültetnünk, mivel az őszi ültetésnél a 
növények jobban fogamzanak meg és a következő évben 
már néhány gyümölcsöt is hoznak, vagy pedig március
április, szükség esetén még májusban is ültethetünk 35 
cm.-nyi távolságban mindig 3 növényt egymás mellé . • . 
háromszögben. Kezdetben tartsuk a növényeket mindig 
nedvesen és jól cselekszünk, ha az egyes növények 
közötti helyet rövid istálló-trágyával behintjük, mely a 
talajt nedvesen és lazán tartja, miáltal több táplálékot 
kapnak. Műtrágya kevésbbé ajánlatos; nagyon kevés trágya 
nem használ semmit, a nagyon sok megárthat; a legjobb 
a szarvasmarha trágya. Az összes indák levágandók, mi
vel ezek az anyanövénytől a táplálékot elvonják, tehát 
nagyon gyengítik, az egész állományt átkusszák, minek 
folytán a növények soha nagy gyümölcsöket nem hoz
hatnak. Október, november végével az ágyak alaposan 
megtisztítandók, az egész indák még egyszer levágandók 
és a föld rövid trágyával borítandó, azonban úgy, hogy 
a növények szabadon álljanak. Ily módon eljárva, minden 
évben sok és nagy gyümölcsöt várhatunk. Óriási gyümölcs 
nyerése czéljából hagyjunk minden gyümölcsszáron kettőt- 
hármat a legelső nagy gyümölcsökből, a többit a virágzás 
után vágjuk le. Minden 3 év után, ha a termés elmarad, 
uj ágyakat készítsünk más helyen, a hol még szamóca 
nem volt és ide csak fiatal egy éves, átültetett s e célra 
előkészített növényeket ültessünk.

* A te n g e r  m élysége. Mindent tudni akar az em
ber; fölmegy a felhők közé és leszáll az óceánfenekére, 
hogy a hegyek magasságát és a tenger mélységét meg
mérje. Most jelent meg egy német könyv, a mely beszá
mol róla, mily mélységeit mérték már meg a tengernek. 
A kimutatás adatai szerint a legsekélyesebb tenger a Föld
közi-tenger, ez sehol se mélyebb 3500 méternél. Ebben 
tehát csak negyedfél kilométert utazhatik lefelé az, a ki 
a fenekére igyekszik. Már az Atlanti-óceán jóval mélyebb, 
helyenkint mélyebb 6000 méternél, de a legnagyobb mély
ségei a Csöndes-tengernek vannak. Az idáig kikutatott 
negyvenhárom igen nagy mélység között huszonnégy a 
Csöndes-óceánban van, tizenöt az Atlanti-óceánban, három
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az Indiai-tengerben és egy a déli Jeges tengerben. E 
negyvenhárom között nyolc olyan, a mely mélyebb 7200 
méternél. A legnagyobb az Aldrik-mélység, ez a Pacific- 
tengerben van, a Kermadec-szigetcsoporttól keletre és 
kilencezernégyszázhuszonkilenc méteres. A földkerekség 
legmagasabb ismert hegye 8840 méter, ennek a csúcsa 
az Aldrik-mélység fenekétől számítva, tehát 18.269 méter 
magasságban emelkedik ég felé. Ezekből a számokból 
látható az is, hogy hatalmas gyomra van a tengernek. 
Elnyelhetné a föld legmagasabb hegyét anélkül, hogy 
ennek csak egy csücske is kilátszanék belőle.
A *  k - k k ± k k k •&k k k k - k k .  k T . k k k .k k k

LEVÉLSZEKRÉNY.

Tekintetes Szerkesztő Úr!
Engedje meg, hogy becses lapjában alábbi nyilatko

zatot tehessem:
Miután üzletvezetőm az ország különböző vidékén tett 

utazásai alatt azt tapasztalta, hogy eddigi vevőim egy- 
része abban a téves hitben, hogy körmendi magperge- 
tőm bécsújhelyi főüzletemnek csak fiókja, a melyben 
nem magyarországi, hanem külföldi magvak kerülnek for
galomba a Stainer cégtől idegenkedik, bátorkodom az 
igazság kedvéért az ide csatolt három eredeti okmány 
alapján hitelesen igazolni:

1- ször, hogy körmendi intézetemben feldolgozásra 
kerülő nyersanyagok Körmend vasútállomásra kizá- 
rólagM agyarországból érkeznek.

2- szor, hogy a körmendi magpergetőm az ottani vidék 
lakóinak fontos és jól jövedelmező keresetforrást nyújt.

3- szor, hogy Körmenden magyar hivatalnokokat, magyar 
munkásokat foglalkoztatok.

Ezeknek kijelentése u tán: hivatkozva cégemnek 40 
éves fennállására, mely alatt magvaimnak kitűnő csira
képessége, pontos és gyors szállítása által vevőimnek 
teljes megelégedését kiérdemeltem, kérem a vevőközönség 
további pártfogását.

Körmend, 1903. augusztus hó 23.
Kiváló tisztelettel:
Stainer Gyula,

cs és kir. udvari szállító.

Szerkesztői üzenetek.
P. S . unak. N . . . . Rókát csapóvassal nyáron még nagyobb 

sikerrel lehet fogni, mint télen. Legcélszerűbb a vasat avval a gyep
kockával takarni, melynek helyére a vasat elhelyezzük. Nemcsak a 
fiatal nemzedék, de különösen a rókamamák mennek ilyenkor köny- 
nyen lépre; valószínű azért, mert az anyai gondok kényszerítik a 
táplálékkeresetben az első alkalmat felhasználni. Csalétel gyanánt 
legjobb nyáron is a sós hering. aztán olajba mártott barna kenyér
darab. Friss húst nyáron nem tanácsos alkalmazni.

H. B. urnák. K . . . A világos rózsaszínű bort sötétvörösre lehet 
festeni a fekete fái eper levével.

Sz. M. urnák O . . .  A fekete vagy a kálvinista varjúról tud
juk, hogy a rákokat megdézsmálja. Először szétveri fejét a ráknak, 
aztán az ollókból szépen kiszűrcsöli az ízletes csemegét. Más védekezés 
nincs, mint lövöldözés által a pataktól távol tartani a fekete Ínyen
ceket.

L. A. urnák D . . . . Tessék a papírnak mindig csak egyik ol
dalára imi.

M. K. urnák K . . . . A Cervolith por nyalatok készítésére 
ajánlható; egyedüli hátránya, hogy drága. Készíti egy würzburgi 
gyógyszerész.

€rftőhatóságok szives figyelmébe.
Számtalan megkeresésnek engedve, igen díszes 

és tartós bádogtáblákat készítünk a követ
kező felirattal:

Véöcröő.
tilos a vadászat! 
tilos a halászat!
Tilos a legeltetés!
Tilos ut!

stb. stb. Kívánatra bármilyen más felirattal is. 
1 darab ára 40 fillér. 100 drb. megrendelésénél 
10°/o engedmény.

Tisztelettel:
S zék ely  és Illés Ungvár.

Lapunk szerkesztője elad 300 koronáért 
egy teljesen uj kétcsövű kakasnélküli 12-ŐS 
lankastert, mely Anson és Deley-szerkezet- 
tel és önműködő tölténykidobóval bir. A csil- 
lagdamastból való csövek angol készítmények. 
Az egész fegyver ritka szép kézi munka s 
beszerzési ára 600 korona volt. 3 2

A »P e s ti  N apló«
legrégibb, legfüggetlenebb s egyike a leg
elterjedtebb napilapoknak. A Pesti Naplót, 
mely az erdészek ügyeit különös gonddal ka
rolja fel, az erdőtisztikar havi 2 korona ked- | 
vezményes áron kapja.

A kik egy évre előfizetnek, ajándékul a j 
Vörösmarty-Albumot kapják.

Egy levelezőlapon kérjen mutatványszá-

r  Baromfitenyésztés
című képes hetilapból. E szakfolyóirat felöleli 
a gazdasági és sportbaromfi-, éneklő- és dísz
madár-, galamb- és házinyultenyésztési kér
déseket. A baromfitenyésztés minden ágáról 
közölt nagyszámú cikkeit mindig a legjelesebb 
tenyésztők írják. A lap hetenkint 16 oldal 
terjedelemmel jelenik meg s az ország min
den részében el van terjedve. Szerkeszti : 
Hreblayné Dedinszky Adél. Előfizetési ára 
egész évre 8 korona. Szerkesztőség és kiadó- 
hivatal : Budapest, VII., Gsömöri-ut 5. szám.

gazdasági Sápok.
Mezőgazdasági hetilap. Előfizetési á r : Egész 
évre 16 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Budapest, IV., Muzeum-körút 7. szám.

íéclner Sémát 2 £ r t ä i * Ä
Budapest, Központi vásárcsarnok.
Elfogad egész éven át frissen lőtt vadat 

és friss gyümölcsöt azonnali készpénzelszá
molás mellett a legmagasabb napi árakon.

15—2

N - — aranyérbalzsam.”
Egyedüli biztos hatású szer aranyér

ben szenvedőknek. Egy üveg ára 4 korona. 
3 4 üveg elhasználása által a legmakacsabb
baj is megszűnik. — Kapható a feltalálónál: 
Nagy Kálmán gyógyszerésznél Nyír
egyházán. 12 2
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MAGYAR E R D É S Z
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

Előfizetési ár:
Egész évre ... ... ... 
Félévre ... ... ..........

S z e r k e s z t i  és  k ia d ja :

14 K imecsfalvi IM E C S B É L A  B O R S O D -A P Á T F A L V Á N ,
7 K | hová az előfizetési és hirdetési díjak, valamint a lapba szánt közlemények küldendők.

Megjelenik

minden hó 1-én és 15-én.

Erdeink közlekedési eszközeiről.
Mikor az angol gazdák a múlt évben or

szágunkban jártak, a kisérő magyar urak egyike 
megjegyezte, hogy szegény ez az ország arra, 
hogy — mint agrárius állam — nagy eredmé
nyeket mutathasson fel.

Az angol gazdák valamelyike azt felelte, hogy 
nem szegény, de igen rosszul áll közutak dolgá
ban. Jó utak nélkül pedig a belterjes gazdaság
hoz szükséges gépeknek és a mezei termények
nek olcsó szállítása el sem képzelhető.

Ha ez áll a mezőgazdaságra nézve, a mely 
terményeit az év legkedvezőbb szakában — 
száraz nyáron és kemény télen szállítja, mennyi
vel inkább áll ez az erdőgazdaságra nézve, a 
melynek faterményárait jóformán csakis a köz
lekedési eszközök befolyásolják!

Hány erdőbirtokos örvend, ha a tűzifa ürmé- 
tereért egy korona tőárt kap! De hány helyütt 
kevesebbel is be kell érnie és hány helyt rohad 
lábán a fa közlekedési eszközök hián! Mennyi 
nemzeti vagyon megy évről-évre tönkre, mert 
nincsenek jó utaink és hány erdős vidékről ván
dorol ki a nép, mert az erdő hozzáférhetetlen
sége miatt az erdőtermények nem értékesíthe
tők, nincs favágás, nincs szállítás, nincs erdősí
tés, nincs semmiféle kereset . . .

Ellenben, ha rendes közlekedés vezetne az 
erdőhöz, mennyi iparvállalat keletkezne ennek 
nyomán, az olcsó tüzelőanyag hozzájuthatása 
következtében. Nézzük csak: föltárt kőszéntele
pek közelében mennyi iparvállalat keletkezik, 
mennyi szegény ember talál ily helyütt kenye
ret és megélhetést.

Igaz, hogy a magyar közgazdasági politi
kának mostoha gyermeke a közutak dolga. Igaz, 
hogy a közutak építése és föntartása ügyében

többet és maradandóbbat tett az abszolút ura
lom, mint az utána következő valamennyi ma
gyar kormány összesen.

Vasúti politikánk tagadhatatlanul elismerésre 
méltó módon fejlődik, de mit ér a sok vasút, 
ha jó közutak hián annak sincs mit szállítani. 
Sem jó országutaink, sem vicinális, sem erdei, 
sem mezei utaink! Ez állapot épen olyan, mint 
a beteg ember szervezete, melyben a végtagok
hoz vezető erek csak olykor-olykor működnek 
jól. E betegeskedésnek biztos vége a halál.

Ilyen a mi közúti politikánk. Ha nem változ
tatunk rajta, — bizony — kínos vergődés csak 
állami életünk, amelynek pusztulás a vége. Már 
pedig hazánk természeti kincsekben oly gazdag, 
hogy helyes gazdasági politika mellett nem ez a 
maroknyi nép, de még annyi is képes lenne 
benne megélni.

Az 1901-ik évi „Magyarország földmivelés- 
ügye“ a 133. oldalon azt mondja, hogy Magyar- 
ország állami erdeiből 1901-ben 33,949 hektár 
használható ki. Csakugyan kihasználtak 9068 
hektárt, kihasználatlanul maradt 24,881 hektár, 
a területnek 73 százaléka.

Tessék kiszámítani, hogy mekkora pénzérték 
maradt ott az erdők mélyén, ha a 27 száza
léknyi kihasznált terület 4.246,000 koronát jöve
delmezett.

Micsoda gazdag, vagy micsoda szerencsétlen 
ország vagyunk, hogy annyi milliót érő termé
nyeinket évről-évre veszni hagyjuk 1 Micsoda tév- 
utakon botorkálunk behunyt szemmel, mikor az 
éhhalál elől külföldre menekülő hazánkfiai szá
mára akciót rendezünk és miniszteri biztosokat 
küldünk, ahelyett, hogy állandó keresetet adnánk 
nekik és szép jövedelmet magunknak !

Az 1882—1884-edik évben, átlagosan vett évi 
8000 hektár állami erdőterületnek nagyjából való
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(extenzív) kihasználásán évenként 21,000 mun
kás dolgozott és keresett egyremásra napon
ként 140 koronát. Ez alapon számítva, az 1901- 
ben kihasználatlanul maradt 33,949 hektár —
105.000 embernek adott volna keresetet. És 
ezenkívül, hogy az elmaradt erdőhasználatok 
folytán szintén elmaradt erdőfelujítási munkák 
révén ismét mennyi munkáskezet tudtunk volna 
hasznosan foglalkoztatni: hozzávetőleg megálla
píthatjuk abból, hogy — mig 1884-ben 100,000 
korona volt az állami erdősítések költsége, addig 
— az ugyanilyen költség 1901-ben már 350,000 
koronára rúgott.

Valóban mimagunk üldözzük ki munkásainkat 
magunk közül az országból.

így volt ez tegnap, úgy van ez még ma is, 
de — reméljük — nem lesz így már holnap.

Örvendező szívvel kell konstatálnunk, hogy 
kormányunk a közlekedési eszközök fejlesztése 
iránt való meleg érdeklődésének világos tanuje- 
lét adta a legutóbbi évben, mikor Lukács pénz
ügyi miniszter 200 millió koronát szánt közle
kedési eszközökre. Ebből erdei vasutak építésére
1.750.000 koronát kapna a földmívelési tárca.

E kiadás valóban a legjobb befektetés, mert
nemcsak pillanatnyi segélyt ad a vidékeknek, 
hanem hozzáférhetetlen területek megnyitása ál
tal erdőgazdaságunk üdvös fejlődésén s kiván
dorló népünk itthoni boldogulásán is nagyot 
lendít.

Ismerjük el, hogy ez üdvös beruházást nagy
részt az Országos Erdészeti Egyesület fáradozá
sának köszönhetjük.

A tervezett 42 kilométeres görgényi, a 22 kilo
méteres fenyőházai és a 17 kilométeres zsar- 
nóca—madarasaljai villámos hajtású vasutak az 
összekötő kapocs lennének az erdei és a ren
des vasutak között.

Minthogy ezen erdei vasutak kiépítése maga 
után vonja a rendszeres erdei úthálózat építését 
is, célszerű lenne, ha az állami erdők központi 
vezetősége az egész országnak már meglevő és 
még ezentúl építeni való útjaira egy — térkép
pel fölszerelt — gazdasági tervet dolgozna ki s 
a tervezett országos úthálózatot e terv alapján 
a gazdasági és helyi (talán: inségszülte) szük
ség szerint építgetné meg.

A vasút szabott mértékű (szabványos) lenne, 
hogy az egyik helyen fölöslegessé vált vagy ki
kölcsönözhető kocsikat másutt is alkalmazhas
sák. A kocsik fávalrakottan legyenek feltolhatok 
a normális, 10—15 tonnás vasúti kocsikra. Mert 
nevezetesen a tűzifának le- és felrakása, a fa
szénnek kiborítása nagyobb veszteséget okoz, 
mint az ezen erdei terményekkel telt kisvasúti 
kocsiknak ide-oda való szállítási költsége.

E berendezés csakis olcsóbbá tehetné a fake
zelési költséget.

Ha ezen tervezett vasút bármely más birtokos 
erdeje mellett halad el, e birtokossal együtt köl
csönös megállapodás szerint, vagy — ha kell — 
törvényes úton nélküle is, állapítsák meg az ér
dekeltségnek, a hozzájárulásnak mértéke, a szál
lítási díjszabás, a szállítás sorrendje stb., hogy 
ezen vasutak minél több embernek helyzetén 
javítsanak.

Azután pedig keressünk piacot a tengereken 
is túl, termeljünk olcsón, szállítsunk olcsón sok 
és jó árút és termelvényeinket védjük meg jó 
vámtarifával. A további jól megbeszélt és terv
szerint foganatosított befektetéstől pedig ne vona
kodjunk, mert ez busásan meghozza a maga 
kamatjait.

■k k  k k k k k k  k k k  k k k A k  k  k  k k  k  *  k k k k  k  k k k k k k  k  k  k  k k

A volt úrbéri kisebb erdők vágásai kész
letének elosztásáról.

Irta : Deák Géza.
Azok, akik kincstári hitbizományi erdőket kezelnek, 

vajmi ritkán, vagy talán soha sem jönnek azon helyzetbe, 
hogy valamely vágásnak akár épületi fa-, akár tűzifa- 
készletét több tulajdonos között kelljen szétosztaniok.

E birtokosok ugyanis rendesen nem a vágás fakészle
tén osztozkodnak meg, hanem rendszerint annak eladási 
árán, a vágás faállományáért befolyt pénzösszegen.

Ez esetben legyen bármily nagykiterjedésű is a vágás 
és állíttassanak elő bármily erdőtermékek a vágás faállo
mányából, — az igazságos osztozkodás a vágás értéke
sítése után vajmi könnyű feladat, állván az csupán a 
befolyt pénzösszegnek a birtokosok közt a birtokarány 
szerint való szétosztásából.

Nem így áll azonban a dolog a kisebb úrbéri erdők 
birtokosainál, akik a vágástér fakészletén, a helyi viszo
nyoktól kényszerítve, rendesen „in natura“ osztozkodnak. 
Ez pedig egyes birtokosoknál, tekintettel a különféle, sok 
esetben ellentétes érdekekre, nem csekély munkát és gon
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dót okoz a kezelőnek, ha az osztozkodást igazságosan 
és közmegelégedésre akarja keresztülvinni.

A vágások fakészletét kerületemben a következőkép 
szokták az egyes birtokosok felosztani:

l. Épületifát adó vágások felosztása tekintetében 
két eljárással találkoztam. Egyik az, hogy a vágástér J 
összes épületi fára alkalmas törzse, rendszerint mellma
gasságban mért átmérő szerint felvétetik és a felvétel J 
eredménye — a fölvet': törzsek száma és a törzsek cen- í 
timéterekben kifejezett átmérőinek összege — megfelelő J 
rovatos naplóba jegyeztetik be.

Ezután megállapíttatik az erdőbirtokban jogosu'tsággal | 
birók arányrésze.

Ez arányrész megállapítása a legtöbb esetben nem ne
héz, mivel erre nézve ott, ahol a tagosítás már megvolt, 
elég alapot nyújt a tagosítási egyezség. Ott pedig, ahol 
vétel utján jutott az erdő a tulajdonosok birtokába, a 
vételhez való hozzájárulási arány képezi az arányszámot, 
amit a birtokosnál levő szerződésből vagy pedig a telek
könyvi hatóságnál megtudhatni.

Máskép áll az eset azonban az oly birtokosoknál, akik 
a régebbi időkben megváltás útján szerezték az erdőbir
tokot és akiknek e szerzeményéről a telekkönyv nem nyújt 
semmi fölvilágosítást, a birtokosoknál pedig az idők fo
lyamán elkallódtak az e szerzeményre vonatkozó iro
mányok.

Ily esetben a földbirtok után fizetett állami adó szerint 
állapítják meg az arányszámot, ami a fennforgó viszo
nyok közt még a leghelyesebb eljárás.

Vegyük, hogy az erdőbirtok tizenkét 2/s-ad úrbéri telek 
után lett kiadva a tagosításkor és a birtokosok az ’/s-ad 
arányrészben állapodtak meg, ezek szerint a vágásnak 
faállománya 98/s-ad részre oszlik. A vágástér összes épü
letfa átmérőinek összegét tehát 98 részre osztván, meg
kapjuk az egyre eső arányrészt.

Az arányszám megállapítása alkalmával meghatározzák 
a birtokosok azt is, hogy egy centiméter vastagság minő 
egységárnak feleljen meg.

A természetben sorszámmal lévén megjelölve minden 
kivágni való törzs, a felvételi naplóban pedig föl lévén 
jegyezve minden egyes törzsnek a vastagsága: az osztó
bizottság ez adatok alapján minden egyes részre annyi 
törzset jelöl ki, a hánynak átmérője együttesen kiadja 
az előbb kiszámított arányrészt.

Az esetben, ha az egyik vagy a másik birtokosnak ki
osztott vagy a birtokos által kiválasztott törzsek vastag
sága az arányrészt meghaladja, — úgy az illető annyi
szor fizeti le az egy centiméter vastagság árát, a hány 
centiméterrel többet kapott; és viszont, ha valamelyik ke
vesebbet vesz, úgy ezen el nem vitt centiméterekért meg
felelő kárpótlásban részesül.

Ennél a felosztási módnál a törzseket rendszerint ki-ki 
maga dönti illetve dönteti saját költségén s az egész 
szálfa az illető tulajdonát képezi ágastól, galyastól együtt.

2 ll

A másik eljárási mód az, hogy fölbecslik a vágástér 
minden egyes törzsének hosszúságát és közép-átmérőjét 
szembecslés utján s ez adatok alapján kiszámítják a tör
zsek köbtartalmát. A törzseket folyó számmal látják el s 
a köbtartalmukat is ráirják.

Hasonló módon, mint fentebb, megállapítják az arány
részt és az egyköbméternek — mint egységnek — az 
eladási árát.

Ezek megtörténte után a birtokosok által választott 
bizottság megkezdi a vágás faállományának szétosztását.

Ez eljárásnál ugyancsak előfordul, hogy az egyik bir
tokos valamivel többet, a másik ellenben kevesebbet kap, 
e különbséget azonban az egységárnak megfelelően...— 
készpénzben egyenlítik ki.

A kiosztott törzsek ez esetben is ágastól együtt jutnak 
az illető birtokába.

Hogy e felosztási módok közül az előbbi eljárás igaz
ságosabb, kitűnik abból, hogy a számítás alapját képező 
adat, a fa vastagsága, tényleg megméretik, mig utóbbi el
járásnál mindkét adatot csak becsülnek, amely becslés, 
figyelembe véve az azt teljesítők képzettségét és gyakor
lottságát, — pontosnak semmi esetre sem mondható.

Mindkét eljárásnak azonban megvan az az előnye, 
hogy a különféle méretű fák közül mindenik válogathat 
aszerint, amint azt saját érdeke kívánja. Vehet vékonyabb 
és vastagabb törzseket, s ennélfogva szükségletét a leg
célszerűbben fedezheti.

A birtokosok az ily felosztással mindig teljesen meg
vannak elégedve.

II. Tűzifa-vágások felosztása.
Tisztán csak bükkből és gyertyánból álló erdőt — különö

sen, s ha az állomány még nem nagyon koros és emellett 
még szép növésű is, — rendszerint az épületía-vágások 
felosztásánál leirt első, — a centiméter szerint való el
járással osztják fel.

E felosztási mód mellett a birtokos némi haszon- és 
szerszámfához is jut, amivel ilyes szükségletét is fedez
heti s csak az erre nem alkalmas részeket használja fel 
tűzifának.

Oly vágások faállományát, amely csakis tűzifát ad, 
rendszerint a következőleg osztják föl:

A birtokosok első sorban is megalkusznak az egy ürmé- 
ter tűzifa termelésének munkadíjára nézve a favágókkal s 
midőn ezek a vágást feldolgozták, — az e célra kikül
döttek átveszik a termelt tűzifát.

Ezután megállapítván — az előbb leirt módon — a 
birtokosok részesedésének arányszámát, a termelt összes 
tüzifakészletet telosztják az erre jogosultak között, a ma
radványt pedig elárverezik s az így befolyt összeget a 
termelési költségek fedezésére fordítják.

Ha a vágás területe olyan, hogy arról a fának elszál
lítása semmi nehézséggel sem jár, akkor a rendszerint 
2—4 ürméteres tűzifa-rakásokat az érdekeltek közt egy
szerűen kiosztják, mig ellenben, ha a vágás egyes részei
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csak fáradsággal közelíthető meg úgy, hogy a tűzifának 
onnan való elszállítása többé-kevésbbé nehezebben megy, 
akkor a tűzifát sorshúzás utján osztják ki és mindenkinek 
azon tüzifarakást kell elszállítania, a melyhez a sorshú
zás utján jutott.

A vágásnak ilyen módon való felosztása igazságos és 
a gyakorlati élet követelményeinek is teljesen megfelel.

E két felosztási módon kívül a kezelésem alatt levő 
kisebb úrbéri erdőkben más felosztási móddal nem talál
koztam.

III. Épület- és tűzifát képező vágások felosztása.
Az oly vágásokat, amelyeknek faállománya részben 

épületi, részben pedig tűzifát ad, mint aminők például a 
bükkel elegyes fenyvesek’,’ vagy a tölgygyei elegyes cser- 
és bükk-állományok, a már ösmertetett mód szerint oszt
ják fel és pedig külön osztják az épületfát és külön a 
tűzifát.

** *

E R D É S Z

Fentieket azon reményben tettem közzé, hogy a mennyi
ben egyes vidékeken az ilyen kisebb vágások fakészletének 
természetben való felosztásának más módja is dívik, 
úgy szíveskedjenek kartársaim azokat e lapok hasábjain 
velünk megismertetni, hogy kiválasztva közülök a leghelye
sebbet, annak helyes alkalmazásával segítségére legyünk 
érdekelt erdőbirtokosainknak. 
tfctAt-k'Ji-XvV'Xt f c 'Ji•k-J’ik.jivk.jíjtk-Ji'fcíi'k-k.■: ‘k k k  k ‘i ’k 'J i'i

Adatok a kocsánytalan tölgycsemeték 
neveléséhez.

Talán nem végzek felesleges munkát, ha „A ko
csánytalan tölgyes felújításáról“ című értekezésen kiegé
szítéséül azon adatokat közlöm, a miket a vezetésemre 
bízott erdőgondnokság csemete-kertjeiben nevelt kocsány
talan tölgycsemeték nevelése körül összegyűjtöttem.

Az I. számú kimutatás a garamrévi m. kir. erdőgond
nokság kerületében nyolc éven át elvetett kocsánytalan 
tölgymakk bevetési, ápolási és egyéb költségeiről szól.
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. m2 htl. drb K í _ K j _ f K J__f K L_L_ K1  f
I

1 Kovacsovo 1897. V. 7. 54 0.50 2.700 6 — 5 06 2 80 13 86 5 13
2 1898. V. 7. 612 8.50 52.000 104 78 58 75 11 01 174 54 3 35
3 „ 1899. IV. 1. 634 10.50 34.000 52 50 29 80 45 65 127 95 3 77 Makkszedés 5 kor.
4 1900. V. 28. 346 4.00 24.000 40 — 16 26 16 60 72 86 3 03 „ 5 „
5 1901. IV. 25. 554 9.00 43.000 161 55 26 04 53 18 240 77 5 60 Faragótól vett makk
6 Dubranka 1901. V. 10. 49 1.00 2.000 17 97 2 30 — 98 21 25 11 12
7 Dubranka 1901. X. 28. 120 1.30 6.000 3 90 18 44 _ 32 22 66 3 77 Saját szedés 3 kor.
8 Kovacsovo 1901. X. 10. 475 6.75 43.000 20 25 | 42 28 38 100 53 2 34 » „ 3 „

Összesen 2844 41.55 206.700 406 95 198 93 168 54 774 42
Egy hit tölgymakk elvetési költs. 4 78
Egy ma gyomlálás, kapálás és

takarása kerül — 59
Egyezer kocsánytalan tölgy-

csemete nevelése kerül ... 3 74

E kimutatásból kivehetjük, hogy a szedett makk
ból jobb eredményt, több csemetét kapunk, mint a vá- 
sárlottból, továbbá azt is, hogy a szedett makkból a cse
mete olcsóbb, mint a vásárlotté, hogy a szedett makkból 
több csemete kerül ki, annak okát nem a makk jóságában 
— mert mindkét ízben a Faragó B.-tól vásárolt makk 
igen szép volt, -— hanem abban kell keresnünk, hogy 
olyankor, a midőn a makkot szedjük, a makktermés a 
tölgyesekben nem egy, hanem több helyen szokott jelent
kezni, tehát a vetésekben nagy károkat okozó egér és 
szajkó nagy területre oszlanak széjjel és nem összepon- 
tosulnak a csemete kert körül, mint mikor egyáltalában 
nincs semmi makk-termés.

Megjegyzés nélkül nem hagyhatom azon körülményt

felemlíteni, hogy a szajkók elleni védekezés okából a 
csemete-kertekbe vetett makkot jegenye fenyő-lombbal 
szoktuk betakarni és a minő biztos védelmi eszköz ez 
azok ellen, éppen olyan jó tanyája az egereknek. — Eze
ket távol tartandó, a csemete-kert csalogösvényeit, a 
gyomláló helyeket és a vetőbarázdák közeit fakátránynyal 
öntözzük le. Ennek kellemetlen szagától az egerek távol 
tartják magokat.

A II. számú kimutatás a garamrévi m. kir. erdőgond
nokság kerületében 1897— 1901-ik években elvetett ko
csánytalan tölgymakkból nyert csemetemennyiség és 
egyéb, az elvetésre vonatkozó adatokról szól. (L. 213. oldal.)

Ebből kivehetjük főleg azt, hogy az elvetett makk
mennyiségnek csak 24°/o-ból lesz kiültetésre alkalmas
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m2 hit. darab száma

i Kovacsovó 1897. május 7. 54 0-50 2700 264 20 5280 108 10560
2 „ 1898. május 7. 612 8-50 52000 3490 40 139600 72 16423
3 „ 1899. április 1. 634 10-50 34000 3242 52 178584 60 17008
4 „ 1900. május 28. 346 4-00 24000 1549 45 69705 86 17426
5 „ 1901. április 25. 554 9-00 43000 2457 85 208845 62 23205
6 Dubranka 1901. május 10. 49 1-00 2000 240 100 24000 49 24000
7 „ 1901. október 28. 120 1-30 6000 449 65 32185 92 24758
8 Kovacsovó 1901. november 10. 475 6-75 43000 2166 90 194940 71 28800

Összesen: 2844 41-55 '206700
1

853139 600 162180

1 hit. kocsánytalan tölgymakk elvetésére kell 684 m2 terület.
1 hit. kocsánytalan tölgymakkból nyerhető csemete 4538 drb.
1 hit. kocsánytalan tölgymakk tartalmaz 2(271 drb. tölgymakkot.
Egyezer darab kocsánytalan tölgymakk nevelésére kell 14 rri'
A kiültetésre alkalmas csemete, az elvetett makkmennyiség 24"j„-a.

csemete. Ebből még azt a következtetést vonjuk le, hogy 
mennyi tölgy-csira pusztul el a vetés és a kiszedés kö
zött, és hogy a kocsánytalan tölgyek fentartása érdeké
ben mennyire ki kell aknázni az alkalmat, a midőn egy 
jó makktermő év van arra, hogy minden felszedhető 
makkot összegyűjtve, lehetőleg még ugyanazon év őszén, 
vagy ha az lehetséges nem volna, kitelelve tavasszal 
csemete-kertjeinkbe elvetjük.

Díváid Béla.

k k k  k k  k ‘1' 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

Varjupusztítás.
A „Halászat“ közli egy haltenyésztő nyomán, hogy a 

varjú alaposan megszokta dézsmálni a patakok pisztráng
ját. Különösen sok kárt tesz a költés idején, május-ju- 
nius hóban, amikor bőven hordják fiaiknak a halat.

De a varjak nemcsak a patakok halállományában tesz
nek kárt, hanem a folyókban is és nemcsak nyáron, ha
nem télnek idején is. Egy természetbarát szaktársam 
megfigyelte, hogy a varjú a folyó partján, a jég szélén 
állva, sorba fogdossa az arra elsurranó halakat.

A varjú ellen tehát káros volta miatt védekeznünk kell.
Minthogy azonban lövéssel való pusztítása, nagy óva

tossága miatt, igen nehéz: a Bajorországban követett fur
fangos pusztítási móddal éljünk mi is. A bajor több liter 
borsót tesz egy nagy edénybe s leönti ezt meglehetős 
erős pálinkával. A három napon át így áztatott borsót a 
a szántókra frissen hordott trágya avagy szemétdombra 
szórják. A varjú csakhamar észre veszi a prédát és -— 
vesztére — mohón neki esik és annyira berúg ettől 
a pálinkás borsótól, hogy nem tud fölrepülni. A falu népe 
ilyenkor rajtüt és százával pusztítja el őket. Acer

Az „Erdélyi Kárpát-Egyesület“ idei köz
gyűléséről.

Szép és igazán nemes feladatot tűzött maga elé az 
E. K. E., midőn ezelőtt 12 évvel megtartotta alakuló gyű
lését. A természeti szépségekben annyira bővelkedő Er
délyt egy uj társadalmi szervnek alkotása által az anya
ország intelligenciájával megismertetni, az akkoriban még 
számot alig tevő idegenforgalmat emelni, az erdélyrészi 
fürdők látogatottságát fokozni és a nálunk még ma is 
csak gyerekcipőben járó turistaságot fejleszteni.

És annak a nehány életrevaló, körültekintő vezetőférfiu- 
nak ügybuzgósága és szív ó s  kitartása már is meghozta 
a sokoldali tevékenységnek gyümölcsét. Az augusztus 
30-án Brassóban tartott közgyűlés elnöki megnyitójából 
és a főtitkári jelentésből kitűnik, hogy ez a most már 5200 
tagot meghaladó hatalmas testület országszerte ismertté 
lett s mint a magyar államnak egyik legmunkásabb társa
dalmi alkotása, igazán dicséretre méltó tevékenységet fejt ki.

Sajnos, térszüke miatt nem vagyunk abban a helyzet
ben, hogy báró Feilitzsch Arthur elnöknek szépen át
gondolt s az idei gyűlésen elmondott tartalmas megnyi
tóját egész terjedelmében közöljük, de hogy olvasóink 
közül azok, kik nem tagjai az E. K. E.-nek, megismer
kedjenek az egyesület működésével, a beszéd végéből 
egy részletet ide iktatunk:

„ ... Ma már világszép Erdélyünk kezd kibontakozni isme
retlenségből. Bérceink, hegyeink ormain mind sűrűbben 
hangzik a magyar turista-szó. Egyesek, iskolák, nagyobb 
csoportok lelkes vágygyal keresik fel szép vögyeinket, 
gyönyörű kilátást nyújtó ormainkat és havasainkat. Kezd 
divattá válni, hogy a külföld helyett Erdély legyen üdü
lésünk, szórakozásunk helye.
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És folytatjuk a munkát, megkezdve Erdély kapujánál, 
a Királyhágó lábánál. Feltártuk itt már a Biharhegység- 
nek legszebb három részletét: a Melegszamos forrásvidé
két, a Galbina nevű sziklatömböt és a ponori Csetátye 
rejtelmes szakadékait. Beljebb haladva, a Kalotaszeg bá
jos vidékének egyik ismeretlen szépségét, a Székelyói 
vízesést tettük járhatóvá, a hová a turisták nagy tömege 
szokott évenként elzarándokolni.

Kolozsvár városának legközvetlenebb szomszédságában, 
az u. n. Kányafőn építettünk menedékházat és létesítet
tünk üdülőhelyet s ma már ez a hely a legkeresettebb 
és leglátogatottabb a kolozsvári kiránduló-helyek között. 
— Tovább menve a közeli Tordai hasadékot törtük át 
sziklaúttal és tettük hazánk e csodás szép helyét jár
hatóvá.

A nagyenyedi Kő-közön áthaladva behatolunk az Érc
hegységbe s a Pilisen és Ponoron építettünk menedék
házakat. — A gyulai havasokban a mi mozgalmunk révén 
villatelep, a Dobrini havason menedékház létesült.

A világhírű Detonáta bazalt szikláinál teljesen beren
dezett vendégszobák várják a turistákat.

A fővonalon tovább menve Brassó városába érkezünk, 
a természeti szépségek ez eldorádójához, a hol szász 
testvéregyesületünk már régóta fejleszti, hozzáférhetővé 
teszi Brassó vidékének hegységeit. Egyesületünk is be
állott dogozó társnak és ma már e vármegyében is több 
helyen látjuk munkásságunknak nyomait. A Kiskirálykőn, 
a Csukáson utak és menedékházak könnyítik a turistás- 
kodást. A társadalomban pedig eleven, lüktető életet 
szemlélhetünk.

És a Székelység rónáján átfutva, látjuk a székelység 
közgazdasági és kulturális fejlesztésének nagy munkáját, 
melyből egyesületünk is kivette a maga részét; ott áll- 
ván az elsők között, a kik e derék nép erkölcsi és anyagi 
fellendülésének érdekeit munkálták.

Kulturális és közgazdasági téren lázas tevékenységgel 
és hála a Mindenhatónak, szép eredményekkel teljesítet
tük feladatainkat, hisz ezeknek fejlesztése, előbbrevitele, 
megteremtése képezik alapját a turistaság és ezzel kap
csolatban az idegenforgalom teljesítésének és fejleszté
sének.

A tudományos szakirodalom terén hézagot pótló nagy 
munkásságunkat több mint 35 kötet munka bizonyítja.

Ezek csak kikapott részletek a nagy munkából, de 
ebből is kidomborodik egyesületünknek az a szívós, ki
tartó törekvése, hogy országrészünk természeti szépsé
geit ismertté, járhatóvá, kincseit értékesíthetővé tegye.

Egyesületünk a lefolyt évben nagy lépést tett a meg
izmosodás, a megerősödés útján. Az egyesületet terhelő 
összes és nagy adósságokat letörlesztettük és végleg szakí
tottunk azzal az irányzattal, mely az egyesületet kockáza
tos és veszélylyel járó vállalatokba vitte bele . . . Büsz
kén mondhatjuk immár, hogy megszabadultunk attól a 
12 éves nyűgtől, mely megbénította összes tevékenysé
günket és felszabadult szárnyakkal repülünk végig mű

ködési területünk hegyein és rónáin, hogy mindenhol ér
tékeset és becsest alkothassunk.

Éhez kérjük az igen tisztelt Közgyűlés bizalmát és tá
mogatását, ehez kérjük a mi jó tagjaink segítségét és 
kérjük osztályaink buzgó és lelkes közreműködését.

A lefolyt év gyászt is hozott nekünk. Elvesztettük szé
kely akciónk vezérét, akitől ez akcióhoz eszméket merí
tettünk, a kinek útmutatásai szerint a székelység érde
kében is mindig csak jót és hasznosat cselekedtünk.

Elvesztettük Potsa Józsefet, tiszteleti tagunkat, azt, a 
férfiút, kinek halálát méltán siratja minden székely és 
minden jó magyar, mert kitartóbban, szivósabban nem 
dolgozott senki, hegy a székelységet lábra állítsa s anyagi 
és erkölcsi érdekeit előbbre vigye. Fejezzük ki részvétün
ket a nagy vesztesség felett és örökítsük meg emlékét 
igaz kegyelettel annak a férfiúnak, akit épen a tavaly 
emeltünk tiszteleti tagjaink sorába.

Egyesületünk a lefolyt évben mintegy 200 új taggal 
szaporodott és ma már az E. K. E. nevét az egész or
szágban úgy említik, mint a magyarságnak egyik leg
munkásabb társadalmi alkotását, mely céltudatosan ha
lad előre, melynek tündöklő vezércsillaga ott ragyog a 
királyi trón közelében, fenséges védője személyében, ki
hez e közgyűlés megnyitása első percében is hódolatun
kat és tiszteletünket küldjük.

Mai ünnepélyes közgyűlésünk alkalmából jelenünk meg 
első Ízben fölszentelt Erzsébet-lobogónk alatt. Ez az első 
alkalom ihlessen meg bennünket, hogy lobogónk alatt 
dicsőült Nagyasszonyunk, immár vádőszentünk, eszméit 
hirdessük, reánk maradt hagyományait szolgáljuk haza
fias társadalmi szervezetünkben.

A béke, a szeretet, a testvériség és a kitartó munkás
ság azok a szent jelszavak, melyek lobogónk lengését 
irányítják. Kövessük ez irányt és egyesületünk a magyar 
nemzeti állam kiépítésének nehéz munkájában nagy és 
hasznos tényező leend. Ezzel egyesületünk 12-ik köz
gyűlését ezennel megnyitom.“

** *
A nagy figyelemmel hallgatott és lelkes éljenzéssel fo

gadott elnöki megnyitó után Radnóti Dezső főtitkár elő
terjesztette a választmány jelentését, melyből elsősorban 
az E. K. E. idén megnyílt múzeumának létesítése felől 
nyerünk tájékozást. A néprajzi muzeum, mely Kolozsvárt, 
Mátyás kirá’y szülonázában van e helyezve, az egyesületi 
könyvtárral együtt jelenleg már mintegy 115 ezer korona 
értéket képvisel. A múzeumot eddig közel 9 ezer ember 
látogatta, köztük József kir. főherceg Ő fenége is, ki az 
elhelyezett eredeti népéleti érdekességek, valamint a táj
rajzi szépségek festményei, fényképei, akvarelljei, s ál
talában a muzeum gazdagságáról elismerőleg nyilatkozott.

Másodsorban felsorolja a jelentés a turistasági ada
tokat és vármegyénként a tervbe vett vagy előkészítés 
alatt álló munkálatokat, melyek egyszersmind a jövő évi 
működésnek munkatervét is alkotják. Örömmel konstatál
hatjuk ebből, hogy alig van vármegye, mely az E. K. E.
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működését ne támogatná. A távolabb fekvő s nehezebben 
megközelíthető kirándulási helyek közelében már eddig 
is sok menedékház épült, melyek közül a kolozsmegyei 
Dobrin tetőn lévőt Andrássy Tivadar gróf építtette az 
egyesületnek. A jelentés konstatálja továbbá azt is, hogy 
az egyesület működése óta Erdély idegen-forgalma 
mintegy 50%-al emelkedett. A választmány külföldi 
összeköttetéseket tart fenn. így Franciországban Gerald 
Faul-lal, Angolországban Shrubsole geológussal újabban 
Győry Ilonával, aki tavalyelőtt lett Ginever angol tudós
nak felesége.

A választmány német nyelvű kiadványokban ismer
tette az erdélyi fürdőket is, s az ismertetéseket szétkül- 
dötte díjtalanul a külföldi könyvtáraknak és a külföld 
nevesebb férfiainak.

Az idén 54 kiránduló csoportot vezetett a választmány 
Erdély különböző vidékeire. A legnépesebb sport a sze
gediek kirándulása volt 200 résztvevővel.

Örvendetes lendületet nyert az E. K. E. révén a diák- 
turistaság és a fürdőügy is.

A radnaborbereki fürdőt, mely az E. K. E. tulajdona 
volt, a kincstár az idén megvásárolta.

Végül beszámol a főtitkári jelentés az egyesület iro
dalmi működéséről is s kiemeli, hogy az egyesületi fo
lyóirat, az „Erdély“ az idén 12. évfolyamába lépett. Egyéb 
kiadványai, az „Erdélyi Kalauz“ és a „Székely föld“, 
teljesen elfogytak, de most előkészítés alatt áll „Világ
szép Erdély“ címmel egy nagyobb szabású monográfia, 
melynek megírásán dr. Hankó Vilmos fáradozik.

** *
Az itt csak vázlatosan ismertetett működéséből az E, 

K. E,-nek meggyőződhettünk, hogy az valóban méltó 
arra, miszerint a nagy közönség felkarolja, támogassa, 
mert egyedüli célja nem más, mint hazánk közgazdasági 
fejlesztését és közművelődési viszonyait előbbre vinni, 
azért tehát mindenki tartsa erkölcsi kötelességének őt 
tehetsége szerint gyámolítani. ^  ^
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T Á R C A .

A mi lengyeleink.
Két év előtt mindenkinek volt lengyele. Jókainak, a 

Pesti Hírlapnak, Sipulusznak, Sáskának, nekem is. Sőt 
nekem több volt; nekem lengyeleim voltak. Míg azonban 
az előbbiek lengyele mind tett-vett valamit, az enyém 
holtan került az asztal alá . . . akarom mondani — az 
asztal fiába.

Nem is volt kár érte. A Magyar Erdész minden olva
sója megérdemelte, hogy sohse lássa, de viszont: hogy 
az én lengyeleim is megérdemelték, hogy róluk meg ne 
feledkezzem, — csak most látom, ahogy ide kerültem a 
szomszédjukba s ahogy többször élek vissza az ő ke- 
vésbbé modern, mint inkább őszintébb szíveslátásukkal.

Bizonyos, hogy ez az irántuk való lelkes szeretetté foko
zódott megemlékezésem keltette fel bennük is — értünk 
lobogó meleg vonzalmunkat, — s még bizonyosabb, hogy 
csakis ennek a mi kölcsönös vonzódásunknak köszönheti 
Budapest azt a látogatást, amit múltkor tett nála az 
ezer (?) lengyel.

*
Volóc az első magyar vasúti állomása a Vereckénél 

magyar földre lépett lengyeleknek.
Ám ez a falu csak annyiban magyar, hogy minden a 

hét magyar vezérre emlékeztet benne.
Heten beszélnek itt magyarul: pap, tanító, kond . . . 

azaz hogy jegyző, vasutyi, postás, fűrészgyáros, boltos. 
Közvetlen az állomás mellett hét öreg fenyő mered az 
égnek a falu hét fatornyu temploma körül, — hét percig 
áll a vonat az állomáson, — hétszer iszik ott a magyar 
és hét gyermeke van ott minden apának. Akinek talán 
nincs, annak volt, vagy lesz.

Ez a Volóc a lengyelek mostani bejövetelének hirére 
gyűlést hivott össze a vasúti állomásnak hét Erzsébetfája 
alá, valamiképen Árpád is annak idején Pusztászerre, 
hogy a magyarságnak már ezen a legszélső állomásán 
is dokumentálja a magyar vendégszeretetet.

Nagy Magyarország maga sem tudná, hogy milyen 
figyelmes vendéglátó ő, ha ez a legritkább és ép ezért 
legbecsesebb lap, ez a rádium még meg nem volna!

Augusztus tizennegyedikére hívták össze a gyűlést, a 
melyen — ez volt a legmaqyartalanabb jellemvonása a 
gyülekezetnek — az egész intelligencia megjelent s mind
nyájan egyetértve megállapodtak abban, hogy az augusz
tus tizennyolcadikán éjfélkor érkező vendégeket világos
sággal fogják fogadni.

— Hadd lássák testvéreink, hogy nálunk minden idő
ben, mindenütt: fejünkben és szivünkben is — világos
ság és szeretet lakozik.

Csak politikai újságot ne olvasnának 1
Összerakták hát az államsegélyekből megtakarított ga

rasaikat és sietve tömérdek lampiont, gyertyát, fáklyát 
hozattak, világító oszlopokat ástak le, köteleket húztak a 
levegőbe s teleaggatták világitó szerszámokkal.

A kurátorok hamarosan keresni kezdték a húsvéti lö
völdözésre való mozsarakat, de mivel ezeket sehogy sem 
tudták előkeresni, az asszonyok lelkesedve ajánlották fel 
saját, kisebb-nagyobb rézmozsaraikat.

Örökké fájlalhatják lengyel vendégeink, hogy — bár 
nagysokára, de mégis csak előkerült valahonnan egy aféle 
komolyabb mozsár, amely annak idején durva kemény 
pukkanással riasztotta el az érkezők szemére szállott 
álomtündért.

Ébredésük emígy ha nem is volt a legkellemesebb, de 
a valólátás talán kárpótolta őket az erőszakos fölébresz
tés. kellemetlen voltáért.

Az állomás fényben úszott, az előtte magasló domb
tető templomtornyáról — a fűrészgyár szívességéből — 
villámos reflektor szórta a fényt a napkeletről jött ven
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dégekre, mint valamikor a bethlehemi csillag, — a tem
plom körül álló, égő lobogó lángokkal díszített hét fenyő
szál meg mint hét óriás karácsonyfa lehelte az érkezők 
felé a hozsánnát . . .

Ha kellemesen érintette a lengyeleket a mi fogadá
sunk, úgy még kellemesebben leptek meg minket ők, a 
mikor a kocsiból való kiözönlésük után, a zaj csillapod- 
tával tölharsant a vonaton a Rákóczy . . .

Rákóczy, Rákóczy . . .  itt ebben a rongyos határ
széli faluban, ahol vályogvető cigány cincogását sem hal
lani . . . Ahol ha senki sem tudná is, hogy miféle faj- 
zathoz tartozik, itt e muzsikánál éreznie kell, hogy ma
gyar, hogy talán époly szerencsétlen testvére — a ha- 
zájavesztett lengyelnek, talán sorsában is testvére annak . . .  
és aggódó rettegés nyilai szivébe a gondolatra, hogy bár 
erős karral, érző szívvel áldotta meg istene, de vájj’ nem 
ássa-e alá nemzeti létünket belőlünk soha ki nem vesző 
átkos egyenetlenkedés, urhatnámság . . .

Volt éljenzés, volt lelkesedés . . .
Magyarországnak csak ez az Ínséges néplakta földje 

szül oly szép, szálas termetű férfiakat, mint a minők a 
vasúti kocsikból előlépegettek. Férfia, asszonya — herceg 
az valamennyi.

A falu papja, ugyanaz, aki pár év előtt a vereckei em
lékünnepen üdvözölte szegény népe nevében a minisz
tert, most lengyelül mondott istenhozottat nekik; Volócnak 
egyetlen és igy egyszersmind legszebb leánya pedig virág
bokrétát nyújtott a lengyel nőknek.

Meghatottan felelt vezetőjük. Lengyel beszédét inkább 
csak éreztük, mint értettük, de jó volt az igy is, nagyon, 
főleg mivel beszéde végeztén melegen kezet csókolt az 
üdvözlő nőknek.

Szegény egyetlen leány! Miért is nem inkább ennek 
az édes lengyel úrnak adtad a volóci asszonyok bokré
táját . . .

A kézszorítások és csókok után persze, hogy szivünk 
egész melegével énekeltük a lengyel és magyar himnuszt, 
majd meg fáklyásmenetet rögtönözve végig néztük és üd
vözöltük az egész vonatot, miközben csak úgy sugárzottak 
a lengyel arcok a visszhangzó örömtől és meghatottságtól.

Félórai időzés után a vonat kölcsönös éljenzés, kalap 
és kendőlengetés között tovaindult. De a közönség any- 
nyira emelkedett hangulatban volt, hogy már egymást 
éltették hétszer és hetvenhétszer és senki sem akart 
aludni menni.

Mind ott állott megigézetten a lengyeleknek szabaddá 
szálton szive melegétől . . .

Mégis a szegény nép vált meg a legnehezebben az 
állomástól, de leginkább a gyönyörű papirlámpáktól, a 
mikre mindre egy-egy Amerikába vándorolt atyjafiának a 
képe volt föstve.

Szegény plebsz! Bizony nagy szeretet él szívetekben, 
ha ily képűvé nyomorított kedveseitekre is oly sóvárgó 
epedéssel gondoltok.

VAD ÁSZAT.

Szeptember.*
(Folytatás).

A vad tartózkodási helye.

A szarvas, dám- és őzvad, valamint sörtevad is 
már kezd falkákba, illetve kondákba állani. Általában e 
hóban már inkább együtt tart a vad, mint az előző hó
napok forró napjaiban s inkább a nagy, sűrű erdősége
ket keresi fel s a csöndes, elhagyatottabb pagonyoknak 
ad előnyt. Az őzbak magánosán is kószál még s a sűrű 
csendes vágások képezik tartózkodási helyeit, melyekből 
csak este és reggel vált ki rendes, megszokott kijáróján 
(„forgóján,“ „váltóján“). A nyúl még mindig nem any- 
nyira vitéz, hogy a sűrűs helyeket, kukoricásokat tarlók
kal, ugarokkal cserélné fel, — azonban az igen gazos 
tarlókba, sűrű muharokba az öregebb legények ki-kifek- 
szenek; a krumpliföldekre (a burgonyaszedés mozgal
massága következtében) azonban már ritkábban. A fo
goly szintén a kukoricásokat s ezek közvetlen közelébe 
a sűrű veteményföldeket, igen nagy burgonya- és bur- 
gondia-táblákat, továbbá a bokros helyeket, füves, bok
ros kubikgodröket keresi — még mindig költési helye 
körületben, kivált ha még erősen meg nem vadászták; 
ellenkező esetben rebbenékenyek és nagyon futnak a 
vizsla előtt. A fúrj — bár a nagyobb forróságok alkal

* Mutatvány: Lakatos Károly már ismertetett uj művéből.
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mával sok elhúzódik a kukoricásokba belőlük, — mégis 
inkább a veteményes helyeken, gazos tarlókban (kivált 
szeles időben és kukoricatörés után), kölesekben, kaszá
lókon, gazokban és gazos árokpartokon, de bokrok kö
rül is lappang; húzása idejében azonban leginkább csak 
az üde búzatarlókon található. A túzok egyre szemesebb 
s már istenért se vár be puskalövésnyire. Mivel nagyon 
vigyáz magára, csakis oly helyeken sétál, ahonnan min
denfelé messzire elláthat, amiért is észrevétlenül nem 
közelíthet feléje semmi teremtett lény. A fácán amíg a 
kukorica fennáll, csakis ott érzi jól magát. Általában 
szívesebben tartózkodik kint a földeken, mint tenyész- 
pagonyaiban. Estenden azonban fákhoz, vagy bokrokhoz, 
fasorokhoz szokott vonulni. A szárnyas ragadozók szerte 
kószálása kezdetét vette; miért is néha-néha már az 
uhuval is megpróbálkozhatni ellenük, az alvó helyeiken 
való esti lesek is mulatságosak s mindenek felett pedig 
hasznos sportot adnak.

Madárélet, vonulás.
Erdőn-mezőn sárgaság, a hervadó élet jele kezdi ki

verni magát. Elhalványul az erdő lombja, majd bíbor
színűre változik átal. A kiálló száraz ágakon őszi szálak 
lengenek, mintha csillogó ezüstszálakat szőtt volna az 
idő a fák dús lombüstökébe. A szellő egyre fésülgeti, si
mogatja a tarkuló lombot, elszakít egyet-egyet azokból a 
csillogó hajszálakból és röpíti tova, messze-messze, míg 
megakad ismét valahol egyik is, másik is. Kevesen tud
ják, hogy azoknak a fénylő szálaknak a tövén nem a 
hervadó élet, de a szárnyat öltött remény létezik . . . .  
Akármerre jár körül szemünk, fakó színbe vesz el a te
kintet. A magas égen is átszűri magát az őszi halvány
ság lilája s a nap sárga sugárkévéket szór alá a sár
guló virágra. Erdőnek-mezőnek már nincs illata, csak 
színe. A színek kultusza járja most. Csupa arany, ra- 
gyodás minden ; de ez az évszak búcsúpompája . . . .  
Már egyre gyakrabban sóhajt az erdő és mintha sírna 
valami fönt a gályák közt . . . .  Szél játszik a lombok
kal, virágfejekkel, letépi a szirmokat, az elhalt levélvá
zakat s kirakja velők az alanti sorvadó gyöpet, talán 
hogy eltakarja kissé a föld aszályát, a hamut, mit a 
föld kiszór magából, ha az élet, a virulat lefut a testé
ről. És a csend mind ünnepélyesebb, csak a szél sivít 
néha: beszól minden zugba, bujdoklik az erdő fái között, 
mintha a természet szárnyas gyermekeit szólítaná. Oda
benn pedig egyre nagyobb csendesség üt tanyát . . . .  
Az éjjek hüvösödni kezdenek s reggelenként a vízgőzök 
fehér párázatokban lepik el a tájat, amitől megborzong
nak a laza tollú kis madártestek s nincs kedvök dalra 
gyújtani. Inkább mennének már, mint danolnának. Inte
get nekik a nagy végtelenből a titkos hatalom: jertek, 
jertek! . . . .  Megérti ezt, megérzi ezt minden madár, 
aki vándor, s elcsicsergi búcsúdalát az ősi bölcsőhöz, a 
ó hazához. Aztán lehangoltan, szomorúan készülődnek 
a nagy út fáradalmaira és a sereges jövés-menés kerül

napirendre a tollas lényeknél s nap-nap mellett eltűnik 
néhány faj vándormadaraink közül. A hónap elején már 
csoportosulnak a fecskék, aztán nemsokára mennek is a 
„ledérek éghajlatot cserélni“ — mint a költő mondja. A 
banka is hátracsapja taréját s megy a villások után. 
A fülemilék, poszáták is egyszer csak eltűnnek, mintha 
nem is lettek volna. Úgy tesz a többi apró nótás madár 
is, azért kezd oly egyhangúvá válni a lombos tanya, 
melynek a tarka, vidor nép híjával a költészete is felosz
lik. Csak kevés marad ezekből az örök-vidor lényekből, 
olyanok többnyire, amelyeket előbb észre sem igen vet
tünk ; de most kedvesek — a szemnek is. Mily szívesen 
hallgatjuk például az erdei pinty ezüst csengetyűjét, a 
vörösbegy kedves, egyszerű dalolását, a cinkék, sármá
nyok csicsergő hangicsálásait 1 Ezek most kedvesek, mert 
hűségesek. A lelkűk ide vonzza őket, az ősi csereshez,

| a hazai kuszalombok világához, ahol kis fészkök rejte
zik, szerelmük, boldogságuk, édes tanyájuk honol. A kis 
szárnyasok csipegéseit most már nagyhangú madarak 
zaja váltja fel, harsol a mátyás, kacag a küllő jókedvé
ben, mert végtől-végig az övé lett a néptelenné vált er
dővilág, melynek hallgatagságát a küllőn kívül alig veri 
fel más madár hangja, legfeljebb az ölyv nyávog néha, 
vagy sas üvöltöz az erdő fái felett s valahonnan, nagy 
távolból az erdők királyának, a nemes agancsos vadnak 
a menydörgő szózatát kapkodja át a szellő szaggatottan. 
Amily néptelen az erdő, éppoly nyüzsgő, víg élet járja 
most az aranygerezdek tájain. A „borág“ édes gyümöl
cse oly csábitó; aztán oly sok gurmand van a szárnya
sok világában is . . .  . Lepi is a madárféle, a sok se
regély, rigó és a magtörő hadak tarka elegye a vincellér 
nagy bosszúságára; hiába vannak a „hessegetők“ a sok 
kelep-kelep, meg a nagy pukkanásu bumberdó a mér
ges csőszbácsi kezébe! Csak aludni járnak haza a ker
tekbe, erdőkbe. Odakint a tavakon is nagy a mozgalom. 
A vizimadarak lokális kószálásait lassankint kezdi felvál
tani a nagy kontinentális mozgalom élénksége. Csopor
tosulni kezdenek s napról-napra mind tömegesebben 
szállják meg a mocsárt. Hanem az általános „trallárum“ 
még a távolabbi jövőbe nyúlik bele. A gerle, kék vad
galamb s fürj vonulásban; általában e hóban már a leg
több költözködő madárnál jelentkezni kezd az a bizonyos 
izgatottság, mely a mozgalmas napokat mindig megelőzi. 
Tapasztalni ezt a kalitkába zárt madárkán is. A titkos 
intelem rá nézve sem lehet közönyös ; csak mink nem 
értjük. Nemis lehet annak a végére jutni, a mi véges 
eszünkkel, melynek a titka az örök bölcseség szimbólu
mához van láncolva! . . .  Az erdei szalonka e hó vége 
felé (magasabb hegységekben rendszerint 20-dika után) 
már húzni kezd (az Alföldön jóval később kezdődik a 
húzás, mint hegyes, erdős vidékeken). A fürj déli me
gyékben (Temes, Torontál, Krassó-Szörény) szeptember 
8— 10-dike táján végleg befejezi húzását. Általában szep
tember második fele már nem a fürjeké, mert legtöbb 
vidékén az országnak már szeptember első felében végbe
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megy a nagy „trallárum“, vagyis a végleges őszi taka- 
rodás mozgalma. Azután csak szórványosan találkoz
hatni fürjekkel: elmaradottakkal, elkésettekkel, vagy pedig 
olyanokkal, melyek túlságos elhizottságuk miatt útra kép
telenek. Nagy néha azonban reteráló fürjekre is bukkan
hatni — olyan esetekben t. i., midőn húzásuk napjaiban 
a Moreákon, általában a tengermelléken erős, tartós s e 
mellett igen hideg bórák dühöngenek. Az ilyen visszavo- 
núló tűrjek néha szinte megelevenítik a tájat, annyi van 
belőlük. (Alföldi megfigyelés.) E hó vége felé a vizi- 
madarak lokális jövés-menését lassankint felváltja a nagy 
kontinentális mozgalom élénksége. Csoportosulni kezdenek 
s végre beáll az igazi vonglás, melynek vége azonban a 
távolabbi jövő hidegebb napjaiba szakad bele. A nagyobb 
mocsárokon szeptember havában fordul meg legtömege
sebben s marad legtartósabban a szárnyas vad.

(F o ly t , k ö v )
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Róka komáról.
Hogy a vörös vitor

lás libapásztor sem min
dig a megtestesült su
nyiság és ravaszság, ki
tűnik az alábbi két eset
ből.

Egyik erdőőröm ápril 
utolsó napjaiban négy 
darab rókakölyköt sze
dett ki a kotorékból, de 
a füstöléshez használt 
erős kéngáz annyira 
megviselte az egy-két 

napos csemetéket, hogy azokból három, rabságuknak első 
napján kiadta ártatlan lelkét s csak egyiknek szervezete 
állotta ki a kemény tűz- illetve füstpróbát. Ezt a fürge 
szép kis jószágot tejjel s husvagdalékkal aztán fel is ne 
véltük s elkereszteltük Katának. Csakhamar ked/elt la
kója lett udvaromnak s Pluto kutyámnak testi lelki cim
borája. Egy tálból falatoztak reggel s este, s habár Plu- 
lónak a fülei akkorák voltak, hogy Kata azokkal éjjelre 
betudott .volna takarózni, a kis torkos ravaszdi sohasem 
maradt az óriás szelindek mellett éhesen, sőt ellenkező
leg, már három hetes korában valóságos hájat nevelt 
lompos kis bundája alatt, úgy hogy akármelyik díjnok 
megirigyelte volna gömbölyű derekát.

De azért minden jóltartás mellett sem tudta faji 
tulajdonságának vérengző természetét a kacsákkal szem
ben leküzdeni, miért is láncra került. Ezt a nehéz rab
ságot nem sokáig tűrte s május 18-án nyomtalanul el
tűnt á portáról. Én is ez időben indultam hosszabb sza
badságra, honnan julius 20-án tértem vissza s megérke
zésem után első dolgom volt gondnokságomat újból 
bejárni. Először is egy tölgyes fiatalost akartam megte
kinteni s meggyőződni, miként sikerült benne a tavaszi

ültetés. Kora reggel egy benőtt cserkészösvényen ban
dukolok a hegyen fölfelé; egyszer csak megrezzen a 
bokor s abból róka ugrik Plútó felé. Hirtelen puskámhoz 
nyúlok, de egyidejűleg felismerem „Kata“ nénit, kiben 
bizonyára az ellopott jó falatokért liheg a bosszú Plútó 
felé. Nevén szólítom. Barátságosan csóválja farkát s 
mintegy tamáskodva pislog felém, közben fogvicsorgatva 
sandít Plútóra. Közelébe lopódzom; zsineg is akad a 
lajbi zsebben s már már a nyakára hurkolom azt, de az 
imposztor ügyesen félreugrik s hirtelen háromszor szembe 
prüszköl. Ezt már Plútó se veszi tréfának, neki ugrik, 
leteperi s elkezdi istenigazába gyömöszölni. Előttem hem
peregnek, miközben Kata egérutat nyer, de alig 5 lé
pésre szétszedi fejét lövegem. Szinte megsajnáltam aztán 
szegényt. Páratlan viselkedésével ki is érdemelte sajnál
kozásomat, amennyiben két havi távoliét után nevét nem 
felejtette el, sőt a szabadban meghagyta magát cirógatni. 
Ha Plútó nincs velem, nem ér ilyen gyászos véget 
viszontlátásunk.

** *
A második eset alig négy nappal később történt.
Früstöknél ülök s megzavar egyik palóc erdőőröm 

avval a jelentéssel, hogy az új szarvasbefogóba betévedt 
egy hatos szarvasbika, mit tegyünk vele. „Semmit“, volt 
a kurta válasz „ha megfogta magát, maradjon egyelőre 
a befogóban,“ de azért rám erőszakolt nyugalmamat 
nem bírtam leküzdeni, felhagytam a falatozással s szo
kásom ellenére fegyver nélkül, csupán kampós végű 
mogyorófabotommal indultam ki az erdő felé. Kiváncsi 
voltam, miféle oktondi bika mehetett kánikula idején a 
kerítéssel ellátott befogóba, a hol jelenleg száraz széna 
az egyedüli csalétek.

Utam egy erdei tisztáson vezetett keresztül, mely
nek déli sarka keskeny vakösvénybe nyúlik be. Amint
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ott elhaladtam, a sűrűség szélén egy rókát pillantottam 
meg, mely háttal felém fordúlva, valamin lakmározni 
látszott. Elfogott a méreg, hogy most fegyver nélkül tehe
tetlenül állok a gonosz rablóval szemben. A róka felől 
erős szél fújt s így belopakodhattam egészen mellé, mi
közben felismertem egy őzgida még párolgó véres szét
tépett testét, melyből a koma ugyancsak megtömhette 
üres bendőjét.

A koma érzékeny szaglási szervét annyira átjárta s 
megtöltötte a friss inyencfalat bűze, hogy ügyet sem ve
tett környezetére. Magam sem tudom miként támadt hir
telen a gondolatom a gonosz zsiványt ily szokatlan mó
don megbüntetni, de elég az hozzá, mint a macska, 
csöndesen melléje csúsztam s mogyorófapálcámmal olyant 
húztam derekára, hogy csak úgy nyekkent bele a vörös 
gazember.

Egy második ütésre időm már nem volt, mert a 
megbotozott koma mint a villám surrant el mellettem s 
zavarában a tisztás felé igyekezett. Odaérve megállt, egy 
pillanatra leült, körülnyalta maszatos véres orrát, hihe
tetlen komikus pofával reám bámult s aztán görnyedt 
derékkal, mint a ki nem jól érzi magát, gyorsan ott 
hagyta a reá emlékezetessé vált csatateret.

Azt hiszem nem sok vadászember vett hasonló 
elégtételt a tetten ért rókán s ha visszagondolok erre a 
bolond esetre, ma sem tudom megmagyarázni a ravaszdi 
határtalan könnyelműségét. Szinte hihetetlen, hogy valaki 
fényes nappal az erdőn rókát megbotozzon. Az utánam 
ballagó erdőőr, a ki messziről tanúja volt e fura históriá
nak, megmerne esküdni, hogy ez volt az első róka, me
lyet az apátfalvi erdőben valaha kiporoltak. Neki mégis 
annyi haszna volt belőle, hogy a megmentett őzpecse 
nyéből vagy kétszer jól bevacsorázott.

Tudtommal csak Salamon Ödön barátom járt még 
ilyenformán harmadéve, midőn május végén búzaföldjén 
üres kézzel egy eleven öreg rókamamát fogott. Ő nagy
ságát ketrecbe zárva akkoriban sokan megbámultuk s 
gratuláltunk a bolond szerencséhez, s most majdnem ve
lem történik meg egy hasonló sikeres rókázás.

Különben alapi Salamon Ödön még egyébről is ne
vezetes. Itt a vidéken ő lőtte a legszebb kőszáli sast, 
ő lőtte az egyedüli hófehér verebet s ő fogott egyedül 
élő vadlibát. Valamelyik esetet akarva nem akarva le 
kell Írnia e lapok valamelyik legközelebbi számában.

E két esetből azt a meggyőződést nyerhetjük, hogy 
biz róka koma sem bír mindig a neki tulajdonított előre 
kiszámított ravaszsággal s vannak esetek, mikor az ő 
ügyetlenkedéseit a magunk javára kihasználhatjuk.

M.

„Medve van az erdőben“ . . .
Tudtul adja mindenkinek, de különösen azoknak, a kiket illet: 

Marci Sándor.
Egyik alföldi városunkból, melynek neve a nyírfától 

ered, észak felé kimenve, szép tölgyparkerdő mellett nyíl
egyenes út vezet ki a nagy erdőbe. Az út másik olda- 
lák szebbnél-szebb nyaralókban üdülnek a városiak. A 
poros város és homoktenger közepében nincs egyéb oázi
suk. Itt szaladgálnak a gyermekek, itt szívják be az üdítő 
levegőt az iskolai év után, ott nyaral a város szinejava 
családostul . . .

A gondtalan üdülő publikumra villámcsapásként hat 
a városi főkapitány telefon-értesítése, „bejelentvén, hogy 
medve jár az erdőben, figyelmeztettetnek a kint nyara
lók, saját biztonságuk érdekében teendő elővigyázatra.“

Nosza lett riadalom. „Pakoljunk anyjuk“, szól egyik 
nyaraló.

„Nó, ez szép dolog! mily nagy fáradtsággal költözköd
tünk ki négy napja s ime, cihelődjünk újra“, fakad ki 
türelmetlenül a síró asszony.

E percben az ajtó gyorsan feltárul, „medve van az er
dőben 1“ — mondja berohanó ismerős szomszédjuk — 
most költöztem ki, még le sem rakattam a pakkomat, 
azonnal visszafordíttattam a szekeret. A gyerekeket pedig 
két rendőr fedezete alatt küldtem vissza. Hát Pisti és 
Feri hol vannak ?

„Jézus Mária, szegény gyermekeim“, felsikolt az asszony 
s hirtelen elájul. A férj locsolgatja, ecetes vízzel éleszt
geti a halálra ijedt asszonyt, a mindenes leány a mint 
csak bír, rohan a gyerekek keresésére.

A szomszéd is sietve távozik; útközben két barátjával 
találkozik, kik egy juhász-kutyát két láncon huzgálnak.

„Az Istenért, mit csinálnak? Meneküljenek, medve van 
az erdőben!“

„Hiszen éppen azért vettük 20 koronáért ezt a komon
dort, hogy legalább az éjjelre legyen házunknak védője. 
De a dög nem akar jönni; már egy órája kínlódunk vele; 
egészen beleizzadtunk. No csak rajta, húzzuk újra.“

A kutya mind a négy lábát megveti; a két úr kétfelé 
húzza a nyakára szorított láncot. Egy fuldokló görcsro
ham s a kutya felfordul, kiadja páráját.

„Utolsó reményünk is füstbe ment. Mi lesz velünk? 
Kiki gyorsan haza menjen“, szólnak kétségbeesetten s ro
hannak haza.

Hány ily s hasonló szivrepesztő jelenet játszódik le ; 
ki tudná azokat elmondani, sőt leírni?

A főoszlopa a nyaralóknak J. ügyvéd; ő jó vadász és 
el is van látva 50 fogolysrétes patronnal. Ő egyedül, a 
ki bátorítja a nyaralók lakóit. „Ne féljetek — úgymond 
— mind az ötven patront bele lövöm az istentelen med
vébe, ha ide merészkedik jönnni. 50 patron pedig csak 
elég lesz!“

Azért estve mindenki jól bezárkózik. Reggel pedig lopva 
sietnek a városba: külön rendelt kocsikon.

Kérdik, mi újság ? Hja, a medve egy asszonyt, — de
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a vele volt gyermekét is — sőt mi több, férjét is meg
ette. Gubás János látta, hogy miként rázott egy fát a 
medve s hallotta rövid szakgatott, mély hangú bogését.

A városatyák elszörnyüködnek. A rendőrkapitányt erély- 
telenséggel vádolják, a polgármestert csípős interpellatió- 
val fenyegetik.

Sokan készülnek végkép kiköltözni a vármegyéből. 
„Ha már igy van, tenni kell valamit. Azonnal jöjjön a 
rendőrőrmester tiz legbátrabb rendőrrel. Mindenik viszi 
Werndl karabélyát s kap ötven éles töltést", hangzik a 
parancs.

Egy óra múlva két városi fogat szállítja a rendőröket 
kifelé. Szuronyaik már előre >»— harcrakészen villannak a 
nap tüzében, fel vannak tűzve.

Utánuk egy kocsin a rendőrkapitány. Hat dupla puska 
van vele.

Nó, erre már lélegzetet vesznek az emberek. Sőt egy
két éljen is hallatszik a fegyveres csapat után, de csak 
elfojtva, nehogy a medve meghallja és bosszút állhasson.

Az erdő szélén megállnak s tanácskoznak. A rendőr
őrmester a gyors töltésre oktatja a rendőröket, a kik az 
erdőőri személyzettel jelentékeny erősítést nyernek.

A rendőrőrmester elővesz egy jól befaggyuzott patront. 
Dugja gyorsan be a töltényűrbe. Nem megy be, hiába 
nyomja.

„Eh, segítünk rajta“, mond egy rendőr s beszalad a 
közelfekvő városi majorba. Visszajön egy baltával s reá 
üt a patronra. Durr . . . Elsült a karabély. Szerencsére 
emberben nem esett kár.

„Le kell kaparni a faggyút“, körömmel, bicskával, ki 
hogy tudja lekaparja s végre töltvék a fegyverek

„Álljon elő Gubás János s lelkiismeretesen, az igazság
nak megfelelően, mondja el, hol látta a medvét“, — osztja 
parancsát a rendőrkapitány — „és vallja be X. nyaraló 
úr, kitől hallotta, hogy medve van az erdőben.“

Gubás megadja útbaigazításait s 6 rendőr egy erdőőr
rel s az ez alatt oda érkezett tanácsnok úrral elindul, 
hogy kikutassák a gyanús helyet.

Annak közelébe érve, az útról megmutatja Gubás az 
irányt. A fákat sorba rázzák, mig egyre azt mondja Gu
bás, hogy ezt rázta tegnap a medve. A főerdőőr kellő 
szakavatottsággal végig néz a fán s megállapítja, hogy a 
rázott fa 4 méter magas és 14 cm. átmérővel bír. Gubás 
állítja, hogy erről rázta a medve a gyümölcsöt.

„Hiszen ez tölgyfa“, rivall reá a tanácsos.
„Már akármilyen az a fa, de állítom, hogy ott láttam, 

feleli Gubás s hallottam, hogy ordított a medve: böh, 
böh. El akart előre ijeszteni s én keresztet vetve, elsza
ladtam.“

„Ozbak volt biz az; itt a nyoma meg a hulladékja.“
Mindnyájan fejüket csóválják s vissza mennek a rend

őrkapitányhoz, a ki ez alatt előállíttatta azt a sorközi ka
pás munkást, a kit X. ur megnevezett.

X. úr vallja, hogy ez a munkás is azt mondta volna, 
„medve van az erdőben, meg kellene lőni.“

E R D É S Z

„Igaz, feleli a munkás — mert ott volt Medve Pista 
sógorom az úton s arra mondtam, medve van az erdő
ben, meg kéne lűni.“

Harsogó kacagás fogja el a tanácsost, aki a rendőrö
ket leszerelteti s a rögtönitéiő bíróságot feloszlatja.

Pár perc múlva az egész város megtudta a valót s a 
felültetett nyaraló publikumból nyolc napig senki se me
részkedett Ny . . . .  ra. J. ügyvéd azonban ma is eldi
csekedik vele, miként applikálta volna az ötven patront 
a bestia gyomrába.

így történt ez valóságban az Ur 1903. évének augusz
tus első felében.
k k k  A k k k  k. k.k k k k k  k k  k k k i k  k  k k  k  k k k k k k k k  k k k k k

A lippai v a d ász tá r s aság  augusztus 12-én tartotta 
évi rendes közgyűlését, melyen a tagok egy-kettő kivé
telével majdnem teljes számban jelentek meg. Elnökké 
ismét Földes János m. kir. erdőmester, intézővé Klepp 
Miklós és pénztárnokká Molnár Gyula lett megvá
lasztva. Ugyanez alkalommal több uj tag is lett felvéve 
s igy a vadásztársaság jelenleg 42 tagot számlál. A ház
szabályok értelmében a vadászati idény kezdete augusztus 
15-ére állapíttatott meg.

Medvevadászat.  Múlt hó 23., 24. és 25-én tartották 
meg a krassómegyei teregovai járásban a hivatalos hajtó
vadászatot medvére. Messze földről hozott a vadászszen
vedély vendégeket; igy Pestmegyéből, Csanádmegyéből 
és Bogsánból jöttek többen. Gyönyörű idő kedvezett a 
vadászoknak; mind a három nap tiszta, fellegtelen, szél
csendes idő volt, mi a vadászat élvezetét fokozta. Az 
ügyes rendezés legyőzte a telepnehézségeket s a vadászat 
eredménye két remekül fejlődött medve, egy hatalmas 
ordas és négy róka. Egy hatalmas medve több lövéstől 
találva visszatört a hajtásból s bár erősen vérzett, elme
nekült. Érdekes epizódok és kedélyes vadásztréfák tették 
változatossá a kellemes kirándulást.
k  k k  k k k k k k k k k  k  k k i "k kk kk  k. k k k k  k k k k k k k  k k k k k

KÜLÖNFÉLÉK.
* Kitüntetés. A hivatalos „Budapesti Közlöny" aug. 

30-iki száma szerint 0  felsége a király Faragó Béla 
zalaegerszegi magpergető gyártulajdonosnak a csász. és 
kir. udvari szállítói címet adományozta.

A jó hírnevű cég magas kitüntetéséhez őszintén gra
tulálunk.

* Kinevezés. A m. kir. földmivelésügyi miniszter 
ideiglenes minőségű m. kir. erdőgyakornokokká a követ
kező végzett erdészakadémiai hallgatókat nevezte k i: I. A 
magyarországi kincstári erdőket kezelő erdőtisztek lét
számában : Fristen Adolfot a máramarosszigeti erdő
igazgatósághoz, Wolfinau Gyulát a liptóujvári főerdő- 
hivatalhoz, Blattny Tibort a beszterczebányai erdőigaz
gatósághoz, Danielisz Eleket az orsovai erdőhivatalhoz, 
Linhart Ödönt a kolozsvári erdőigazgatósághoz, Szepesi 
Arthurt a soóvári erdőhivatalhoz, Januskovecz Pált a 
szászsebesi erdőhivatalhoz, Pirger Károlyt a gödöllői
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erdőhivatalhoz, ifj. Mocsáry Bélát a lugosi erdőigazga
tósághoz. 11. A horvátszlavonországi kincstári erdőket 
kezelő erdőtisztek létszámában : Finke Mihályt a zágrábi 
erdőigazgatósághoz, Jellmann Bélát az otocsáci erdőhi
vatalhoz.

Zimay János végzett erdészakadémiai hallgató a kis
martoni hercegi uradalomban erdőgyakornoknak lett ki
nevezve.

* Helyreigazítás.  Lapunk utolsó számában Stainer 
Gyula magpergetőtulajdonos hirdetéséthelytelenül közöltük 
mert minden nála tett megrendelésnél a számlaösszeg
ből nem /% , hanem 2% vonható le valamely erdészeti 
alapítvány gyarapítására.

* Gyüjtsünk kakukfüvet. Ott található a legelőkön, 
sovány réteken, útón-útfélen és különösen hangyabolyok 
közelében. 30—40 cm. magas szára fás, apró levelei 
korszerűek, a virágok rózsavörösek vagy kékespirosak. A 
kakukfü igen nagy gyógyhatással bír, ha erősítő fürdőket 
készítünk vele. A legjobb sikerrel használható fel angol
kóros kis gyermekek fürösztésénél, de egyéb gyenge j 
szervezetű gyermekek fürösztésénél is. Felnőtt gyenge 
egyéneknél is, valamint bénulásoknál is jó szolgálatokat 
várhatunk tőle, természetesen ott, hol még lehetséges a 
javulás. Kivonatot is lehet a kakukfüből készíteni, mely 
ficamodások, daganatok gyógyítására mint bedörzsölési 
szer használtatik. A megszedett növényt árnyékban kell 
szárogatni; legjobb a padláson kiteregetni. A kakukfü- 
szeszt úgy készítjük, hogy 300 gramm kakukfüvet 1 liter 
legfinomabb szeszben 14 napon át oldódni hagyunk. A 
mindenható Teremtő ingyen adja kezünkbe az erősítésre 
és az egészségre szolgáló szereket, csak ki kell utánuk 
kezünket nyújtani. Ha megvetjük adományát, akkor majd 
előbb, majd utóbb megjön a bünhődés betegség és szen
vedés alakjában.

* A zöld dió és a diónak zöld burkolata az egyetlen 
ajánlható növényi hajfestő szer. Minden további előkészü
let nélkül meglehet ezekkel a hajat festeni.

Szerkesztői üzenetek.
K . L . u r n á k  . . N . . N ed v es t a la jb a  a  k ö v etk ező  a lm a - és 

k ö r te fa jo k a t a já n lh a t ju k : M u sk otá ly  ren e t, H e r ce g  a lm a . R ib s to n  

P ep p in , B o sc o o p i S z é p  é s  P o n y ik  K ö rtéb ő l C a rn e n i íz le te s , M aria  

L u jz a , G ru m k o w i v a jk ö rte . H óvirág .

M B .  u r n á k  . . S  . . . . A g y ü m ö lcsfá k  m é z g a fo ly á sa  e llen  

k ü lö n féle  v éd ek ez ési m ódot ism erü n k . B a r a c k fá k o n  a  m é zg afo ly ás t 

úgy szo k tu k  g yó gy ítan i, h ogy  a  m e g tám ad o tt rész t eg y  ru h ad arab b a l 

á tk ö tjü k  s  azt á llan d ó an  h id eg vízzel lo cso lju k . E g y  m á s ik  e l já r á s  k ö- 

v ö v etk e z ő : K iv á g ju k  a  b e teg  rész t é s  a  se b e t  8 — 1 4  n apon á t n a 

p o n k én t e g y sz er  só sk a le v e le k k e l b ed ö rzsö ljü k . A se b e k  e lsz á ra d n a k  

s a  fa  Így is  m eg gy ó gy u l.

S z .  K . u r n á k  . . .  P . . . A b ek ü ld ö tt ju h a r le v e le k  b iz o n y á ra  a 

n ag y  sz á ra z sá g  m ia tt hu llo ttak  oly k orán  l e ; m iv el ez  m á r 3  é v en  

á t ism étlő d ö tt, te ssé k  azt jö v ő  év b en  g yak ori ö n tö z é sse l m e g g áto ln i.

V ad g esz ten y é t
100 q. waggon-rakományok- 
ban, október havi szállításra 
. . jó árban vásárol a . .

jYíagyar jWagpergető-Qyár
FARAGÓ BÉLA

cs. és kir. udv. szá llító

Z A L A - E G E R S Z E G E N ,
a hová szives ajánlatok a 
feladó állomás megjelölésével 
. . . mielőbb kéretnek . . .

L ap u n k  sz e rk e s z tő je  elad 300 k o ro n á ért 
eg y  te l je s e n  u j k é tc sö v ű  k a k a sn é lk ü li 12-ős 
lankastert, m ely A nson é s  D e le y -s z erk e z et- 
te l é s  önm űködő tö ltén y k id o b ó v al b ir. A  c s il-  
la g d a m a stb ó l v aló  cs ö v e k  an g o l k ész ítm én y ek . 
A z e g ész  fe g y v er r itk a  szép  k ézi m u n k a  s 
b e s z e rz é s i á ra  600 k o ro n a  vo lt. 3—3

- A  »J P e s ti  N a p l ó «
le g ré g ib b , leg fü g g etlen eb b  s e g y ik e  a leg 
e lte r je d te b b  n ap ilap o k n ak . A P e s ti  N aplót, 
m ely  az e rd észek  ü g y eit k ü lö n ös gondd al k a 
r o lja  fe l, az  erd ö tisz tik ar  h av i 2  k o ro n a  k ed 
v ezm én y es áron  k a p ja .

A  k ik  eg y  é v re  e lő fiz e tn ek , a já n d é k u l a 
to rty-Asm aVörölbum  k a p já k .

íéöner jjernát
Budapest, Központi vásárcsarnok.
E lfo g a d  e g és z  é v en  á t fr isse n  lő tt vada t 

é s  fr iss  gyüm ölcsöt azo n n ali k é sz p é n z e lsz á 
m o lás m elle tt a  le g m a g a sa b b  nap i árako n .

1 5 — 3

E g y  lev e lező lap o n  k é r je n  m utatványszá-

m °t  Baromfitenyésztés
cím ű  k ép es  h e tilap bó l. E  szak fo ly ó ira t fe lö le li 
a  g azd aság i é s  sp o rtb aro m fi-, én e k lő - é s  d ísz
m ad ár-, g a la m b - é s  h áz in y u lten y ész tési k ér
d ések et. A b a ro m fite n y é sz té s  m in den ág áró l 
k özö lt n ag y szám ú  c ik k e it  m indig a  le g je le se b b  
ten y ész tő k  Ír ják . A lap h e ten k in t 16  oldal 
te r je d e le m m e l je le n ik  m eg  s az o rszág  m in 
den rész é b e n  e l v an  te rjed v e . S z e r k e s z ti : 
H reblayné Dedinszky Adél. E lő fiz e té s i á ra  
e g és z  év re  8  k oron a. S z e r k e s z tő sé g  é s  k iad ó- 
h iv a ta l : B u d a p es t, V II ., G sö m ö ri-u t 5 . szám .

fi rimabrézói társulati eröőhivatal
m e g v éte lre  k e re s  1 2 0  0 0 0  drb. e rő te lje s  gyö - 
k érzetű , szép en  fe jlő d ö tt 2  é v e s  kocsány- 
ta lan tö lgycsem eté t és 1 2  hecto lite r 
kifogástalan csiraképességü kocsány- 
ta lan tö lgym akkot, 1 9 0 4 . év  tavaszán 
leendő szállításra.

A já n la to k  a  fö lad ó  v asú ti á llo m á s —  é s  az 
ár  m e g je lö lé sé v e l a lu líro tt erd ő h iv ata lh o z  k é 
retn e k . 1 — 2

R im a -B ré z ó n  (G öm ö r m .), 1 9 0 3 . szep t. 5 .
A  R im am urány-S a lgó-Tarján i 

vasm ű részvénytársaság E rdőh iva ta la .

gazdasági Sápok.
M ező g azd aság i h etilap . E lő fiz e té s i á r : E g é sz  

é v re  16  k oron a. S z e r k e s z tő sé g  é s  k iad ó h iv ata l 

Budapest, IV., Muzeum-körút 7. szám.

V izslacsere.
Elcserélném 2  é v e s  te liv é r  */4-re  k u rtiro - 
zo tt k a n -v iz s lá m a t  igen szép nemes szu
káért. A kan  p o m p ásan  b e v e z e tv e , szárazon , 
v izen , sz o b á b a n  p e r fe c t , k itű nő  o rra  van . A 
szu ka  le h e t fia ta l, d ressu ra  n élk ü l, d e cs a k is  
a  leg k itű n ő b b  ten y é sz a n y a g b ó l. C ím  a  sz e r 

k e sz tő sé g b e n

Voöusin aranyérbalzsam.”
E g y ed ü li b iz to s h a tású  sz e r  ara n y é r

ben  szen v ed ő k n ek . E g y  ü veg  á ra  4  k oron a. 
3 - 4  ü veg  e lh a s z n á lá sa  á lta l a  le g m a k a csa b b  
b a j is  m eg szű n ik . —  K ap h ató  a  fe lta lá ló n á l: 
Nagy Kálmán gyógyszerésznél Nyír
egyházán. 12—3
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Erdei gyógyfűvek, gyökerek:
székfii, naDragulyalevél, bölénöek, ezerjófű

szépen szárítva

állandóan vásároltatnak.
Ajánlatok ,,H . I .“  jel alatt a kiadóhiv. kéretnek.

75081.

Fenyő tutajfa eladás.
Ezennel közhírré tétetik, hogy a máramarosszigeti m. 

kir. erdőigazgatóság kerületéhez tartozó vaséri m. kir. 
erdőgondnokságból 1904. év folyamán a bocskó —lonkai 
rakpartokra letutajozandó mintegy 40.000 (negyvenezer) 
köbméter fenyőépület- és műszerfa ez évi szeptember 
hó 28 -án és a következő napokon a máramarosszigeti 
erdőigazgatóságnál megtartandó Írásbeli és szóbeli 
versenytárgyaláson ezer köbméteres részletekben el 
fog adatni.

Minden ezer köbméteres részlet után bánatpénz gya
nánt készpénzben vagy állampapírokban ezer K teendő 
le, illetve az Írásbeli ajánlathoz csatolandó, amely összeg 
az árverés eredményének jóváhagyása után 2000 K biz
tosítékra egészítendő ki.

Az írásbeli ajánlatok a szóbeli árverés megkezdése előtt 
nyújtandók be a máramarosszigeti erdőigazgatóságnál.

Az árverési és szerződési feltételek a földmívelésügyi m. 
kir. minisztérium erdészeti főosztálya segédhivatalánál 
(Budapest, V. Zoltán-utca 16.) a máramarosszigeti erdő
igazgatóság és a bustyaházai erdőhivatal kiadójában, va
lamint e két kerület valamennyi erdőgondnokság és fa- 
raktárgondnokságainál a hivatalos órak alatt megtekint
hetők.

A feltételek ezen felül a következő városok, illetve 
községek elöljáróságaihoz is megküldettek: Tiszaujlak, 
Beregszász, Vásárosnamény, Tokaj, Tiszalúc, Tiszafüred, 
Tiszaszalók, Fegyvernek, Poroszló, Törökszentmiklós, Szol
nok, Tiszaföldvár, Csongrád, Szentes, Hódmezővásárhely, 
Szeged, Makó, Törökkanizsa, Zenta, Óbecse, Törökbecse, 
Titel és Zimony.

fölömívelésügyi minister.

3141. szám.
1903.

árverési hirdetmény.
Alulírott m. kir főerdőhivatal írásbeli tárgyalás 

utján áruba bocsátja a csornoholovai m. kir. er

dőgondnokság kerületében az 1903 bezárólag 
1907. években, azaz öt éven át az üzemterv 
szerint termelendő és az alább megnevezett fű
részek rakodóira az 1904/1908. években a kincstár 
által szállítandó évente mintegy 8000— 15,000 
m:i-t tevő jegenyefenyőrönk mennyiséget, vala
mint a lyutai „Okruhli Csertész“ nevű régi vá
gásban találtató és kiszámozott 4848 darab, 
3265.98 rrÉ-re becsült jegenyefenyő szál- és ha
gyásfákat tövön, nevezett erdőrészben. Egyúttal 
bérbeadja az 1904. évi július hó elsejétől szá
mítandó öt (5) évi időtartamra a rönkök feldol
gozására szolgáló lyutai és csornoholovai fűré
szeket az ezekhez tartozó épületek és rakodók
kal együtt.

Az említett termékek közül a rönk a fűrész
gépek mellett, a szál- és hagyásfa a vágásban 
tövön az erdőn fog átadatni.

Kikiáltási árak gyanánt megállapittatnak:
I. A jegenyefenyő-rönkért mA-ként:

A lyutai fűrészgépnél . . . 7 K.
A csornoholovai fűrészgépnél 7 „ 80 f.

II. A jegenyefenyő szál- és hagyásfákért:
Az erdőben tövön m3-ként 2 kor., azaz: össze

sen és kikerekítve 6540, szóval hatezerötszáz- 
negyven korona.
III. A fűrészgépek évi bérösszege fejében f ix  

haszonbérek:
A lyutaiért . . . 1000 korona.
A csornoholovaiért 2400

A szabályszerűen kiállított, 10,000 (tízezer) ko
rona bánatpénzzel és ivenként egy kor. bélyeg- 
jegygyel ellátott írásbeli ajánlatok 1903. évi ok
tóber hó 8-áii délelőtt 10 óráig az alulírott 
m. kir. főerdőhivatalhoz nyújtandók be, a hol 
az árverési és szerződési feltételek is a hivata
los órák alatt bármikor megtekinthetők.

Az ajánlatban a felajánlott árak számjegyek
kel és betűkkel is olvashatóan kiirandók, egyút
tal pedig határozottan kinyilatkoztatandó az is, 
hogy ajánlattevő az árverési és szerződési felté
teleket ismerve, azokat magára nézve kötelező
nek tekinti.

Végül tüzetes tájékozásul az is közzététetik, 
hogy a kincstár fentartja magának azon jogot, 
hogy a benyújtott ajánlatok közül szabadon azt 
válassza elfogadásra, melyet belátása szerint leg
előnyösebbnek talál, tekintet nélkül a felajánlott 
összeg nagyságára, és hogy utóajánlatok semmi 
szin alatt sem vétetnek tekintetbe.

Ungvárt, 1903. évi szeptember hó 6-án.

232 JKÍ. kir. főerdőhivatal.
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Pályázat
a nagyváradi I. sz. püspökség beéli és vaskóhi uradalmi íőerdészei mellé egy-egy erdőgyakor
noki állásra, melyeknek mindegyike évi 1100 kor. készpénzfizetéssel, természetbeni lakással, 4 
hectoliter tiszta búza, 6 hectoliter kétszeres és 6 méteröl tűzifa-járandóságokkal van egybekötve.

Pályázóktól megkivántatik a selmeci akadémia teljes és sikeres elvégzése, ép és egészsé
ges testalkat, az önkéntesség leszolgálása.

Pályázók okvetlenül sajátkezüleg irt s a fenti kellékeket igazoló bizonyítványokkal felszerelt 
kérvényeiket, melyekben nyelvismereteiket is jelentsék be és ahhoz nevük felírásával ellátott arc
képeiket szintén csatolják, 1903. október 15-ig az uradalmi Jószágigazgatóságra címezve, alúl- 
irott hivatalnál nyújtsák be.

Az alkalmazandó gyakornokok csak az államvizsga letételével tekintetnek véglegesített tiszt
viselőnek.

Nagyvárad, 1903. augusztus 24.

fi nagyváradi 1. sz. püspökség 
főtiszti hivatala.

75450.
— m ----- szám.I/4.

Hirdetmény
az 1903. évben megtartandó erdőőri és vadőri szak vizsgák  ügyében.

Az erdőőri szakvizsgák folyó évi október hó 19-én és az erre következő napokon 
Budapesten, Pozsonyban, Besztercebányán, Miskolcon, Kassán, Máramarosszigeten, Kolozsváron, 
Brassóban, Nagyszebenben, Temesváron, Pécsett és Szombathelyen, a vadőri vizsgák pedig az 
erdőőri szakvizsgákkal kapcsolatosan Budapesten, Pozsonyban, Szombathelyen és Kolozsváron a 
vármegye székházában délelőtt 9 órakor fognak megkezdetni és folytatólag megtartatni.

Felhivatnak mindazok, a kik az erdőőri szakvizsgát vagy a vadőri vizsgát letenni óhajtják, 
hogy hiteles bizonyítványokkal felszerelt folyamodványaikat a vizsgák székhelyére nézve illetékes 
kir. erdőfelügyelőhöz folyó évi október hó 1-ig nyújtsák be.

Budapest, 1903. évi augusztus hóban.

]!lí. kir. fötömivelésiigyi Minister,
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4241—903. sz. 4241—903. sz. A segesvári járás főszolgabirájától.

Faeladási hirdetmény.
Szász-Keresztur községe elad 1097 drb. 75 

cm. átlagos mellmagasságu átmérővel biró tölgy
fát, melyek fatömege 2153 tm3 műfára és 2853 
tm3 tűzifára van becsülve.

Becsérték és kikiáltási ár 25.000, azaz hu
szonháromezer korona.

Írásbeli ajánlattal egybekötött nyilvános árve
rés Szász-Keresztur község irodájában 1001». 
évi szeptember lió 20-én délelőti 0 óm
kor fog megtartatni.

Bánatpénz 10%.
Árverési feltételek és becslési jegyzék alulirt 

főszolqabirónál és a közséqi irodában betekint- 
hetők.

Segesvárt, 1903. évi szeptember hó 1-én.
Dr. Szeivirth ,

főszolgabíró.

faeladási hirdetmény.
Miklóstelke község elad 271 drb. 80 cm. át

lagos mellmagasságu átmérővel biró tölgyfát, 
melyek fatömege 670 tm3 műfára és 818 tm3 
tűzifára van becsülve.

Becsérték és kikiáltási ár 8450 kor., azaz 
nyolcezernégyszázötven korona.

írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános ár
verés Miklóstelke község irodájában 1903. évi 
szeptember hó 28-án d. e. 10 órakor fog 
megtartatni.

Bánatpénz 10%.
Árverési feltételek és becslési jegyzék alulirt 

főszolgabirónál és a községi irodában betekinthetők.
Segesvárt, 1903. évi szeptember hó 1-én.

Dr. Szeivirth ,
főszolgabíró.

3615—903. szám. pfa-eladási hirdetmény.
A soóvári m. kir. erdőhivatal kerületéhez tartozó diósgyőri, újhutai, mocsolyási és parasz- 

nyai m. kir. erdőgondnokságok kezelése alatt álló erdőkben a legközelebbi öt év alatt, vagyis 
1904-től 1908. év végéig kihasználható műfa hozam — melynek évenkinti mennyisége mintegy 
1250 m3 bükk, — 820 m3 tölgy, — 140 m3 kőris, — valamint szórványosan előforduló juhar 
és szil épületi- és műszerfára van becsülve — a soóvári m. kir. erdőhivatal hivatalos helyiségé
ben 1903. évi október hó 19-én d. e. 10 órakor tartandó nyilvános szóbeli árverés utján 
el fog adatni.

Kikiáltási árak:
I. Tölgy és kőris.

1. 16—24 cm. alsó átm. vastagságig m3-kint (kilenc) 9 K (tiz) 10 f
2. 25—40 „ „ „ „ „ (tizenegy) 11 K (nyolcvan) 80 f
3. 41 „ és felüli „ „ „ (tizennégy) 14 K (tiz) 10 f

II. Juhar és szil.
1. 16—24 cm. alsó átm. vastagságig m3.-kint (hét) 7 K (hatvan) 60 f
2. 25—40 „ „ „ „ „ (kilenc) 9 K (nyolcvan) 80 f
3. 41 „és felüli,, „ „ (tizenegy) 11 K (nyolcvan) 80 f

III. Bükk.
1. 16—40 cm. alsó átm. vastagságig m3-kint (négy) 4 K
2. 41—60 „ „ „ „ „ (öt) 5 K
3. 61 és felüli „ „ „ (hat) 6 K

Az árverés megkezdése előtt, a ki abban részt kíván venni, 3000 (háromezer) korona 
bánatpénzt köteles letenni.

Az árverési és szerződési feltételek 1903. évi szeptember hó 7. napjától kezdve a 
m. kir. földmivelési minisztériumnál, a soóvári m. kir. erdőhivatalnál, a diósgyőri m. kir. ellenőr
ködő erdőgondnokságnál, továbbá a diósgyőri, újhutai, mocsolyási és parasznyai m. kir. erdőgond
nokságoknál és a miskolci m. kir. faraktárgondnokságnál a hivatalos órák alatt betekinthetők. 

Budapest, 1903. évi augusztus hó.
M. kir. földmivelési minister.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt, 1903.
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MAGYAR E R D É S Z
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

Előfizetési ár:
Egész évre ... ... ... 14 K
Félévre ___________  7 K

S z e r k e s z t i  é s  k ia d ja :

imecsfalvi IM EC S B É L A  B O R S O D -A P Á T F A L V Á N ,
hová az előfizetési és hirdetési díjak, valamint a lapba szánt közlemények küldendők.

Megjelenik
minden hó 1-ón és 15-én.

E lőfizetési felh ivás.
Lapunk mai számával a Ill-ik évfolyam má

sodik felébe léptünk. Tisztelettel felkérjük azon 
olvasóinkat, kiknek előfizetése lejárt, hogy azt 
megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szét
küldésében zavarok keletkezzenek.

A hátralékosok részére mai számunkhoz utal
ványlapokat is csatolunk.

A Magyar Erdész á ra :  
egész évre . . I4 korona
félévre . . . .  7 korona

Erdészakadémiai hallgatók, valamint erdészeti 
altisztek 8, illetve 4 koronáért kapják.

Hazafias tisztelettel 
a Magyar Erdész kiadóhivatala

Borsod-Apátfalván.
Lapunk iránt az érdeklődés az ország min

den részében naponként fokozódik, de azért 
anyagi gondokkal még ma is küzdünk.

Szaktársak! Mikor ébredtek már teljes öntu
datra? Mikor veszitek észre, hogy hazánk erdé
szetét, a közjót, saját ügyeinket csak együttes 
vállvetett munkálkodással, csak szoros összetar
tással leszünk képesek teljes erőnkből, függet
lenül szolgálni. Mindnyájan tudjátok, hogy a 
Magyar Erdész megindítása óta folytonos anyagi 
zavarokkal küzd, azt is belátjátok, hogy veszte
ség érné a szakot, ha a lap beszünne, de azért 
komoly kitartó támogatásban még mindig nem 
akarjátok azt részesíteni. Az előfizetők száma 
lassan ugyan szaporodik, de kevesen vagyunk 
arra, hogy tisztán az előfizetésekből a lapot fen- 
tarthassuk. Pedig volna egy mód a lap sorsán 
nagyot lendíteni, anélkül, hogy az által csak egy 
fillér kiadásotok is lenne.

Közöljétek a faeladási, pályázati és más hir
detéseiteket a Magyar Erdészben is s akkor az

meg fog erősödni, meg fog izmosodni s nem 
fogja minduntalan emlegetni azt az érthetetlen 
közönyt, melyet vele szemben tanúsítottatok. A 
hirdetéseket az idén olcsóbban közöljük mint 
eddig, olcsóbban minden szaklapnál s mivel a 
lapot majd minden ismertebb fakereskedőnknek 
is megküldjük, azért a Magyar Erdész már ebből 
a szempontból is nagyon alkalmas hirdetések 
közlésére. Tájékozásul közöljük egyúttal hirde
tési árainkat is. Egy egész oldali hirdetés ára 
30 korona, féloldali 15, negyedoldali 7 korona 
50 fillér. Többszörös megjelenésnél bizonyos 
árengedmény. Kishirdetéseknél tekintet nélkül a 
betűk nagyságára minden szó 6 fillérbe kerül. 
Erdőigazgatóságok, főerdőhivatalok erdőfelügye
lőségek, erdőhivatalok, állami erdőhivatalok és 
erdőgondnokságok, magánerdőtisztek ha hirde
tést küldtök a lapokba, ne feledkezzetek meg a 
Magyar Erdészről sem, mely a magyar erdésze
tet s a magunk ügyeit jövőben is szívós kitar
tással, lankadatlan szorgalommal kívánja szol
gálni.

Szaktársi üdvözlettel köszönt
a szerkesztő.

Erdészeti szakirodalm i körök.
Pauer Jenő e körök kérdésének felvetésével ko

moly dolgot fejteget, melynek megvalósítása hivatva 
lenne régen érzett hiányt pótolni. E kérdés felől 
magánbeszélgetés közben már régen és sok szó 
esett, de vagy nem érett meg az eszme még 
annyira, hogy azt megvitatás tárgyává tegyük, 
vagy valószínűbb az, hogy régebben éppen er
dészeti karunk felsőbb rétegeiben nem talált az 
eszme viszhangra azért, mert sokan a vidéki 
körök megalakulása által az Orsz. Érd. Egye
sület tekintélyét, befolyását féltették s ezen körök
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megalakítására való törekvésben uj, fiókegyesü
letek keletkezését és az anyaegyesület gyengí
tését látták.

Évek folyamán az Orsz. Érd. Egyesület — 
mindnyájunk örömére — terebélyes fává növe
kedett, hogy nemcsak okunk nincsen azt félteni, 
de ellenkezőleg: annak jótékony árnyéka és 
védelme alatt, most már lehetne és kellene a 
szóban forgó köröket megalakítani.

Az erdészeti irodaimi körök sokkal szerényebb 
keretben lennének hivatva szakunk javát elő
mozdítani, irodalmunk fejlődését szolgálni. S 
mert szerényebb anyagi eszközökkel, az Orsz. 
Érd. Egyesületnek mintegy védelme, pártfogása 
és támogatása alatt működnének, annak tekin
télyét, befolyását cseppet sem kellene félteni, 
mert hisz tagjainak számára és így jövedelmére 
mi befolyást sem gyakorolnának.

Ellenkezőleg; ezen irodalmi körök, melyek 
gyűlésein az újabb szakbeli és az erdészettel 
kapcsolatos társadalmi kérdések felolvasások és 
szabadelőadások alakjában kerülnének megvita
tás alá, nem csak a fiatalabb szaktársaknak, 
hanem az erdészeknek általában is, mintegy 
továbbképző iskolájává válnának. Ösztönöznék 
az erdészt a továbbképzésre; felköltenék a ked
vet a nemesebb szórakozásra és ébren tartanák 
a társadalom érdeklődését; a fiatalabb gárda 
ambícióval és idealismussal telt lelkét sarkolnák 
a hasznos tevékenységre; végül pedig: a sza
badelőadások és a provokált vitákban való részt
vevős által a körtagjai szabatos, tömör előadás
hoz szoknának.

Mindezekből a közjóra haszon, az Orsz. Érd. 
Egyesületre pedig csak dicsőség háramlanék! 
Ma az erdésznek nincsen módja arra, hogy ma
gát szakkérdések rögtönzött megvitatásában ki
képezze és gyakorolja.

Az Orsz. Érd. Egyesület által évenkint tartani 
szokott közgyűlésein nem mindenki vehet részt. 
Az egyiknél hiányzik a mód, a másiknak nem 
áll rendelkezésére az idő. így évek múlnak el, 
míg egy-egy tagja az egyesületnek egyszer gyű
lésre kerül. S mert sokkal több olyan ember 
van, a ki élvezetes módon képes gondolatait 
írásban kifejezni, mint szabad rögtönzött elő
adásban részt venni, — azért szoktak a mi köz

gyűléseink vitáiban olyan kevesen részt venni. 
Pedig mennyi egészséges eszme megy így ve
szendőbe! Hány magvas gondolat nem jut kife
jezésre !

Mindez csak az alkalom hiányainak tudható 
be. Hallgatunk ; nem akarván magunkat kitenni 
annak, hogy egyik-másik, velünk ellenkező vé
leményen lévő, de a természettől jobb előadás
sal rendelkező szaktársunk által lecáfoltassunk. 
A jó előadás nyomán járó közvetlen siker pedig 
nem megvetendő tényező!

Tekintsük cs'ak a régi vármegyéket. Ezek 
gyülésterme egy-egy kis parlament volt, a hol 
az ambiciózusabb, tehetségebb elemek kiképez
ték magukat. — Akárhány tehetség ott tűnt fel ; 
ezen talajon izmosodott meg, nőtt nagygyá, hogy 
azután a közügynek és hazájának szélesebb 
körben is tehessen hasznos szolgálatot.

Ilyen iskolái lehetnének az erdészeti szaknak 
a szóban forgó irodalmi körök. De társadalmi 
állásunk megerősödéséhez is lényegesen hozzá
járulnának, mert ha ezen körökbe, e lapok igen 
tisztelt szerkesztőjének véleménye alapján — az 
erdészeti ügy iránt érdeklődő tagjait a társada
lomnak is felvesszük, módunkban lesz a ma
gyar erdészetet szélesebb körben megismertetni. 
Ha ezt elérni sikerül, mielőbb meg fog szűnni 
az a felfogás: „hogy az erdésznek csak fá t  
vágatni és vadászni kell tudni.“

Pauer ezen körökben az elnöki tisztet az er
dőhatóság fejének szánta. Tehát erdőigazgatót, 
főerdőmestert stb. értett. Helyes, elfogadom 1 De 
szerintem e köröknek kisebb területekre kellene 
szorítkozni, a mit cikkíró is szem előtt tart; mert 
az utazásokra keveset kíván költeni.

Azonban hogyan alakulnak meg ezen körök 
ott, a hol erdőhatóság nincsen ?

Az előadottakból tehát azt kell következtetnem, 
hogy Pauer Jenő ezen köröket csupán az álla
mi erdészet keretében óhajtaná megvalósítani, 
míg én általánosítani szeretném és nemcsak az 
ország azon részére szorítani, a hol az állam 
nagyobb birtokos.

Azért ezen körök területi beosztásában a kir. 
erdőfelügyelőségi kerületek beosztását fogadnám 
el alapul és ott, a hol erdőigazgatóság van, an
nak fejét, — egyébként a kir. erdőfelügyelőt
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jelölném ki elnökül. A helyettes pedig válasz
tassák a tagok által.

Tekintve már most azt, hogy a körök általá
nosítása mellett is elfogadom az állami tisztvi
selőt elnökül, — annak helyettese — szerintem

- a magán birtokokon alkalmazott erdőtisztek 
közül volna választandó; már a jogegyenlőség 
elvénél fogva és azért is, mert ezidőszerint már 
magánbirtokosoknál is van minden kerületben 
képzett és rátermett erdőtiszt. S ha a szervezésnél 
ezekre tekintettel nem lennénk, ők már sértett 
hiúságból is távol tartanák magukat a köröktől. 
Pedig az erdészet, mint közgazdasági fontos 
tényező, egyenlően rászorul a képzett és a hely
zet magaslatán álló tisztikarra és vállvetett mun
kálkodásra, akár állami, akár más erdőbirtok 
gondozásával van megbízva. Mert az erdők 
szakszerű kezelése, fenntartása és ápolása, az 
erdészeti tudomány fejlesztése egyenlően érde
ke hazánk minden egyes polgárának.

A szervezendő körök ügyét magának az Orsz. 
Érd. Egyesületnek kellene felkarolni, erkölcsileg 
támogatni és ha szükségesnek mutatkozik, még 
anyagilag is segélyezni.

Mert mi az Orsz. Érd. Egyesületnek általános 
célja? „Magyarország erdőgazdaságának ér
dekeit megóvni és előmozdítani."

Az alapszabály részleteiben pedig találjuk: 
„az erdészeti magyar irodalom fejlesztését; 
az erdészeti szakismeretek terjesztését."

Ugyanezen célokat lennének hivatva szolgálni 
a tervezett irodalmi körök egyesületünk védő 
szárnyai alatt, szerényebb eszközökkel, kisebb 
körben, de ez utóbbi oknál fogva részleteiben 
és tagjaira nézve nagyobb sikerrel. A körök és 
tagok összességének sikere pedig az Orsz. Érd. 
Egyesületnek és egész erdőgazdaságunknak is.

Fogassy Gyula.

Nehány szó
Márton Sándor  uj e g y e tem e s  mérő műszeréről.

Irta: Terény Sándor.

Márton Sándor kollegánk e lapok egyik múlt évi fü
zetében egy általa szerkesztett uj egyetemes mérő mű
szert mutatott be. — Azóta szaklapjainkban érdeklődés
sel lestem e mérő műszerre, főleg annak gyakorlati hasz
nálhatóságára vonatkozó közleményeket. Ilyenek azonban

tudtommal Pajer Arthur hozzászólásán kívül ez ideig 
nem jelentek meg, miből azt kell következtetnem, hogy az 
erdészeti szakközönség figyelme talán végkép elterelődött 
Márton Sándor találmányától, pedig azt hiszem, hogy e 
találmány már érdekességénél fogva is megérdemli, hogy 
vele behatóbban foglalkozzunk.

Nem szeretném ha jelen közleményemnek célját t. 
szaktársaim félremagyaráznák, de ha egy felvetett esz
méhez, találmányhoz, szakszerű fejtegetéshez, a szak 
fejlődése értékében hozzászólunk, lehetetlen azt úgy 
tenni, hogy a kritika atributumait teljesen nélkü
lözze. Midőn most magam is a kritikus háládatlan 
szerepére vállalkozom, teszem azt szakunk iránti kö- 
telességérzetbő! s attól a tisztelettől álhatva, a melyet 
mindazon szaktársaim iránt érzek, a kik tudásukkal, 
szorgalmukkal s hasznos tevékenységükkel a magyar er
dészet érdekeit mindig előbbre vinni igyekeznek.

Minden találmányt csak azon esetben illeti meg az 
életrevalóság jelzője, ha annak gyakorlati alkalmazása 
haladást jelent szakunknak azon ágában, a melyben a 
találmány hivatva leend hézagot pótolni.

Földmérő műszereinkben a haladás a munkaeredmény 
pontosságának fokozásában, avagy a pontosság veszélyezte
tése nélkül elért idő és költség megtakarításában nyilvánulhat.

Márton Sándor uj egyetemes mérő műszerének szer
kesztése által főleg az első tényezőre fektette a fősúlyt, 
állítván, hogy tájoló műszereinkkel eszközölt méréseknek 
a pontossága szögekben 6’ azaz Vio fok, távolságban 
Vio öl nem felel meg a mi igényeinknek s mérő műsze
rének szerkesztése által a pontosságot szögekben l ’-ig, 
távolságokban, azoknak nagysága szerint Vio—x/ioo ölig 
vélte fokozni.

Nem kutatom most még, hogy ezen uj műszerrel 
tényleg el lehet-e érni ezeket a pontosságokat, de felte
szem, hogy igen. — Ennek a pontosságnak azonban erdé
szeti felméréseinknél legtöbb esetben csak annyi hasznát 
vészük, mint a sűrű erdőben cserkésző vadász a táv
csővel fészereit s 1000 lépésnél távolabb hordó Man- 
licher fegyvernek, mert evvel is elejtheti ugyan a vadat, 
de egy olcsóbb egyszerűbb fegyverrel csak oly biztosan 
elejthetné a vadászzsákmányt.

Azt hiszem, hogy mérő műszereink tökéletesítésénél 
sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy azokat erdé
szeti felmérésekre akarjuk használni a hol optikai távol
ságmérés mellett 60—80 ölnél hosszabb irányzatokat 
kockáztatnunk úgyszólván sohasem szabad. Már mostan, 
ha meggondoljuk, hogy erdészeti térképeink 1”=80°
1 ”=  160° mércében készülnek s ilyen mércével dolgozva 1/i0 
fokú szögnek két szára 100—200 ölnyire annyira fedi egy
mást, hogy a legélesebbre faragott ceruzával dolgozva 
szabad szemmel csak egy vonalat látunk, s ha meggon
doljuk továbbá, hogy a távolságokat legfeljebb Vi0 öl 
pontosságig vagyunk képesek körzőnkkel lemérni s a tér
képre vinni, nyilvánvaló, hogy a tájoló műszereink által 
elérhető pontosság erdészeti célokra a legtöbb esetben ele
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gendő, mivel még azt a pontosságot sem vagyunk képe
sek a leglelkiismeretesebb felhordás által térképeinken 
biztositani.

Viszont azonban elismerem, hogy erdészeti felméréseink
nél is előfordulhatnak esetek, hogy egyes fontosabb vona
lak, pl. határvonalak felmérésénél nagyobb pontossággal 
kell eljárni, mely esetekben indokolt, hogy tökéletesebb, 
nagyobb pontosságot biztosító műszerrel dolgozzunk, s a 
terület pontosabb ■ kiszámíthatása végett a felhordást is 
nagyobb (1” 40 öl) mércében eszközöljük. Miután pedig 
Márton Sándor műszerének szerkesztésénél a fősúlyt a 
nagyobb pontosságra fektette, vizsgáljuk meg behatób
ban, hogy műszere merényiben felel meg az erdészeti 
mérnök kényesebb igényeinek?

Márton találmányának légnyege abban áll, hogy mű
szerét minden állásponton tájékozza, s hogy a tájékozás 
a lehető legpontosabb legyen, szelencealaku tájolót hasz
nál, az irányzatokat pedig szögleolvasás helyett egy pa- 
pir-korongon tűszurások által azonnal fixirozza.

Tény az, hogy a szelencealakú tájolókkal az E. D. 
irányban való beállítás már az iránytű nagyobb hosszú
sága miatt is nagyobb pontossággal eszközölhető, s en
nélfogva a pontos tájékozás után felvett s a tűk által 
fixirozott irányzatok azimut szögei is a papirkorongon 
pontosak lesznek. Kérdés azonban, hogy a papirkorongon 
fixirozott szögeket képesek vagyunk-e ugyanazon pontos
sággal térképünkre átvinni ?

A mérési adatok felhordását nézetem szerint nagyon 
megnehezíti a papirkorong É. D. vonalának a felhordási 
ivén nyert I, II, III. stb. álláspontokon keresztül húzott 
É. D. irányokra való beállítása akkép, hogy nem csak két 
É. D. vonal, hanem a papirkorong „K“ középpontja is 
az I, II, III. stb. álláspontokat tökéletes pontossággal fedje. 
Ezen felhordási eljárás nemcsak hoszadalmas, de azt 
hiszem, hogy pontossága sem megbízható, mivel mi csak 
reméljük, hogy a pontok fedik egymást, megyőződést azon
ban arról nem szerezhetünk, pedig nézetem szerint a jó 
műszerrel nyert pontos adatok csak akkor bírnak gyakor
lati értékkel, ha azokat a térképrajzolásnál értékesíthet
jük. Már pedig a műszer szerkezetéből önként következik, 
hogy a felmérésnél az irányzatokat a papirkorongon nagy 
pontossággal fixirozhatjuk ugyan, a grafikai utón nyert 
adatoknak a térképre, illetve felhordási ívre való átvite
lénél azonban ezen irányzatoknak pontossággá, a fent 
említett beállítás bizonytalansága miatt kétséges. — Ezen 
a bajon, azt hiszem a zselatinkorong sem segít, mert a 
felhordásnál a munka pontossága megköveteli, hogy 
apró tűszurásokat alkalmazzunk, melyeket a zselatin le
mezen levő „k“ ponttal teljes precizitással befedni egy
részt a zselatin lemez fénytörése miatt, másrészt pedig 
az okból is bajos, mivel a finoman pikirozott I, II, III. 
stb. pontokat a „k“ pont lepikirozása által némileg le
formálódott zselatin lemezen keresztül élesen látni nem 
lehet.

A felhordás pontosságára nagy fontossággal biró töké

letes fedést az által vélem legbiztosabban elérhetőnek, 
ha a papirkorong „k“ középpontján keresztül az É. D. 
irányon kívül arra derékszögű K. N. vonalat is huzunk, 
azután pedig a korong „k“ pontja körül mintegy 20—25 
nfm2 területű kockát kivágunk. Ha azután a felhordási 
ivén meghatározandó egyes álláspontokon keresztül is 
az E. D. irányon kívül arra derékszögű K. N. vonala
kat is húzunk, s ezen vonalakra a papirkorongot E. D. 
és K. N. vonalaival pontosan ráillesztjük olyformán, hogy 
a felhordási iv É. D. és K. N. vonalai úgy a papirko
rongon kívül, mint a kivágott kockán belül a papirkoron
gon húzott É. D. és K. N. vonalaknak tökéletes folytatá
sát képezzék. Ezen eljárás által a papirkorongnak pontos 
beállítását leginkább vélem biztosítottnak. Igaz, hogy ezen 
művelet kissé hosszadalmas, s pontos eszközöket, jó sze
met és nagy türelmet igényel, a papirkorongnak pontos 
beállítása nélkül azonban nemcsak hogy nem fokozhat
juk az eredmény pontosságát, hanem a papikorong „k“ 
középpontjának az I, II, III. stb. álláspontoktól való ki- 
sebb-nagyobb eltérése folytán a felhordott irányzatokban 
1—2 foknyi szöghibák is könnyen becsúszhatnak.

A felmérési processus hosszadalmasságát növei még a 
távolságmérés komplikált eljárása, kétféle táblázatnak a 
használatával. Igaz ugyan, hogy az optikai távolságmérés 
tökéletesítése előnyös befolyással volna felméréseink pon
tosságára, a célt azonban, azt hiszem, hogy Márton Sándor 
az ő távolságmérőjével nem érte el abban a mértékben, mi
ként azt az I-ső táblázatban feltünteti, mely szerint a 
100 ölen aluli távolságok pontosságát Vi00 ölig vélte fo
kozni. Ezen adatok megbízhatatlanságban azért kell ké
telkednem, mivel azon tényezők, melyek a leolvasott tá
volságokat a Reichenbach-féle távolságmérőnél megbíz
hatatlanokká teszik, a Márton Sándor-féle távolságmérő
nél is szerepelnek.

A távolságmérés ugyanis mindkét távolságmérőnél 
hasonló háromszögeken alapszik, s ezen hasonló három
szögeknél a kisebb háromszög legrövidebb oldala azaz 
a távcső szelencéje mögött levő pókszálaknak egymástól 
való távola szolgál a távolságmérés alapjául, minek foly
tán az optikai távolságmérés fő hibaforrását is a két 
pókszál, illetve finom metszések közötti távolságnak a hő- 
mérsék ingadozása által előidézett változásában, valamint 
azon körülményben kell keresnünk, hogy a pókszálaknak 
a léc valamelyik osztásrészére, illetve a céltáblára való 
bevágatása, nagy távolság mellett úgy a Reichenbach, 
mint a Márton Sándor-féle műszernél a pókszálak, illetve 
metszések vastagsága miatt nem eszközölhető kellő pon
tossággal. Márton Sándor tehát azt hiszem túlbecsüli tá
volságmérőjét, midőn azt állítja, hogy pontossága a jobb 
láncméréssel vehető egyarányúnak. Annyit azonban azt 
hiszem bárki hajlandó elismerni, hogy az uj távolság
mérő a Reichenbach-féle távolságmérőnél valamivel 
jobb eredményt biztosít, a mennyiben a tized és század 
öleket nem becslés, hanem számítás utján nyerjük, ezen 
előnynyel szemben azonban az eljárás sokkal hosszadal
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masabb és komplikáltabb, mint a Reichenbach-félénél. 
Röviden összefoglalva a Márton Sándorféle műszer fentérin- 
tett hátrányait, látni való, hogy úgy a szögmérés, mint a 
távolságmérés, úgyszintén a mérési adatoknak felhor
dása is e műszernél általában véve hosszadalmasabb 
mint a többi tájoló műszereknél s az annál szembetűnőbb 
s annál inkább igénybe veszi az erdészeti mérnök türel
mét, minél korlátoltabb a kilátás s igy minél gyakrab
ban kell a műszer álláspontját megváltoztatni.

Viszont azonban lényegesen módosúl a Máton Sándor
féle műszer gyakorlati értékéről alkotott fenti véleményem 
s határozottan ezen műszer javára billen a mérleg ser
penyője, ha oly mérésekről van szó, a hol egy álláspont
ból több oldal irányzatot vehetünk. Ez esetben már a 
műszer előnyei határozottan kezdenek előtérbe nyomulni.

A műszernek elvitázhatlan nagy előnye, hogy annak 
tájékozása és rögzítése után az irányzatokat a papirkoron- 
gon mindjárt grafice nyerjük s a felhordásnál is az egy 
álláspontból felvett irányzatokat azonnal lepikirozhatjuk.

Az irányzatoknak a papirkorongon tűvel való fixirozása 
s a felhordásnál az egy álláspontból felvett összes irány
zatoknak egymásután való könnyű s gyors lepikirozása, 
azt hiszem, oly előnye a műszernek, a mely teljesen 
ellensúlyozza a fent elősorolt hátrányokat, s ha feltaláló 
esetleg módját ejtheti, hogy ezeket is lehetőleg kiküszö
bölje, úgy műszere nagyon jó szolgálatot tehet a nagyobb 
pontosságot igénylő oly vonalok és poligonok felmérésé
nél, a hol a szabad kilátás megengedi, hogy egy állás
pontból több irányzat legyen felvehető. Minél több az 
egy álláspontból felvehető irányzatok száma, annál szembe
tűnőbbek e műszer előnyei.

Az uj műszer fent elősorolt előnyeit és hátrányait egy
bevetve, gyakorlati értékére vonatkozó igénytelen néze
tem abban összegezhető, hogy az erdőtesten belül levő 
mindazon vonalok, a melyek nagyobb tisztás területeket 
nem szelnek át, mint például mellék völgyek, gerincek, 
osztagvonalok, erdőbirtokok közötti határ, mely vonalok
nál tehát egy álláspontból csak hátra és előre irányoz
hatunk, a gyakorlati igényeknek teljesen megfelelő pon
tossággal, de sokkal gyorsabban, s kényelmesebben mér
hetők fel s vihetők át a térképre a használatban lévő 
tájoló s ' szögátrakó műszereinkkel. Oly felméréseknél el
lenben, a hol egy álláspontból sok irányzatot vehetünk 
fel, mint például mezőgazdasági méréseknél (sík terüle
ten esetleg láncméréssel kombinálva) erdőbirtokok fővöl
gyeinek és gerinceinek mérésénél, ha azok nagyobb ki
terjedésű tisztás területeket szelnek át, határméréseknél, 
ha az erdőbirtok mezőgazdasági földekkel határos, szó
val szabad kilátású területen Márton Sándor műszerével 
azt hiszem, gyorsabb és pontosabb eredményt leszünk 
képesek elérni, feltéve, ha a felhordás fent említett ne
hézségeit talán az általam ajánlott — esetleg más prak
tikusabb eljárással sikerül majd leküzdeni.

Záradékul szükségesnek tartom még megjegyezni, a 
mit talán inkább előre kellett volna bocsátanom, hogy a

Márton Sándor-féle műszert csak rajz és leirás után is
merem, s ez okból azt hiszem, hogy a műszerre vonat
kozó észrevételeimnek legfeljebb csak theoretikus értéket 
fognak tulajdonítani, melynek a gyakorlati tapasztalatok 
sok tekintetben ellent is mondhatnak.

Különben is távol állt tőlem az a szándék, hogy a 
műszerre vonatkozó észrevételeimet úgy tüntessem fel, 
mint megdönthetetlen igazságokat. Jelen kritikámnak úgy
szólván egyedüli célja a szakkörök érdeklődését e mű
szer iránt ébren tartani s a feltalálónak alkalmat nyúj
tani arra, hogy a műszer további tökéletesítése iránt tett 
kísérleteinek eredményét s az esetleg elért sikereket 
szaktársaival közölje s ha talán kissé túlszigorú kritikám 
feltalálónak némi impulzust fog adni újabb megszólalásra, 
úgy cikkem elérte a célját. - -  Bár azt hiszem arra is 
ellehetek készülve, hogy Márton Sándor, aki műszerének 
jóságáról, praktikus értékéről gyakorlati meggyőződést is 
szerzett, erélyesen vissza fogja utasítani a dédelgetett 
szülöttje (pedig nem is első szülött) ellen szórt szörnyű 
rágalmakat, s mint ügyes fegyverforgató, hadat fog üzenni 
az uj szülött kíméletlen támadója ellen. De én szívesen 
felveszem a harcot, a melyben akkor leszek győztes, 
ha le fogok győzetni, mert küzdelmünknek legszebb ju
talma nem a legyőzés dicsőségének kétes értékű pálmája, 
hanem az a lelkesítő tudat, hogy a magyar erdészet egy 
értékes vívmánnyal meggazdagodott. 
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Szalagalakú próbaterekkel való fatömeg- 
fölvétel.

E fatömegfelvételt Bund Károly szerint a Karszt er
deiben már régen alkalmazzák. Minthogy azonban én 
erről sehol sem hallottam említést, bizonyára többen is 
lesznek szaktársaim között, akik ezt az eljárási módot 
még nem ismerik s ezért célszerűnek tartom ismertetését.

Az eljárás az, hogy a becslő — a területnek előzetes 
bejárása után — az erdőnek bármely helyéről indulva, 
egyenes vagy törött irányban, kihúzat egy tíz öles mé
rőszalagot. Most egy munkással "alagtól jobbra-balra 
egy-egy öl hosszú rúdat tartat merőlegesen a szalagra, 
egy másik munkással megméreti mindazon törzsek mell- 
magassági átmérőjét, amelyek a szalagtól kétoldalt egy 
ölön belül állanak, maga meg följegyzi az adatokat. Ha 
tíz ölnyi hosszant kész a fölvétel, a mérőszalagot tovább 
huzatja, amerre jónak látja s újra fölveszi a szalagtól 
jobbra-balra fekvő két öles sávba eső fákat.

A szalagot egyfolytában 800 vagy — kivételesen — 
ennél is több öl hosszant lehet vinni, de közben-közben 
meg is lehet szakítani, ha például egy kis tisztás, vagy 
az átlagosnál szembetűnően jobban záródott folt esik 
közbe. A szalagot vihetni hegyoldalt egyenesen föl, le, 
rézsutosan vagy vízszintesen. Lehet a ritkább foltokon át 
megszakítva s lehet külön vezetni a sűrűbbeken át úgy, 
amint a becslő az átlag vagy a külön — vastagsági, ma
gassági — osztályok szerint szükségesnek tartja.
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E mód előnyösebb a próbateresnél, mert 
először: nem kell az átlagos területet egy darabban kikeresni, 
másodszor: nem kell azt kijelölni, 
harmadszor: nincs a becslő az illető próbatérhez

kötve, hanem szabadon mozog és
negyedszer: az átlagos vagy mintafát bárhol kivágathatja. 
Az úgynevezett körzés fölött pedig az az előnye, hogy 

mivel a körök kicsinyek, az ezekbe félig beleeső fák el
hagyása vagy fölvétele jelentékenyen módosítja az ered
ményt, mert kicsiből nagyra következtetve, könnyen té
vedhetünk. Ennél a módnál a félig beeső törzsek fölvé
tele elfogadhatatlan téves eredményre sohasem fog ve
zetni, mivel sokkalta nagyobb területen vesszük föl a fákat.

E mód szerint csak e g / — nagyobb — fatömeget be
csültem s az eredmény — a törzsenként való fölvétel
lel szemben — nem mutatott öt százalékos eltérésnél 
nagyobbat. Márton Sándor.
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Határvonal nyilvántartás.
Miután a fölösleges s kétszeres munka barátja soha

sem voltam és a „Magyar Erdész“ 11. számában leirt 
„Határvonal nyilvántartástól“, mint elkerülhető másolástól 
szintén fázom, kénytelen vagyok más eljáráselőnyeitvitatni.

A határvonal nyilvántartás adatait a felmérési könyv 
szolgáltatja, tehát onnan lennének másolandók, hogy meg
őrizzük. Arról is van már ugyan tudomásom, hogy a felmé- í 
rési könyv, vagy mondjuk többé-kevésbbé összefércelt 
felmérési lapok használat után ad acta . . . kerültek. 
Ez eljárást helyeselni semmi esetre sem lehet, de 
hogy azt elkerüljük, nem szükséges rögtön nyilvántartás
hoz folyamodnunk. Van annak egyszerűbb módja is, a 
amivel időt — mi a legdrágáb — sok papirt s nyomda- 
festéket is megtakarítunk. Használjunk rendes felmérési 
könyveket s ne tekintsük azokat felesleges lomnak.

Nagyobb erdőbirtokoknál 1—2 felmérési könyv is el- 
kél, ott tehát elegendő a felmérési könyvre a birtok cí
mét ráírni, s annak kikutatása 200—300 könyv közül 
sem jár nagy nehézséggel, különösen ha a könyvek — 
mint az több kincstári erdőrendezőségnél szokásos — 
birtokcím, illetve erdőgondnokságok s üzemosztályok sze
rint a, b, c szerint vannak rendezve.

Az állami kezelésnél sem jár a dolog nehézséggel. A 
felmérési könyvek 1., 2. stb. számmal látandók el, míg 
a könyv utolsó lapjai tartalomjegyzékként használandók 
fel. A könyv lapjait magától értetődik, meg kell, hogy 
számozzuk. Minden birtok felmérése után a birtok kiter
jedéséhez képest nehány üres lapot hagyok, hogy esetleges 
későbbi felméréseket is oda jegyezhessek. Ha már most 
az üzemterv meghatározott helyére a felmérési könyv szá
mát bejegyzem, a birtokhratár adatait egy-kettőre megtalálom.

Ne terheljük magunkat újabb nyilvántartásokkal, de 
használjunk rendes felmérési könyveket s akkor nem jö
hetünk zavarba. p

FAKERESKEDELEM.

A horvát-szlavon dongatermelők vesze
delme.

Mig a lefolyt tavasz és nyár rönkfa- és fürészáruüz- 
lete (úgy a puha-, valamint a keményfát, de különösen 
az előbbit illetőleg) teljesen kiköszörülte azt a csorbát, 
melyet a válságos évek rohanvást hanyatló konjunktúrája 
ütött fakereskedelmünkön, addig a dongafatermelés (értsd 
franczia donga-termelés) és kereskedelem alaposan bele
került a csávába, a melyben ez idő szerint nyakig úszik, 
sőt a teljes elmerülés veszélye ellen küzd.

Valóban nagy a baj és horvát-szlavon fatermelőinknek 
(de mindjárt itt megjegyzem, sőt hangsúlyozni kívánom, 
hogy csakis ezeknek) bizony nagyon rosszul áll a szénája, 
rosszabbúl, mint valaha, amióta a szakma ezen ága egy
általán létezik. Mert hiszen volt panasz negyedéve is 
elég nagy, de akkor az egyszerű egyesülés és az annak 
révén közös elhatározással megállapított és keresztül is 
vitt termelésreductió elég volt arra, hogy a bajt hamaro
san is, alaposan is elhárítsa és gyökeresen orvosolja.

Csakhogy most másként áll a dolog.
A horvát-szlavon dongatermelőknek ez idén mintegy 

35 millió darabból álló összes dongakészlet a nyakán 
maradt és nem akadt egyetlen-egy kereslet sem !

És hagyján, ha csak ez lenne a baj, mert utóvégre 
ez az eshetőség nem volt kizárva. A nagyobbik baj az, 
hogy az a hatalmas, mintegy 10— 12 millió koronányi 
tőke, mely az említett roppant készlet vételárába és 
termelésébe van fektetve, csak kis részben képezi az illető 
termelők tulajdonát; a legnagyobb része bankkölcsön, 
mely kamatozandó! És a bankok tudvalevőleg nagyon 
is ragaszkodnak a pénzükhöz, úgy a tőkéhez, valamint a 
kamatokhoz és mindjobban szorongatják adósaikat. Nem 
is csoda ; hiszen maga a befektetett tőke évi kamatja leg
alább is */2 millió korona.

Miután pedig a termelők ez idén egy szál dongát se 
adtak el, sőt még csak kilátásuk sincs arra, hogy vájjon 
fognak-e és mikor eladhatni, érthető, hogy nagyon meg- 
fájult a fejük és hogy keresve keresik a mentő eszközt, 
melynek segítségével szabadulhatnának a veszedelemből.

Ez a nagy igyekezet volt indító oka annak, hogy 
Weisz Emil a zágrábi „Trgovacki dom“ fa-szakosz
tályának elnöke julius végén értekezletre hívta egybe 
az érdekelteket, megbeszélendő a teendő lépéseket és 
szükségesnek mutatkozó intézkedéseket. A konferencián 
a kiadott kommünikék szerint — azt határozták el, hogy 
kérvényt nyújtanak be a kormányhoz az iránt, hogy az 
idei őszi faeladásokat halasztassa el a jövő évre, vagy 
legalább azokat az objektumokat, melyek fája donga
termelésre alkalmas, zárja ki az idei eladásokból. A ha
tározat értelmében küldöttségileg jelentek meg a horvát 
Bán ő nagyméltóságánál, ki ugyancsak egy kiadott hivatalos 
kommüniké nyomán jelentem — szívélyesen fogadta a
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küldöttséget és oly behatóan érdeklődött az ügy iránt, 
hogy a küldöttség a fogadás lefolyásából bizton hiszi, hogy 
kérelme teljesítésére számíthat. Ugyanezt a benyomást 
nyerte a küldöttség a horvát kormány erdészeti főügyosz
tály vezetőjénél tett tisztelgése alkalmával is.

Eddig tehát, annyira a mennyire rendben lenne a dolog, 
sőt rendben lenne még abban a tekintetben is, hogy 
maga a nmélt. földmivelésügyi m. kir. ministerium erdé
szeti szakosztályának vezetősége is jóindulatot mutatott a 
mozgalom iránt.

Tudni kell ugyanis, hogy a horvát-szlavon erdőségek 
tulajdonjoga három tulajdonos között oszlik meg. Egyik 
az erdőkincstár, másik a határőrvidéki beruházási 
alap, harmadik több vagyonközség.

Mig az erdőkincstár és a beruházási alap erdeinek 
eladását illetőleg a földmivelésügyi m. kir. minisztérium 
részint mint tulajdonos, részint mint felügyeletet gyakorló 
és kezeltető rendelkezési joggal bir, addig a vagyon- 
községek erdeinek eladása, illetőleg ezen eladások meg
tartása, csökkentése vagy elhalasztása a horvát Bán el
határozásától függ; ebbe a földmivelésügyi minisztérium
nak beleszólása nincs, ahogy a Bánnak amazokba nincsen.

Maga a földmivelésügyi minisztérium erdészeti főügy
osztály vezetősége e sorok írójának adott felvilágo
sítás értelmében szívesen lett volna haljandó elrendelni, 
hogy a beruházási alap küszöbön álló faeladásai ez idén 
csak fele részben tartassanak meg, mert ez az alap 
rendelkezik oly nagy tartalékokkal, hogy nincs ráutalva 
a mostani eladásokból várható bevételekre. Nem úgy 
azonban a kincstári eladásokat illetőleg, mert itt a költ
ségvetés már több mint esztendeje elkészült és az el
adásokról lemondani már csak azért sem lehet, mert az 
erdőkincstár bizonyos kiadásai csakis és kizárólag ezek
ből a bevételekből fedezendők, más fedezetük nincsen. 
Ezeket tehát redukálni nem lehet. Ami végül a községe
ket illeti, ezek is rendelkeznek elég nagy tartalékokkal, s 
igy ezek is redukálhatják ez idei eladásaikat a nélkül, 
hogy az ebből származó bevételi csökkenés bármilyen zavart 
okozna ; itt azonban mint emlitém csak a Bán rendelkezik.

Lássuk már most, hogy helyes és czélszerü lenne-e 
a dongatermelők faeladás-renduktióra vonatkozó kérelmé
nek teljesítése.

Véleményem szerint határozottan nem. Nem azért, 
mert az, hogy a dongatermelőknek az idei termelés a 
nyakán maradt (ami nekik igaz, elég nagy baj, sőt egyik
másik termelőt tönkretétellel fenyegeti), még nem ok 
arra, hogy a nyersanyagkinálat csökkentése következté
ben nyersanyag-drágulás álljon be, illetve csináltassák 
úgyszólván műúton, aminek aztán a többi tölgyfatermelő 
és kereskedő, tehát: kádárfatermelők, gőzfürészek, gömbfa- 
fürészáru kereskedők adnák meg az árát.

Mert kettőn áll a vásár!
Bajnak nagy baj ugyan a dongatermelők vigasztalan 

helyzete, de végre is az üzlet koczkázattal jár, esélyeivel 
számolni kell, legalább kellett volna.

Mikor a tavalyi túlságosan bő francia szüret után a 
francia bor olyan olcsó lett, hogy a jobb hordó árát meg 
nem bírta (tudvalevőleg a franciák hordóstól szokták el
adni a bort) és a bortermelők kénytelenek voltak a 
lehető legolcsóbb hordókat megvenni, hogy boraikat egy
általán eladhassák, a legolcsóbb fajta olasz és spanyol 
gesztenyefahordókat vették meg. Igaz ugyan, hogy ezek 
a hordók a mi tölgydongáinkból készült hordókkal egy 
lélekzetvételben még csak nem is említhetők, annyira 
alattuk állanak minőség dolgában, de mikor a borért 
olyan potom árakat kaptak, hogy még a szőlőmívelési 
munkadij is csak alig került ki belőlük, lehetetlenné vált 
még jó, drága hordót is adni hozzá.

Igen ám ; csakhogy a francia importőrök, tekintettel a 
nagyon bőnek ígérkező szüretre, már tavaszszal és nyáron 
(t. i. tavaly) roppant dongamennyiségeket vásároltak be 
a hörvát-szlavon dongatermelőktől. Ezek a nagy mennyi
ségek azonban, a fenti okokból, nem voltak eladhatók s 
nagy részök még most is eladatlanul hever a francia ki
kötőkben és az importőrök raktáraiban, jobb időket várva.

A jobb idő azonban, sajnos, ez idén nem következett 
be. A szőlők egy része áprilisban elfagyott s ami meg
maradt, kevés bort adott, illetve ád. Jó lesz, ha a francia 
dongaimportőrök a tavalyról áthozott készleteket bírják 
majd eladni, de már venni bizony nem fognak; nincs 
rá okuk.

Ezalatt pedig a mi dongatermelőink, elkapatva az előző 
év kitűnő üzletmenetétől és nem okulva a szüret után 
bekövetkezett tölgydonga — baisse-en, melyről pedig 
tudniok kellett volna 1 nyakra-főre termelték az uj dongá
kat, melyekből most mintegy 35 millió darab, tehát az 
egész productió szárad itthon, a nélkül, hogy akár csak 
egy szál is lenne eladható.

Hát már most miért igya meg németkádárfát termelő, 
a fürésztulajdonos, a tölgygömbfával és tölgyfürészáruval 
kereskedő és utolsó sorban a tölgy fát fogyasztó közönség 
a dongatermelők túlbuzgóságának, előre nem látásának 
vagy akár ha nem is igaz, de mondjuk váratlanul be
állt bajának levét?

Épen nem lenne méltányos dolog, különösen pedig a 
kormány részéről nem, ha teljesítvén a csávában lévő 
dongatermelők kérelmét, megdrágítaná a nyersanyagot. 
Mert hogy az eladásoknak felére való csökkentése okvet
len anyagdrágítást vonna maga után, az csak nem 
szenved kétséget.

És valóban nem is látszik teljesülni a dongatermelők 
kérelme.

Mert ime a gradiskai vagyonközség már szeptember 
18-án meg is tartotta ez idei faeladását (a Bán tehát 
nem intézkedett); a vinkovcei kir. föerdöhivatal 2’/a 
millió koronára becsült fáinak eladása e hó 28-ára van 
hirdetve és minden valószínűség szerint élénk résztvétel 
mellett fog végbemenni, végül pedig ép e sorok Írásakor 
veszem hírét, hogy a határőrvidéki beruházási alap 
1.137,284 koronára becsült 15921 tölgy, 534 kőris, 1197
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szil és 922 bükkfája október 12-én kerül árverésre, ami
ből tehát (a három erdőtulajdonos egyike sem redukál
ván vagy pláne halasztván el az árverést) jogosan azt 
kell feltételeznem, hogy a dongatermelők e sorok bevezető 
részében említett küldöttsége vagy egyáltalán nem járt a 
földmivelésügyi ministérium erdészeti szakosztályának 
vezetőségénél (mely mint fent emlitém a beruházási alap 
erdei fölött rendelkezési joggal bír) vagy hogy sem Buda
pesten, sem Zágrábban nem bírta meggyőzni a mértékadó 
tényezőket ügye igazságos és méltányolandó voltáról.

Most tehát úgy áll a dolog, hogy megtartatván az el
adások, a dongatermelők egyszerűen tartózkodhatnak a 
vételektől.

Ami nyilván meg is fog történi, mert franciadongát 
termelni ez idő szerint bizony aligha akad kedve vala
kinek. W. Gy.

h A k  k. vb kk.kk.k.-kk.k.k.k.k.k.kk.k.

IRODALMI SZEMLE.

— G au ss  emlékezete .  Életrajzi vázlat. Walterskirchen 
után fordította Göldner Nándor,, sajtó alá rendezte és ki
adta Kincses József m. k. főerdész Máramarosszigeten, 
kinél a 120 oldalra terjedő munka 3 koronáért kap
ható. Az ősz Gauss arcképével ellátott s szép tiszta nyom
tatásban megjelent munkának ismertetésébe helyszűke 
miatt nem bocsátkozhatunk, s csak annyit jegyzünk meg, 
hogy a könyv kimerítően tárgyalja Gauss 80 évre terjedő 
életének minden fontosabb mozzanatát, kezdve a gyerek
kortól egész 1855-ben bekövetkezett haláláig. A nagy 
csillagász érdekes múltját s halhatatlan sikereit bő rész
letezéssel tárgyaló munkát melegen ajánljuk olvasóink 
figyelmébe.

— A talaj a lakza ta  és  a  jégeső .  A zivatarok, de kü
lönösen a jégeső képződésének gyakoriságára a talaj fe
lületének alakzata nagy befolyással bir. Argau kantonban 
széles körű megfigyeléseket tettek azon viszonyra nézve, 
mely a jégeső és a talaj felülete, valamint erdők kiterje
dése között fennáll. A megfigyelések a következőkben 
foglalhatók össze. 1. A jégesők gyakorisága 20 megfigyelt 
esetben fordított viszonyban állott az erdők nagyságával. 
A jégeső az egyes kerületekben erdőterületük nagysága 
szerint következőképen oszlott e l: 2 volt 40%, 6 volt 
32% és 10 volt 19%-nyi erdőterülettel biró kerületben. 
Jégesőtől mentiek maradtak erdővel dúsan borított magas
latok között fekvő helyiségek. 2. Magasan fekvő, teljes 
záródásé jegenyefenyő állabok fölött elvonuló zivatar nem 
képezett jégesőt. 3. Egyenlőtlen lombfa fiatalosok még 
akkor sem képesek a jégesőt visszatartani, ha magasan 
is feküsznek; míg ellenben keskeny sávalakú jegenye
fenyő állabok kitűnő akadályul szolgálnak. Legtöbb és 
legsűrűbb jégesőt hoznak azon zivatarok, melyek maga
san fekvő kopárságok fölött elvonulnak. 5. Magas hegy
gerincről a völgy felé vonuló zivatar a legritkább.

(Fricks Rundschau.) G. J.

— Az erdei fenyő tűhulla tásá t  némelyek a Sopho-
dexmium Pinastri nevű gomba támadásának tulajdonít
ják ; s habár eddig még nem sikerült a gomba által való 
fertőzést megállapítani, feltevésükben arra támaszkodnak, 
hogy a csemetéknek júliustól szeptemberig rézmészszel 
vagy rézszóda oldattal való permetezése a tűhullatást a 
jövő tavaszszal teljesen megszünteti, vagy legalább nagy 
mértékben megakadályozza. Mások ezen betegséget annak 
tulajdonítják, hogy korai meleg tavaszi napokon, a mikor 
a talaj még meg van fagyva, a tűk sok vizet elpárolog
tatnak és ennek folytán elszáradnak. Ezen elmélet köve
tői szerint a fenti szerekkel való permetezés által nem a 
gomba lesz megölve, hanem az elpárolgás megakadá
lyozva és ugyanazon eredményt lehet elérni, ha őszszel 
a fagyok beállta előtt és tavaszszal közvetlen a hó olva
dás után a csemetéket csupán mésztejjel vagy agyagos 
vízzel jól megfecskendezzük, vagy ha tavaszszal a vető
ágyakat betakarjuk, hogy a fiatal csemeték addig, mig a 
talaj reggelenként meg van fagyva, a meleg reggeli nap 
ellen védve legyenek. (Fricks Rundschau.)

— Tartós fam ázat  Lukas reutüngeni kertfelügyelő sze
rint nyerünk, ha legjobb minőségű friss cementet tejjel 
olajfesték sűrűségig kövön összedörzsölünk. A bekenendő 
farészek (léc, karó, oszlop) vágás lapjait' nem szabad si
mára legyalulni. A 2—3-szori bekenés által a fa védve 
van a légbeliek behatása ellen, sőt állítólag tűzmentes is.

(Fricks Rundschau.)

— A házigomba ellen Reinitzer Fr., a gráci technikai
főiskola tanára szerint egyedüli biztos szer az épületek 
szárazzá tétele. A padlót üresen hagyott tér fölé úgy kell 
építeni, hogy nedvesség hozzá ne férhessen. Nagyon cél
szerű, ha a padló alatti üres teret a külső levegő nyíláso
kon keresztül átjárhatja. A pinceboltozat és a padlózat 
között szintén üres teret kell hagyni. A falakat vagy alag- 
csövezés, vagy a padló alatti aszfaltbetét által kell szá
razzá tenni. (Fricks Rundschau.)

— Melyik fá b a  c sa p  be a  villám? Megfigyelések ki
mutatták, hogy keményítőt tartalmazó fákra (tölgy, nyár, 
fűz, kőris, juhar) gyakrabban csap be a villám, mint zsi
radékot tartalmazó fákba (bükk, dió, hárs, tűlevelűek). 
Az utóbbi fák zsíros olajat tartalmaznak, mely rossz vil
lamosságvezető. Prohaska a stájerországi meteorologiai 
állomás feljegyzéseiből a következő sorozatot állította össze: 
tölgy 32.1 ; vörös fenyő 9.5; jegenyefenyő 3.8; lúcfenyő 
1.8; nyír 1.4; erdei fenyő 0.9; bükk 0.3; éger 0.0. A 
tölgy és bükk villámcsapási tényezője közötti viszony 
(0.3: 32.1) tehát azt jelenti, hogy a tölgyre 107-szer gyak
rabban csap le a villám, mint a bükkbe. Megemlítésre 
méltó még azon megfigyelt jelenség is, hogy a villám 
nagyon gyakran élettelen tárgyakba csap be. Így pld. osz
lopok, rudak és szalmakazlakba. tFr. R.)
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VAD ÁS ZA T.

Szeptember*
(Vége.)

Prakszis.
E hóban a róka, vadmacska, valamint a nyést-íélék 

fiataljai szüleik által elcsapatván, önállókká lesznek s ál
landó letelepedési helyeket keresnek maguknak. Miért is 
nagyon résen kell állani vadászterületek gondozóinak, 
hogy fegyver és fogóeszközök segélyével útját vághassák 
a veszedelmes betolakodásoknak. A héjakosarak és osz
lopvasak is alkalmazásba vehetők már a pákosztos, de 
még a huncutságokban kevésbé kitanult fiatal szárnyas 
kártevők pusztítására. E hóban már megkezdhető a nyúl- 
szaporulat (állomány) felbecsülése, noha a téli lelövés 
megállapithatása szempontjából csakis az őszi hónapok 
tapasztalati adatai szolgálhatnak irányadókul. A fogoly
állomány felbecsülése is már e hóban veszi kezdetét 
(rendezett vadászterületeken.) Általában jó * erről már 
eleve tájékozódni s ha szükségesnek mutatkozik, ideje 
korán hozzálátni a befogásokhoz is, kivált a kritikus 
pontokon (állományelvonás szempontjából.) Esetleges fö
lös befogások esetén más, biztosabb helyeken kell a va
dat szabadon bocsájtani. Ott ahol a magas lesek (tán az 
őszi borzlesek miatt) szokásban vannak, már e hóban 
szükséges azokat feállítani (természetesen a cserkészetek 
befejezése után és részint, hogy a vad megszokja azokat.) 
Ugyancsak (lehetőleg e hó elejével) hozzá kell látni a 
vadászterületek rendbehozásához, is (nem is szólva itt a 
cserkészúthálózat folytonos gondos rendbentartásáról). A 
lővonalak kitisztítandók. A lövést, kilátást akadályozó 
ágakat ás galyakat le kell nyesni és féredobálni az utak
ról, a száraz falevelek pedig gereblyével távolítandók el 
stb. A gondos vadász már e hóban számot vet azon 
eszközökkel, melyektől kedves vadjainak jóléte függ a 
jövőre kihatólag. Folytatja, (vagy megkezdi) az erdei 
szántók egy részének téli rozszsal való bevetését stb. A 
vizslák bevezetése (mezőre képesítése) okvetetlenül be
fejezendő (szárnyas vadra : keresés, állás és appell dol- 
gábao), hogy októberben mint absolute ferm állatok ve
hessenek részt a nyúlvadászatok (az engedelmességet 
nagyon is próbára tevő) izgalmaiban. Apportirozást (szár
nyas vadak megkeresésében való kiképzést stb.) lehető- 
még e hóban kell tökélyre emelni.

Oly vadászterületeken, ahol állandó fővadállomány tar- 
tartatik fent, e hóban főleg a vadászatokra való előkészü
letek veszik igénybe a vadászszemélyzet összes tevé
kenységét. így a hivatásos vadásznak, ki a vadászat ve
zetésével van megbízva, legfőkép a barkácsoló-utak és 
cserkészösvények berendezésére kell gondot fordítania, 
illetőleg — mint már fönt említettem volt — ahol. azok 
már megvannak, helyreállítani s ahol létesítésük van

* Mutatvány: Lakatos Károly már ismertetett uj művéből.

célba véve, e hó elején kell elkészítenie azokat. Fővad
állománnyal bíró, általában okszerűen kezelt vadászterü
leteken mellőzhetetlenek az ily úthálózatok; csakhogy 
létesítésük némelykor sok költséggel és fáradsággal jár s 
mindenkor nagy szakértelmet s alapos helyismeretet igé
nyel. És ez utóbbi igen fontos körülmény ; de nem ke- 
vésbbé fontos a vad tartózkodási helyeinek, járásainak, 
forgóinak ismerete is ; tudni kell továbbá, hogy faj- és 
ivaronként darabszám mennyi és minő vad van a terü
leten ahol vannak az erős agancsosok bőgési (rigyetési) 
helyei, melyeket azok évről-évre rendes körülmények 
közt felkeresni szoktak. Azt is tudni kell, hogy külön
böző évszakokban hol, melyik pontján a pagonyoknak 
tartózkodik inkább s merre szokott legelészés végett ki
váltani a vad stb., s csakha mindezekkel tisztába van a 
vadász (ami hosszabb tapasztalást igényel, csak akkor 
foghat hozzá a vadászúthálózatok létesítéséhez. Az úgy
nevezett barkácsoló utak, minthogy azok a kocsin való 
cserkészet céljára szolgálnak, csak oly helyeken létesít
hetők, ahol a terep kocsival minden nagyobb nehézség 
nélkül bejárható. Rendeltetésük ugyanaz, hogy kocsin a 
lehető legrövidehb idő alatt s amennyire csak lehet, 
csendesen megközelíthessük azokat a helyeit az erdőnek, 
ahol a vad nappalonta előleges kitapasztalás szerint tar
tózkodni szeret. Ha a barkácsoló út vezetési irányait 
már megállapítottuk, szükséges ez irányokat nyomjelzé- 
sileg megjelölni — a szálas erdőben akként ugyanis, 
hogy a fák kérgére, amelyek közt a kocsinak haladnia 
kell: 1 '52 mtr. magasban sárga vagy veres festékkel jól 
látható jeleket festünk (mint ahogy a turista-utakat je
lezni szokták), vagy pedig a fákat mindkét oldalról kissé 
megfaragjuk. Az ekként történő nyomjelzés megejtése 
után következik aztán a tulajdonképeni út elkészítése, 
illetve az úthálózat kitisztítása (járhatóvá tétele), minden 
akadály, mint fagyökér, tuskó, tömbök, kövek az útba 
nyúló faágak stb. eltávolítása s végül a falevelek és tör
melék elgereblyélése. Sűrüs helyeken persze ez a munka 
sokkal nagyobb fáradsággal vihető keresztül, mint szála
sokban s néha majdnem legyőzhetetlen akadályba ütkö
zik s főleg a vágó szerszámoknak jut itt a legnagyobb 
szerep, mert az utakat nem annyira készíteni, mint in
kább vágni kell, azaz a bokrokat, bozótokat s fiatal fá
kat az út szélességében ki kell irtani, a megmaradt fák 
benyúló ágait lenyesni, egyebekre nézve pedig akként 
kell eljárni, mint ahogy fentebb körvonaloztam volt, csak 
nagy súly fektetendő arra, hogy a kocsinak mindenütt 
akadálytalan, egyforma, egyenletes haladás biztosittassék, 
oly részeken pedig, ahol a barkácsoló út tovafejlesztése 
legyőzhetetlen akadályokba ütközik, ebből kiindulólag 
mintegy kiegészítésképen cserkészösvények készítendők, 
melyek több irányban a főhálózatba szakadjanak bele s 
lehetőleg ezen hálózat közeit mintegy keresztezve, ekként 
összekapcsolják. Magától értetődik, hogy se a barkácsoló 
utakat, se a cserkésző ösvényeket egyenes irányban ve
zetni nem szabad; főleg azon hely felé, ahol a vad tar
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tózkodni szeret, legelni, szóval időzni szokott, hanem 
olyan irányt kell adni azoknak, hogy az ily helyek az 
úttól jobbra vagy balra, de minden esetre jó lövésnyi tá
volságra essenek. Általában ott, ahol a barkácsoló utak 
készítése kivihetetlen, sziklás helyeken, — avagy ha 
ilyeneket készíteni nem akarunk — talán erdőkímélés 
szempontjából is egyrészt, — csakis egyszerű cserkész
ösvényekkel pótolhatjuk azokat, melyek természetesen 
kizárólag a gyalogvadászat (cserkészet) céljaira szolgál
hatnak s mindenkor csak egyetlen vadász által használ
hatók ugyanazon időben, ha csak a terület nem olyan 
nagy, hogy különböző részein egyenkint több vadász is 
cserkészhet. Hogy miként kell ezek készítését a legcél
szerűbb módon keresztülvinni, annak elemi részét már a 
fent elmondottakból is következtetheti az olvasó, mert 
ugyanazon elvek irányadók ezen munkálatokat illetőleg 
is. Jó vezetési irányok a vadnak tartózkodási helyei felé 

lehetőleg folytonos fedezet alatt, hogy a szemfüles 
vad meg ne lássa a cserkésző vadászt — oly kimunkált 
terepen, mely a lőtávolságba való nesztelen belopást, be- 
cserkészést lehetővé teszi, mert míg a barkácsoló ko
csira csak kevés ügyet vet a vad — kivált eleinte, míg 
lövés nem történt, vagy rossz tapasztalásai nincsenek, — 
addig a gyalogjában közeledő emberrel szemben a leg
nagyobb bizalmatlansággal viseltetik s elég egy ágacska 
recscsenése vagy egy mozdulat, melyet észrevett, hogy 
gyors eliramodásra ösztönözze, elriassza. Természetesen, 
ami a helyes vezetési irányokat illeti, föltétlenül szüksé
ges ezen munkálat pontos teljesítéséhez az erdőnek leg
alaposabb ismerése, mert enélkül boldogulni nem lehet. 
Hanem a legrészletesebb helyismeret mellett is elkerül
hetetlen — ha mindenben szakszerű eljárást akarunk 
követni — a vadas területnek képét nemcsak elmében, 
de a valóságban (illetve gyakorlatban) is akként érzékí- 
teni, hogy az csalhatatlan, minden tévedést és feledé- 
kenységet kizáró módon tárja tekintetünk elé a terület 
összes alakúlásait részletei és teljes egészében — s ezt 
természetesen csakis egy jó vadászati térkép segélyével 
érhetjük el. Mindenesetre készíteni kell, habár csak egy 
kis rajzot is a területről, melyben mint feleslegesnek 
az erdészeti beosztásnak kihagyásával csakis a pagony 
nyilladékai, hegygerinczei, völgyei, völgyületszerű hajlásai 
s a vadásztér határai jelöltetnek b e : azután pedig raj
zunk ellenőrzése szempontjából újabb alapos helykémlő 
járlatokat teszünk a pagony minden részében s a terep- 
viszonyokat illető befejező tanulmányaink s esetleges 
újabb felfedezéseinkkel kiegészítjük topográfiái ismere
tünket. Azokat a terepalakúlásokat pedig, melyek térké
pünkről még hiányoznak, mint utak, tisztások stb. utólag 
beiktatjuk, sőt a föltünőbb, talán fontosobbnak látszó 
pontokat lehetőleg még névvel is ellátjuk a mappában, 
vagy pedig szerszám szerint iktatjuk be. Az ekként ke
resztülvitt térképezés (kivált idegen, nem kellőleg ismert 
területen, mi a hivatásos vadászra nézve mindig igen 
fontos az alapos helymegismerés szempontjából) még a

vadállomány szemmeltartása, számbavétele s a derék 
vadak megismerésére irányúló törekvésünkben is igen 
nagy segítségünkre lehet. A térképellenőrző s a kijelölés 
szerint történő további bejárások alkalmával felfedezett 
csapyk és vadforgók utalása folytán ugyanis a legalapo
sabb tájékozást szerezhetjük magunknak a vadállomány
ról s az erdőnek azon helyeiről, melyek a vad által job
ban látogattatnak, amely tapasztalásokat aztán a sózok 
felállítása alkalmával fordíthatjuk azután hasznunkra . . .

A vadkárokról.
i.

Amennyiben ezen a majdnem kipusztult vadállományú 
vidéken nap-nap mellett végig kell hallgatnom az itteni 
békés polgárok vadkársiralmait, ezért bátorkodom én vé
leményt mondani Eleknek hasonló cimü cikkéhez.

Bevezetésem az, hogy van a környékünkön egy csárda 
az országút mellett pompázó vetések között, amelyiknek 
Nefelejts a neve. Ennek a csárdának az a nevezetessége, 
hogy a mi sínylődő szegény népünk itt issza le eladott 
trágyájának az árát, a jó Istenre bízván, hogy sovány föld
jén zabot vagy búzát is növesszen a sok gizgaz mellett, ha 
ugyan nem látná jónak, hogy egészen parlagon maradjon.

A szervián-kertekben pedig mindenki láthatja, hogy 
mily szorgosan dolgozik, kapál, ültet, trágyáz az idegen 
szerb s mily lerongyolt ruhában bámulja ezt a kerítés 
mellől a botjára könyökölő magyar paraszt.

Megérdemelné a festéket, hogy megörökítsék a mi ok
szerű gazdálkodásunknak ezt az eleven szimbólumát.

A mi közélelünk folyásának másik jelentős mozzanata 
az, hogy jegyzőségeink körében se szeri, se száma azok
nak, akik személy- és vagyonbiztonság címén vadász- 
fegyvert tartanak s ezek a professzionátus paraszt vad
orzók otthagyva a munkát, vadászfegyverrel keresik meg 
kenyerüket.

Ünnep előtti napokon a Mecsek-erdő egyes részeiben 
magános erdőőr nem mer járni, mert ott némán hajtó 
kutyával egész vadorzócsapatok vadásznak s a kezük 
ügyébe akadt erdőőrt lefegyverzik. Az erdőőr csak úgy 
élhet meg mellettük, ha vagy cimborái velük, vagy ke
rüli őket. A csendőr meg vadorzót nem fog talán azért, 
mert ezek eddig még nem vadásznak a közutakon.

Ugy-e — kérem — ez tűrhetetlen állapot a józanul 
gondolkodó előtt? Én is úgy vélem, s ha e tűrhetetlen 
állapot orvoslása érdekében a törvény végrehajtását lelki- 
ismeretesen szorgalmazom, veszekedőnek mond a köz- 
igazgatás, — vagy ha e megtisztelő címzésre nem kí
vánva rászolgálni, egy notorikus vadorzónak — a kinek 
éjjel-nappal a nyomában járunk, anélkül, hogy fölismer
hetnek, aki mindig orrunk elől lövi el az őzet anélkül, 
hogy kézrekeríthetnők — végre a fundamentumára spric
celünk, akkor minket súlyos testi sértésért lecsuknak s 
borsosán megfizettetik a gyilkos erdészszel a vadorzó pa- 
tikaköjtségét.
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Kár is szegény vadorzót bántani, mert nagyon olcsón 
szállítja a vadhúst!

Ebből a valóságból kitetszik, hogy mégsem lehetünk 
egész nyugodtak aziránt, hogy a föld népe nem fogja ma
gának rezerválni a vadászatot. És hogy a föld szegény 
népe előtt nem mindig a garas a fő, hanem inkább a 
nyúl — az is kitűnik az itteni példából:

Elárvereztek egy községi vadászatot. A polgárok közül 
egy előcsahos már előzetes megbeszélés folytán annyira 
fölverte a bérleti díjat, hogy a versenyző a további árve
résről lemondott s a vadászatot a legmagasb bér árán 
az előcsahoson hagyta. Ez pedig — képviselőtestületi tag 
lévén — a jegyzővel kicsinálta, hogy a községnek nem 
fizetnek be semmit, a bérleti jutalékot sem osztják meg 
maguk között, hanem — mint telkesek — valamennyien 
vadásztagok lesznek s vadásznak more pátrio vagyon- és 
személybiztonság címén engedélyezett fegyvereikkel s igy 
is tesznek.

Nem azt bizonyítja-e ez az eset, hogy a kisbirtokos 
előtt nem mindig a gazdasági érdek a fő ?

De minő haszna is lehetne évenként az egy holdas 
birtokosnak a vadászat béréből? Az a pár fillérnyi bér- 
jövedelem nála nem ér föl egy nyúllak Azt a nehány 
fillért elissza s még csak nem is beszélhet erről, mert ez 
köznapi dolog. Ha azonban egy nyulat lő, akkor már 
büszkén mondogatja, hogy — igy meg úgy — lőttem 
egy nyulat s a sógorral megettük.

— Ugye sógor?
Bizonyos, hogy helyenként erdő-mező sokat szenved a 

vadnak túlságos elszaporodása miatt, de talán még többet 
szenved maga a vadállományunk a köznép zaklatása miatt. 
Védelemre tehát nem annyira az erdőnek és mezőnek 
birtokosa, mint maga a vadállomány szorul. Ezt kell meg
védenünk legveszedelmesebb ellenségétől, a míveletlen 
köznéptől vagy azáltal, hogy törvényeink idevágó intézke
déseit szigorúan végrehajtatjuk, vagy azáltal, hogy a köz
népet előbb azon miveltségi fokra emeljük, amelyen nyílt 
szemmel láthatna és józan fővel átélhetne. Ez esetben 
már bátrabban szólhatnánk a köznép gazdasági szelle
mére fektetett eszmékről, addig azonban csak a deres 
teremthet jobb állapotot!

Én főbbnek és előbbrevalónak látom, hogy a vadpusz
títás és a vadorzás megakadályozása ügyében tegyünk 
valamit minél előbb.

így vigyük keresztül, hogy személy- és vagyonbizton
ság címén senki se tarthasson vadászatra is használható 
fegyvert.

A vadorzást minősítsék idegen vagyon jogtalan eltulaj
donításának, magyarán — lopás-nak. Ha a vadorzó a 
vadőrt vagy bármely közbiztonsági közeget életveszélye
sen fenyegetne, vagy testi sértést követne el rajtok —• 
rablásnak. Ha a vadorzás napnyugtától napkeltéig tör
ténne — betöréses lopásnak.

Hogy a fegyveradót fölemeljék.
A közigazgatási albizottságnak állandó tagja legyen egy

erdőgazda, mezőgazda és vadászszakember olyképen, 
hogy egy személy két szakot ne képviselhessen.

Mindenekfölött azonban azt vigyük keresztül, hogy bí
rósági közegeink hajtsák végre a legnagyobbrészt jó tör
vényeket, efelett éber szemmel őrködjenek s a végrehaj
tás elmulasztását a lehető legszigorúbban büntessék meg.

Kenedi Ernő.
II.

Elek Istvánnak e cikke vadászati törvényünk hibás in
tézkedéseivel foglalkozik.

Egyetértek Elekkel abban, hogy mindennemű vadkár 
— mely ellen védekezni könnyű módon nem lehet — 
megtéríttessék, s mégis mig ő a törvénynek felhozott 
hiányait a nép érdeke szempontjából tartja károsnak, 
addig én ugyanazon hiányait a törvénynek károsnak tar
tom vadtenyésztési szempontokból.

-Ezen látszólagos ellentmondás megszűnik, ha elgon
doljuk, hogy a törvény említett pontjai többféleképen ér
telmezhetők, s az van előnyben, a ki azokat a maga ja
vára ügyesebben magyarázza. De lássuk, miként szól a 
törvény a vadkárokról.

Az első pont azt mondja: A fővadak által okozott ká
rokért teljes kárpótlással tartozik az a birtokos vagy haszon
bérlő, kinek vadászterületén tenyésztetik.

Nálunk Nógrádmegyében a helyzet jelenleg az, hogy 
boldog, boldogtalan* vadássza a minden kis csépiében 
rövid időre meghúzódó szarvast és pedig teljes joggal, 
mivel mihelyt az területére lép, az ő tulajdona, de mihelyt 
ha vadkárról van szó, akkor a nagybirtokosé a szarvas s 
a jelszó „fizess uradalom.“

A nép nemcsak, hogy megtudja magát védeni a vad 
ellen, hanem azt előnyére kihasználja. Összeáll a község, 
s a vadászati jog árverésnél elkezd egyik megbízott ár
verezni, s oly területet, mely azelőtt 10 koronáért volt 
bérbeadva — azon indokolással, hogy a határban fővad 
is lőhető — felver 300—-400 koronára; — ha esetleg 
rajta marad a vadászati jog, előzetes megegyezés szerint 
nem fizet semmit. Nem változtatott ezen semmit azon 
ministeri rendelet, hogy a vadászati bér a községi pénztárba 
befizetendő s onnét fizetendő ki az egyes birtokosoknak.

Midőn már a pár koronát érő vadászati jog a szarvas 
révén pár 100 koronára fel van verve, akkor jön a vad
kártérítés. Erre nézve még a legjobb, ha fix összegben 
ki lehet egyezni, s maga a nép őrzi a terményt, a vad
őrtartás drágább, de legdrágább a vadkárbecsültetés, mely
nél a 8 naponkénti bejelentéssel egy gazda is vérig ül
dözheti az embert.

Azt lehetne hinni, hogy midőn a vadászati jog tízsze
resen meg van fizetve s a vadkárra is egyezség van, 
teljes a béke. Pedig nem úgy van, mert — a vadászati 
kihágásokat nevetségesen gyengén büntető törvény által 
elbátorítva — ráadásul kilövik a vadat.**

* Talán csak az, a ki vadászjegygyei bir. Szerk.
** Hát a vadászati jog tulajdonosa nem tud védekezni ? Mégis 

igen furcsa napokat élhetnek ott az igaz vadászok. Sz.
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2. Ragadozó és kártékony vadakat a föld birtokosa el
pusztíthatja.

Ezen pont nem való másra, minthogy a törvény a vad
orzónak szabad járás-kelést biztosítson a határban. Tessék 
a vadorzót fegyverrel a határban megfogni. Ha ő tisztá
ban van a helyzettel, pedig rendesen úgy van, akkor ha 
kérdőre vonjuk, azt mondja, ragadozóra ült lesbe, lévén 
pedig minden gazdának minden dűlőben egy darab földje, 
az én községi bérelt területemen nemcsak a rendes va
dászidény alatt, de bármikor máskor is nyugodtan vadász- 
hatik rókára, vaddisznóra egy több tagból álló kompánia 
a törvény örve alatt.

Ha a vaddisznókár megtérítendőnek mondatna ki, 
ennek a pontnak értéke nagyon összezsugorodna. Mező
gazdaságilag káros marad a medve, borz, tengeri nyúl, 
hörcsök, ürge s halászatilag a vidra.

A medve az országnak csak igen kis részén fordul elő, 
épúgy a tengeri nyúl is. A hörcsök és ürge más módon j 
is pusztítható s lőfegyverrel pusztítása nem is szokásos. 
Marad még a borz és vidra. Tehát e két, szintén elég 
ritkán előforduló állatért szükséges volt az egész országra 
érvényes paragrafust hozni, hogy hurokra kerülése esetén 
minden vadorzó azzal mossa magát tisztára. Nem helye
sebb lett volna-e a helyett egyszerűen kimondani, hogy 
a medve és a tengeri nyúl bárki által elpusztíthatok ? ■ 
Így ezen ominózus pont érvényessége legfeljebb az ország 
Vi0 részére terjedt? volna ki.

A húsevő ragadozók a mezőgazdának hasznosak s csak 
az apró vad tenyésztése szempontjából károsak, tehát 
azok pusztítása csakis a vadtenyésztőnek állhat érdekében.

A vadászati törvény hiányain sokat segítene, vagyis 
épúgy a teljes vadkárbiztosítást, mint a vad/édelmet is 
lehetővé tenné a következő három paragrafus:

1-ször. Az okozott vadkárokért teljes kárpótlással tar
tozik a vadászati jog tulajdonosa vagy bérlője.

2. A vadászati kihágásnál a vagyoni felelősség ne csak 
a tettes ellen, hanem — az erdőtörvény 84. §-ának meg
felelően — másodsorban a családfő, gazda stb. ellen is 
mondassák ki, továbbá minden 5 koronányi büntetés
összeg után 1 napi elzárás állapíttassák meg

3. Az erdőőrök fegyverhasználatára vonatkozó helytelen 
rendelet hatályon kívül helyeztessék s a helyett megfe
lelő hozassák.

A vadkárokra nézve a gyakorlatban igen nehéz volna 
az Elek ajánlotta módon minden vadászterületre megálla
pítani, hogy ki lesz ott felelős a vadkárért, s ha most 
nem az bérli a vadászati jogot, ki a vadkárért felelős, 
hogyan ellenőrzi azt, hogy ott erdei vadakat nem lőnek-e ? 
Mi jogon megy be oda fegyveres személyzete ellenőrzés 
végett? Mig ellenben ha a bérlő felelős a vadkárért, akkor 
minden további kifogás megszűnik, de eleje van véve a I 
mostani zsarolásnak is, midőn százakat kell fizetni a va- I 
dászati jogért s e mellett a vadkárt is sokszor busásan | 
megtéríteni. Fellehetne talán hozni azon aggodalmat, hogy 
oly határt, hol sok a vadkár, nem vesz bérbe senki, Ettől |

nem kell félni, mert minden vadtenyésztő tudja, hogy 
mely határba vált ki vadja, s nem azért áldoz nagy ösz- 
szegeket vadtenyésztésre, hogy a szomszédos határokon 
vadját kilőni engedje. Elek cikkének első részével telje
sen egyetértek, de már a mit a 200 holdas vadászati te
rületek képzésére mond — ha ugyan egyáltalán kivihető 
volna is — el nem fogadhatom, mert az a vad teljes 
kipusztítására vezetne.

A 200 holdas minimum úgy vadtenyésztési mint vadászati 
szempontból túlságosan kicsiny. — Ily területen ha egy 
nyúl felugrik, vagy egy folt fogoly felrepül, mindjárt 
kint van a vadászterületből. A 200 holdas vadászterület 
csak ritka vaddús . vidéken elégíthet ki egy vadászt 
is. — Az ily vadászterület tulajdonosa tehát vadat 
nem tenyészt, a területén levő pár darab vaddal hamar 
végez, csakis a szomszéd vadászterület vadjára számit, 
sajátján kilő mindent. Egy ilyen terület megél a többi
ből, de ha egy határból 10—20 ily területetet képezünk 
egymás mellett s azokon még vadásztársaságok is mű
ködnek, akkor egy év alatt meg egy árva süldő sem 
marad a határban.

Hát még milyen zavar lenne a fővaddal! Melyik fő
vadtenyésztő vállalhat vadkárért felelősséget az Elek által 
ajánlott módon, ha ellenőrizése nélkül 1 0 -2 0  vadász- 
területen 30—40 ember vadászik? Vagy talán lehetséges 
volna akkor a határt bérbe venni ? Ha az első 200 
holdas terület 10 korona volna, a tizedikért már biztosan 
100 koronát kérnének, kivált ha a jobbakat árvereznék 
utoljára. Én részemről az 50 holdas birtokosok egyesü
lését szintén jogtalannak tartom, amely módot ad arra, 
hogy a tehetősebb gazdák a szegényebbek rovására jog
talan előnyhöz jussanak. Vegyünk egy példát. Fizetnek 
egy 2000 holdas vadászterületért 200 korona bért. — Ha 
most a vadászterület jó helyén 50 holdakból egy 200 
holdas terület kikerekittetik, akkor már nem a 200 holdra 
eső 20 koronával fizetnek kevesebbet a területért, hanem 
sokszor —• különösen tudva, hogy a 200 holdas terü
leten egy semmit nem kímélő vadász fog vadászni, csak 
felét adják a vadászati bérnek. Jogos-e, hogy 200 hold 
vadászterületnek annyi az értéke, mint 1800 holdnak? 
Nem-e a szegényebb többség kárára van ezen kiváltság 
adva ?

A vadászati törvény módosításának ideje tovább már 
alig halasztható, s erre az illetékes tényezők figyelmét 
újólag fel kellene hívni, hogy a pár év előtt megindított 
mozgalmat tovább aludni ne hagyják.

Rainiss István.
k k k k i d t 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 trónörökös, az őrsvezető és a nyúl.
Az idei őszi nagy hadgyakorlat első napján a 23-ik 

honvédhadosztálynak az volt a feladata, hogy a Lippától 
délnek fekvő magaslatokon a két erdélyi hadosztályt elő
nyomulásában visszatartsa.

Brigádommal a Draucz hegytetőt szállottuk meg s ja
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vában folyt az ütközet, midőn az ellenséges táborból egy 
agyonhajszolt nyúl botorkál felénk s közvetlen a rajvonal 
előtt lehasal.

Ferencz Ferdinánd trónörökös észreveszi a nyuszit s 
azt kérdi a nyúl mellett fekvő honvédőrvezetőtől, hogy 
ugyan életbe van-e még a szegény tapsifüles. Az őrve
zető a legmagasabb helyről jött kérdésre boldogan jelenti, 
hogy igen, mire a főherceg azt tanácsolja neki, fogja 
meg a nyulat s dugja be a profuntos zsákjába. Az őrve
zető először azt hitte, ő fensége csak próbára akarja 
tenni, hogy megmeri-e szegni a szolgálati szabályokat, 
nem mozdul s mintegy kérdőleg néz hol a főherceg, hol 
a nyúl felé s csak a trónörökös többszörös biztatására 
bátorodik neki. Balkezével a nyulat hirtelen fülönkapja, 
felemeli s jobb öklével olyant üt szegény tapsifüles tar
kójára, hogy az egy rúgással kiadta páráját.

A hirtelen szerzett zsákmány már a másik pillanatban 
az őrvezető zsákjába került. A trónörökös kíséretével jót 
nevetett a honvéd ügyességén. Látszott, hogy ez nem az 
első nyúl volt, melylyel a vitéz így elbánt s a főherceg 
biztatta, hogy vigye csak haza s csináljon belőle gulyást.

V. B., dandárparancsnok.

Gömörmegyéből.  F. hó 18-án Geczelfalva község 
határában foglyászás közben észrevettem, hogy egy na
gyobb vadliba seregből két darab különválva lefelé eresz
kedik s hosszas kóválygás után az erdőszélén egy vas
salak ásás után visszamaradt, vízzel telt mélyedésbe szállt. 
Sikerült a nálunk ritka madarakat belopni s két lövéssel 
mindkettőt leemelni a magasból.

Rozsnyó, 1903. szeptember 19. Kotzmann Géza.
F á cán o k ra  árta lmatlan gyomölő. Ismételten bebi

zonyosodott, hogy a műtrágyával gyakran olyan alkatré
szek és anyagok kerülnek a feltalajba, melyek a vadra 
és legelő marhára hátrányosan hatnak. A műtrágya ve- 
gyületekben lévő fémsók és mérges anyagok ugyanis a 
növényzet által fölszíva, közvetve kerülnek a talajból a 
vad testébe, hol különféle betegségek okozói, s nem egy
szer a vad halálának előidézői. A legújabb időkben An
golországban, Francziaországban, valamint Németország 
és Ausztria divatosan művelt részeiben a kertekben, réte
ken és parkokban alkalmatlan gyomok kiirtására arzén 
tartalmú, úgynevezett gyomölőket alkalmaznak. A hol 
ilyen gyomölő szereket használtak, azt tapasztalták, hogy az 
otts lévő szárnyas vadak váratlanul s gyorsan elpusztúlnak.

Franciaország egyik kiterjedt fácánosa nyár derekán 
egy zivataros eső után elveszítette egész fiatal fácán 
állományát A megejtett vizsgálat a pusztúlás okául arzén 
mérgezést állapított meg. Ugyanis a mérget az eső után 
a gyomölővei itatott földből nagyszámban előbújt, a fiatal 
fácánok által felszedett giliszták közvetítették. Az összes 
fácánokon ugyanazon arzénmérgezési tünetek voltak ész
lelhetők, még pedig bő víztartalom mellett a gyomorban 
és belekben erős gyuladások.

Most azonban egy másik szer vált be minden irány
ban alkalmas gyomölőnek, nem annyira vegyi összetéte
lével, mint átható szagja által, mely az azzal itatott föld 
részektől minden élőlényt távol tart. A szer hígított kar
ból oldat: a kereskedésben kapható sav l része 9 —ÍO 
rész vízben lesz feloldva. Ha a gyomölőt folyadék helyett 
por alakban kívánják, akkor kalciumkarbonatot adnak, 
mely azonban hatására nézve az előbbi mögött marad.

A kertek és patkok útjainak tisztántartására gyomölőül 
még konyhasó lodatok, lehetőleg forró állapotban lesznek 
ajánlva, ezek sem a szárnyasoknak, sem a vadnak nem 
ártanak és helyes alkalmazás mellett sohasem tévesztik 
el czéljukat. M. E.

Az öngyilkos róka. Már ilyen is történik ebben a 
szociálista elvekkel telített levegőben. A szilágymegyei 
Kraszna község határában a ravasz róka koma nagyon 
elszaporodott, dacára annak, hogy most Krasznán sok a 
kitűnő, hivatásszerű vadász, a mely elég volna egy vár
megye vadjainak megtizedelésére, de úgy látszik, hogy a 
fegyveres urak nem sok kárt tesznek bennök, vagy a 
róka koma ügyes és kitér gyilkos fegyverök elől. Elég az 
hozzá, hogy a rókák nemcsak éjjel, hanem nappal is 
bejárnak a községbe, víve nagymérvű pusztítást a barom
fiak közt. Egy krasznai, afféle polgári puskás, gondolt 
egyet s nagyot. Lőtt egy nyulat, annak belső részeit ki- 
vevé s puskáját egy fához erősíté, olyképpen, hogy a 
róka koma kényelmesen elérje; a fegyver ravaszára kö
tött egy erős spárgát s erre reá erősité a nyúl belső 
részeit és várt, de nem sokáig. Jött a róka koma hety
kén s megérezvén a jó falatot, hozzá ugrott, de amennyi
ben oda volt erősítve, kezdette rángatni, mire a ravasz 
lecsattant, egy durranás és . . .  a róka koma ott maradt 
meglőve. De most jön a java. Hátrahagyott búcsúlevelé
ben, — igy mondja a szerencsés vadász, — azt írta, 
hogy öngyilkosságát azért követte el, mert szégyenlette 
magát a Nimródoktól, hogy oly sokat járnak vadászni s 
mégse lőnek semmit.
•fc.h'í’L'Svk'fc-k'k-k.'k'X'klfkií'k.'k.'k-k'k'kifk'irk'k'k'klrk.'k'k'k'k.'k'k'ii'k

KÜLÖNFÉLÉK.
* Kinevezés. A földmivelésügyi miniszter erdőgyakor

nokokká a következő végzett erdészeti akadémiai hallga
tókat: Precup Győzőt a segesvári, Comaniciu Jánost a 
deési, Pokorny Istvánt a máramarosszigeti, Békefi Miklóst 
a székelyudvarhelyi, Göndör Bélát a lőcsei és Turek Já
nost az eperjesi állami erdőhivatalhoz, végül a számvevő
ségek egyesitett létszámában Jancsovics Zoltán számgya
kornokot ideiglenes minőségű erdőszámtisztté nevezte ki.

Főméltóságu herceg Esterházy Miklós úr hitbizományi 
uradalmainak kismartoni központi erdészeti osztályá
hoz : Zimay János és Löw Jenő végzett erdészakadé
miai hallgatók lettek kinevezve erdőgyakornokokká.

Stark Dezső uradalmi erdőgondnok az esztergomi 
főkáptalantól Jankovits grófhoz lépett át főerdészi minő
ségben Terezovác (Slavonia) állomásra.
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* Az e rdésze ti  kísérleti intézetek nemzetközi 
szö v e tség e  negyedik gyűlését f. évi augusztus hó 30-tól 
szeptember hó 6-ig Mariabrunn-Bécsben tartotta meg. 
Magyarországból részt vettek: Sóltz ministeri tanácsos, 
országos főerdőmester; Vadas főerdőtanácsos, a selmeci 
erdészeti kísérleti állomás igazgatója; Fekete főerdőta
nácsos, akadémiai tanár. A tanúlságos és élvezetes ki- 
rándulásokatm egelőzőleg és befejezőleg a következő kérdé
sek tárgyaltattak: „Az áterdőlési és ritkítási kísérletek 
keresztülvitele“; „Erdő- és vizkérdés“ ; „Általános er
dészeti könyvészet (bibliográfia) szerkesztése“. A főfane- 
mek elterjedésének vizsgálatára vonatkozó eredmények 
közlése.“ Előadók : Fekete, Dr. Dengler és Dr. Cieslar. 
Ezen téma megvitatása a jövő gyűlés napirendjére tűze
tett. „Idegen fanemekkel való kísérletezések eredményei 
Európában“ ; „A magkérdés“ az idő rövidsége miatt | 
nem lett tárgyalva, hanem egy választott bizottságnak 
adatot ki. A legközelebbi V-ik gyűlés mintegy 3—4 év 
múlva Belgiumban lesz megtartva.

* A fák szárazágai  villámveszélyesek. Dr. Früh
stück stuttgarti tanár sok évi kísérletei alapján megálla
pította, hogy a fákon hagyott száraz gályák a villanyt 
rendkívül vonzzák és legkönnyebben és hamarább sújt a 
villám egy oly fát, melyen száraz gályák vannak.

Mi okból igen ajánlatos, hogy a kertek, parkok és fa
sorok fáitól a száraz galyakat eltávolitsuk, nemcsak azért, 
mert ezektől az egészséges törzs is hamarább elpusztul, 
hanem azért is, mert viharos időkben a száraz gályákkal 
megrakott fa nagyobb veszélyt is hozhat.

* Egy újabb élesztő-anyag. Egy újabb élesztő 
anyag, mely úgy sör mint szesz erjesztésnél, valamint 
kenyérsütésnél kitünően alkalmazható, a következőleg ké
szül : Veszünk buzakorpát úgy frissen, a mint a malom
ból kikerül és egy 24 fok R. hőmérsékletű helyiségbe 
visszük és ott 24—30 R. fokos oly mennyiségű vízzel 
keverjük, hogy egy vastag kovászszerü tömeg képződjék, 
mely azután egy zárt edénybe tétetik. — Huszonnégy 
óra múlva ezen buzakorpa-kovász hathatós élesztő 
anyaggá változik át, mely bárminő erjedésnél igen jól 
alkalmazható.

* A gyümölcslekvár p e n é s z e d é s é t  el lehet hárí
tani, hogyha a tetejébe 8 milliméter vastagon finoman 
megszitált cukrot hintünk és azután pergamenpapírral jól 
bekötjük.

* Friss gyümölcsfoltokat fehérneműből el lehet tá
volítani, ha alaposan megmossuk vízzel vagy tejjel, az
után kitesszük a megmosott fehérneműt a napra. Régibb 
foltok a citromsavtól tűnnek el. Színes mosószöveteket 
azonban nem szabad citromsavval kezelni, mert kimegy 
a színük, hanem csak édes vagy aludttejjel. Ha a foltot 
kapott ruhadarabot kéngőz fölé tartjuk, akkor szintén el
tűnik a gyümölcsfolt.

* Alma-mustár. Mintegy félliter almaléhez adunk egy 
vagy két finomra vágott hagymát, egy darab citrom hé
ját, 20 szegfűszeget, 10 borostyán-levelet, 80 grm. cukrot

és 150 grm. finomra vágott sardellát. Az egészet egy 
fénymázas fazékban fél óra hosszáig főzzük, éjjelre állni 
hagyjuk és ekkor egy finom szitán áttörjük, azután l 1/* 
liter jó mustárral összekeverve, porcellán vagy- üveg
köcsögökbe eltesszük.

* A birs legjobban díszük a nyirkos talajban. Metszés 
alkalmával csak az ágak, gályák ritkítására, szellőzteté
sére kell szorítkozni, a vesszőket bekurtítani nem szabad, 
mert a termés ezek hegyein szokott jelentkezni. Eltávo
lítjuk továbbá a főhajtásokat, melyeket nagy mennyiség
ben szokott hozni, nehogy ezek ok nélkül elvonják a 
termőrészektől a táplálékot. A birsalma és birskörte közt az 
alakon kívül egyébb- különbség nincs. A birs a hideg 
iránt érzékeny, azért zordabb vidéken helyette, körte alá 
alanyul galagonyát szoktak használni. Gyökérzete a talaj 
felszínéhez közel terjedvén, szárazabb években elég ned
vességet nem vehet fel és onnan származik a gyümölcs 
kövecsedése, midőn t. i. a magház körüli sejtek meg- 
fásodnak.

* A gyümölcs e lrakása.  Mielőtt a gyümölcsöt késő 
őszkor a pincékbe vermeljük, az ablakok és rések bedu- 
gaszolása után a helyiség kétszer hetenkínt kénezendő. 
Ezáltal nemcsak a penészgombákat írtjuk, hanem minden
nemű pincerovarokat is.

* Amerikában a gyümölcsfákon garázdálkodó hangyá
kat úgy fogdossák össze, hogy apró üvegekbe kis szörpöt 
töltenek és dróttal a fa körül aggatják őket.

* Rovartevő növények. Egyesek Észak-Karolina és 
Kalifornia mocsaraiban, mások pedig India-, Austráliában 
és Madagaskár szigetén honosok. Közülök legösmere- 
meretesebb a „Venus légy csapdája.“ Levelei 2'á—15 
cm. hosszúak és kard alakú nyúlványban végződnek. A 
nyúlványok belső oldalán finom szőr-képződmények hatá-' 
val vannak elhelyezve, a melyek legkisebb érintésére a 
nyúlványok összecsapnak és az állat be van fogva. A 
növény megkülömbözteti az állati testeket más testektől. 
Ha a nyúlványok közé fácskát vagy egyebet teszünk, 
azok összecsapódnak, de már egynéhány pillanat múlva 
kinyílnak és a test kiesik. Ha ellenben darabka húst vagy 
legyet beleteszünk, a fogó zárva marad mindaddig, míg 
a növény az összes szerves-anyagot felszívta. Fr. R.

* Hogyan vizsgáljuk meg a  méz v a ló d isá g á t?  
Egy méhész Szászországban és ugyancsak egy ottani 
hivatalos mezőgazdasági lap a méz valódiságának meg
vizsgálása illetőleg megállapítása céljából a következők
ben mondja el tapasztalatait: Melegítsünk egy üvegben 
hat evőkanál alkohollal összekevert mézet s rázzuk fel 
erősen ezt a keveréket. Ha a méz nem valódi, úgy csak
hamar fehér lerakodás fog az üvegben képződni, mig a 
valódi virágméz teljesen felolvad és semmi üledéket sem 
hagy hátra; a méz szine a felhasznált növények talajá
nak minősége szerint változik. A fehér herevirágméz s 
akác-méz majdnem tiszta fehér, a hársfa-méz sárgászöld, 
a búzavirágméz zöldes, az esparsetteméz aranysárga, a 
mezei virágméz barna sőt néha sötétbarna.
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* Egyes növényfajok hazája.  A gesztenye hazája 
Olaszország, a vöröshagymáé és a borsóé Egyiptom, a 
dohányé Virginia, a citromé Görögország, a zabé Eszak- 
Afrika, a rozsé Szibéria, a spenaté Arabia, a napraforgóé 
Peru, a georgináé Mexikó, a dió, őszibarack és faeperé 
Perzsia, a lógesztenyeé Tibet, az ugorkáé Nyugot-India, 
a reteké China és Japán, a máké Ázsia, az alma és 
körtéé Európa.

* Ausztriában jelenleg 160 ezer méhész és egy 
millió méhraj van. Évente 60 ezer métermázsa mézet és 
4090 métermázsa viaszt állítanak elő, a mi 10 millió 
korona nyereséget képvisel.

* Állami b irtokvásárlás a  Tátrában. Az állam 
ismét megszerezte a Magas-Tátrának egy szép részét. 
Megvette F.-Erdőíalu úrbéreseitől a nagy- és kistarpataki 
völgyet 1.000,000 koronáért. A birtok határos a kincstári 
erdőkkel. Az állam folytatja birtokvásárlásait a Tátrában, 
melyeknek lebonyolítása e napokban várható. A kincstár
nak a Magas-Tátrában elég nagy kiterjedésű erdőségei 
vannak, úgy, hogy a fölszaporodott erdőbirtokok kezelé
sére az állam új erdőgondnokságot fog fölállítani, mely
nek székhelyéül Poprádfelka van kiszemelve. Múlt hó 
1-én járta be Horváth Sándor földmívelésügyi miniszteri 
tanácsos két állami közeg kíséretében a tátrai erdőket 
és azoknak kezelését szemügyre vette.

* Figyelmeztetés.  Lapunknak minden száma a hó
nap 1-én és 15-én lesz Ungvárról szétküldve s ha da
cára ennek, előfizetőink közül valaki a lapot 4-én vagy 
19-én kezeihez nem kapná, kérjük a hiányzó számot 
azonnal a Székely és Illés könyvnyomda-tulajdonos cég
től követelni. — Lakás- és címváltozás egyenesen a 
nyomdának jelentendő be.

Szerkesztői üzenetek.
M. B. urnák. A szilvafa levelein a vörös foltokat a polystigma 

rubrum nevű gomba okozza. Ha minden levél meg van támadva, 
ajánlatos őszkor a leveleket összegereblyéztetni s megégetni vagy 
pedig a talajt jól felásózni, hogy a levelek a földbe jussanak.

K. T. úrnak. Hogy gyümölcsfáinál a kéregrepedés oly gyakori, 
okozhatja azt a túlhajtott trágyázás. Ebből eredhet az is, hogy a félig 
fejlett gyümölcs rothad. Nem szabad a fiatal gyümölcsöst túlságosan 
és gyakran trágyázni. Elegendő ha a talajminőség szerint 3 4 5 
évben egyszer trágyáztat, kövér talajokat még ritkábban kell javítani 
s akkor is ügyelni kell arra, hogy közvetlen a gyökerekre trágya ne 
juthasson.

Sz. J. úrnak. Helyesebben teszi, ha gyümölcsfáit nem őszszel, 
hanem tavaszszal nyesi meg, mert a friss seb következtében télen 
hamarabb érheti baj a fákat. A vágási lapokat közönséges kátrány
nyal kenje be ; így a sebek rendesen igen szépen forradnak be. A 
kérdezett fajok közül a Portugáli birs a nyesést nem tűri.

B. K. úrnak. A Frank-féle háromcsövű fegyvernek az az előnye, 
hogy a golyóscső bármikor és könnyű szerrel levehető s a fegyver 
mint kétcsövű is használható. Hogy nálunk kapható-e, nem tuddm, 
da a feltalálónál, Frank Adolf fegyvergyárosnál Hamburgban besze
rezhető.

H. Gy. és K. S . uraknak. Kétjük a jelzett czikkeket beküldeni.

S la v o n ia i ---------  vetni való
mocsártölgy-makk.

Legelső minőségű mocsártölgy-makkot és fürtös makkot, csira 
képességért való jótállással idejekorán való megrendelésnél az őszi és 
tavaszi évadra legjutányosabban szállítok a világhírű vinkovcei 
erdőkerület szlavón erdőségeiből. 1—12

Spitzer Jakab, Vinkovce (Slavonia).

A  » J P e s ti  N a p l ó «
legrégibb, legfüggetlenebb s egyike a leg
elterjedtebb napilapoknak. A Pesti Naplót, 
mely az erdészek ügyeit különös gonddal ka
rolja fel, az erdőtisztikar havi 2 korona ked
vezményes áron kapja.

A kik egy évre előfizetnek, ajándékul a 
Vő/ösmarty-Albumot kapják.

£éöner Bernát f S f ' S A S t
Budapest, Központi vásárcsarnok.
Elfogad egész éven át frissen lőtt vadat 

és friss gyümölcsöt azonnali készpénzelszá
molás mellett a legmagasabb napi árakon.

15—4

Tíz kiló frissen pergetett akácmézre 
kérek ajánlatot. Imecs Béla. 1 - 2

Kisebb erdő- és mezőgazdaság be
rendezését értő nőtlen fiatalember, ki az 
erdőőri szakiskolát kitűnő sikerrel végezte, 
kitűnő szakvizsga bizonyitványnyal bír, jó 
írása van, irodai teendők végzésére is al
kalmas, megfelelő állást keres. Cím a 
szerkesztőségben. 1—3

Egy levelezőlapon kérjen mutatványszá-
m°t Baromfitenyésztés
című képes hetilapból. E szakfolyóirat felöleli 
a gazdasági és sportbaromfi-, éneklő- és dísz
madár-, galamb- és házinyultenyésztési kér
déseket. A baromfitenyésztés minden ágáról 
közölt nagys. ámu cikkeit mindig a legjelesebb 
tenyésztők Írják. A lap hetenkint 16 oldal 
terjedelemmel jelenik meg s az ország min
den részében el van terjedve. Szerkeszti: 
Hreblayné Dedinszky Adél. Előfizetési ára 
egész évre 8 korona. Szerkesztőség és kiadó- 
hivatal : Budapest, VII., Gsömöri-ut 5. szám.

fi rimabrézói társulati eröőhivatal
megvételre keres 120.000 drb. erőteljes gyö- 
kérzetű, szépen fejlődött 2 éves kocsány- 
talan tölgycsemetót és 12 hectoliter 
kifogástalan csiraképességü kocsány- 
talan tölgymakkot, 1904. év tavaszán 
leendő szállításra. 2—2

Ajánlatok a föladó vasúti állomás — és az ár 
megjelölésével alulírott erdőhivatalhoz kéretnek 

Rima-Brézón (Gömör m.), 1903. szept. 5.
A Rimamurány-Salgó-Tarjáni 

vasmű részvénytársaság Erdőhivatala.
Kutyaeledel legjobb minőségben kapható 

Boros S.-né szappanfőzőnél, Erzsébetfalva. 
5 kilós csomag 2 korona 50 fillér. 1 - 6

gazdasági Sápok.
Mezőgazdasági hetilap. Előfizetési á r : Egész 
évre 16 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Budapest, IV., Muzeum-körút 7. szám.

^j\foöusin aranyérbalzsam.”
Egyedüli biztos hatású szer aranyér

ben szenvedőknek. Egy üveg ára 4 korona. 
3 - 4  üveg elhasználása által a legmakacsabb 
baj is megszűnik. — Kapható a feltalálónál: 
Nagy Kálmán gyógyszerésznél Nyír
egyházán. 12—4

Frissen lőtt vadat és friss gyümöl
csöt rögtöni elszámolás mellett az egész 
idényben vásárolnak és mindennemű levél- 
beni megkeresésre szívesen nyújtanak felvi
lágosítást Kugler Gyula és Vajda buda
pesti központi-vásárcsarnoki bizományosok. 
____________________________________________________ 1 -  10

Az „Erdészeti Lapok“
1884 1901. füzetes évfolyamai eladók. A
18 évfolyam ára 80 korona. Nagy László 
erdömester Kolozsvár, Egyetem-utcza 7.
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Gyönyörű kivitelű

V ü f t á c ?  kepeslevelezö-lapok
j f  Richter, Wolters, Zimmer

mann, Beroldinger, Jaumann, Gräbhain, Hoff- 
mann, Montemezzo, Voltz, Coreggio stb. hírneves 
festőművészek vadászképei után készült többféle 
változatban darabonkint 16 fillér;

Neogrady Antal hírneves festőművészünk 
eredeti aquarelljei után készült vadász-képes- 
levelezőlapok többféle változatban darabon
kint 12 fillérért kaphatók

S Z É K E L Y  é s  I L L É S
könyv- és  pap irk e resk ed éséb en  

-----------  U N G V Á R T . -----------

3419. szám.

lSr árverési hirdetmény.
Közhírré tétetik, hogy az ó-kemenczei erdő

gondnoksághoz tartozó „Temnik“ erdőrészben 
fekvő „Trachit“ kőbányákban évente minimálisan 
fejtendő 3000 (háromezer) ürköbméter kőnek 
folyó évi deczember hó 1-től számítandó 5 (öt) 
évre leendő eladása iránt folyó év i október 
hó 30-án délelőtt 10 órakor az alulírott 
m. kir. főerdőhivatal tanácstermében írásbeli zárt 
ajánlati tárgyalás fog tartatni.

Kikiáltási ár 6 (hat) űrm3-t tartalmazó vasúti 
kocsinkint 1 (egy) kor. 20 fillér.

A szabályszerűen kiállított, 200 (kettőszáz) 
korona bánatpénzzel és ivenként 1 kor. bélyeg- 
jegygyel ellátott Írásbeli ajánlatok a fent jelzett 
határidőig az alulírott m. kir. főerdőhivatalhoz 
nyújtandók be, a hol az árverési és szerződési 
feltételek is a hivatalos órák alatt bármikor meg
tekinthetők.

A megígért összeg az ajánlatban szám
jegyekkel es betűkkel olvashatóan kiírandó, 
nemkülönben határozottan kinyilatkoztatandó az 
is, hogy ajánlattevő az árverési és szerződési felté
teleket ismeri, és magát azoknak feltétlenül aláveti.

Végül tüzetes tájékozásul az is közzététe- 
tik, miszerint a kincstár fentartja magának azon 
jogot, hogy a benyújtott ajánlatok közül szaba
don azt válassza elfogadásra, melyet belátása 
szerint legelőnyösebbnek talál, tekintet nélkül a 
felajánlott összeg nagyságára és hogy utóaján
latok semmi szin alatt sem vétetnek tekintetbe.

Ungvár, 1903. évi szeptember hó 16-án.

245 jM. kir. főerdőhivatal.

JölgyfaelaDási hirdetmény.
Keresztényfalva község elöljárósága közhírré 

teszi, miszerint az üzemtervek szerint esedékes 
és az alább megnevezett tölgyfatömeget f. évi 
október lló í)-éll <1. e. 11 órakor Keresztény
falva község házánál zárt Írásbeli ajánlatokkal 
egybekötött nyilvános szóbeli árverésen el fogja 
árverezni.

Az árverezés tárgyát képezi 2051'26 m3 ha
szonfa; 471 ürm3 hasábfa; 892 ürm3 dorongfa 
és 757 ürm3 galyfa és forgács.

Kikiáltási ár 22212 korona 96 fill., melynek 
10% az árverés megkezdése előtt az árverést 
vezető megbízott kezéhez készpénzben, avagy 

j  óvadékképes értékpapírban leteendő.
A részletes becslés adatai a brassói m. kir. 

járási erdőgondnokságnál és Keresztényfalva 
1 község házánál a hivatalos órák alatt megtekint

hetők. Ez utóbbinál megtekinthetők az árverési 
, és szerződési feltételek is.

Kelt Keresztényfalván, 1903. szept. 12-én.
Ä községi elöljáróság.
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7057—903. sz.

Pályázati hirdetmény.
Versec thjf. városnál üresedésben 

levő s kinevezés utján betöltendő er
dőőri állásra ezennel pályázatot hirde
tek s felhívom azon törvényes minő
sítéssel biró egyéneket, kik ezen 480 
korona évi bér, szabad lakás, 1 hold 
földilletmény, egy tehéntartás és sa
ját szükségletre elegendő hulladékfa- 
illetménynyel összekötött állásra pá
lyázni óhajtanának, hogy kellően fel
szerelt kérvényeiket nyelvismeretük ki
tüntetése mellett hozzám f. évi októ
ber lló 15-ig nyújtsák be.

Versec, 1903. évi szeptember hó 
17-én.

W  e i f  e rt
polgármester.

m
m
m
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m
m
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Nyomatott Székely és Ülés könyvnyomdájában Ungvári, 1903.
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MAGYAR E R D É S Z
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

Előfizetési ár:
Egész é v r e .................. 14 K
Félévre .................. . . .  H

S z e r k e s z t i  és  k ia d ja :

im e c s fa lv i IM E C S  B É L A  B O R S O D - A P Á T F A L V Á N ,
hová az előfizetési és hirdetési díjak, valamint a lapba szánt közlemények küldendők.

M egjelenik

minden hó 1-én és 15-ón.

Erdőfeltárás és felujitás.
Kaán Károly az erdőfeltárás felvetett kérdé

sével olyan témát pendített meg, mellyel fog
lalkozni, az általa hangoztatott elveket megszív
lelni, a hegységi erdésznek kívánatos és szük
séges.

E nélkül a helyes, céltudatos és jövedelmező 
erdőgazdaság ki van zárva. De sajnos! erdő- 
birtokosaink nagyobb része nélkülözi a speku
latív szellem azon fokát, mely minden vállalko
zásnak rúgója.

Az erdőfeltárás munkájával járó befektetések 
pedig nem csupán a kifuvarozásokat könnyítik, 
képesítenek intensivebb gazdálkodásra, és eme
lik az erdőbirtok jövedelmét, hanem a vállalko
zásnak bizonyos nemét is képviselik; mert az 
általuk megtakarított szállítási költségeknek 
azon része, mely a befektetett tőke törleszté
sének összegén felül a birtokosnak megma
rad, méltán tekinthető vállalkozói nyereségnek.

Azonban erdőbirtokosaink tekintélyes része 
még mindig idegenkedik ilyen beruházástól; 
okulást, tanulást legtöbbször nem-szakember 
igazgatójától merít, a ki restelvén e téren való 
járatlanságát, vagy féltvén befolyását, inkább a 
maradiságot mint a haladást tanácsolja; mert 
Isten ments, hogy az erdész tekintélye, befolyása 
valahogy emelkedjék ! Pedig hogy fuvarbérekben 
a rendszeresen kiépített és jókarban tartott utak 
által rpennyi kiadást lehetne megtakarítani, azt 
csak mi tudjuk, a kik naponkint szemlélői va
gyunk azon kínlódásnak, mellyel egy-egy rako
mány fát termelés-helyéről kiszállítunk és látjuk 
a szánalmas vergődést, mellyel a vágások kita
karítása jár.

Ezért nem vagyunk képesek a magasabb 
hegységeknek távolabb fekvő részein tűzifát ter

melni, s nem tudunk jövedelmező gazdálkodást 
űzni; mert a járhatlan utak miatt, a fuvarbér 
rendszerint oly magas, hogy addig, mig a fát 
valamely vasúti állomáshoz, vagy nagyobb fafo
gyasztási helyhez fuvarozzuk, a költségek az 
eladási árt elérik, vagy meghaladják.

Az előbbi esetben tehát haszon nélkül, az utób
biban pedig még ráfizetéssel adnánk túl tűzifa- 
terményeinken. S minthogy így értékesíteni ter
ményeinket oktalanság lenne; de a beruházá
sokra sem tudjuk magunkat elhatározni: tüzifa- 
állabjaink érintetlenül maradnak s azokat az idők 
vasfoga őrli meg. Vagy végre akad egy élelme
sebb vállalkozó, a ki a fát potom áron megvá
sárolva, modern szállítási eszközök alkalmazá
sával értékesíti, és nemcsak tisztességes polgári 
haszonra, — hanem sokszor vagyonra is tesz 
szert.

De a fuvarbérek alakulására is lényeges, ha 
nem döntő befolyást éppen az utak járhatlan- 
sága gyakorolja; mert a fuvaros legtöbbször 
olyan utakon jár, hogy nem biztos arról, 
vájjon élve kerül-e haza? — Vagy állatjai, sze
kere nem szenved-e olyan kárt, melyet a fuvar
bérből egyhamar pótolni képtelen.

Ilyen körülmények között csak természetes, 
ha a fuvarosban azon vélemény foglal tért: 
hogy a fuvarozással szívességet tesz, melyért az 
erdőbirtokos neki külön is lekötelezettje.

Mennyivel másképen alakulnának a viszonyok, 
ha Kaán e téren gyűjtött tanulmányaiból okulást 
merítenénk, s tanácsát megszívlelve, túltennők 
magunkat az ósdi felfogásokon és utánoznánk 
az előrehaladottabb külföld azon intézményeit, 
melyek positiv haszonnal kecsegtetnek.

De van hegységi erdőgazdaságunknak még 
egy másik nagy hibája, — melyre már ugyan
csak Kaán Károly is rámutatott — mely jófor
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mán csak tarvágásokkal és mesterséges felújí
tással dolgozik.

Ennek a rendszernek esnek áldozatul nem 
csak elegyetlen bükköseink és jég. fenyő állab- 
jaink ; de az addig elegyes erdőségeink is, hogy 
tiszta lúcfenyőnek adjanak helyet.

A kényelem szempontjából ez ellen kifogást 
nem emelhetünk; mert tagadhatlan, hogy csu
pán ezen oldalról tekintve, ezen kihasználási és 
felújítási mód az erdőgazdaság követelményei
nek eleget tesz.

De ma már inkább az elegyes állabok ne
velése és a fokozatos felújítás lép joggal elő
térbe, nemcsak azért, mert az elegyes állabu 
erdők a keresletet és szükségletet minden irány
ban jobban kielégíteni képesek, hanem neve
zetesen azért is, mert ezek -— tudvalevőleg — 
elemi csapásokkal inkább képesek dacolni. A 
pénzügyi szempont pedig szintén olyan, me
lyet a körültekintő gazdának figyelembe venni 
kell.

Ez pedig egyenesen a természetes felújításra 
és elegyes fanemü erdők nevelésére kell, hogy 
utaljon, mely minden körülmények között a leg
olcsóbb, és nagyobb jövedelmet igér. De a talaj
erő fenntartása szempontjából is lényeges ténye
zőképpen szerepel a természetes felújítás. Végül 
a természet útmutatásával is teljesen ellentétbe 
helyezkedünk akkor, ha a meglévő akár elegyet
len, akár elegyes bükk és jegenye-fenyő, vagy lúc- 
és jegenye-fenyő állabokat tisztán csak lúcfenyő- 
vel újítjuk fel.

Úgy a bükk, mint a jegenye-fenyő — mint 
tudjuk — kitünően alkalmas a természetes fel
újításra, és ha az arra irányzott vágásokat gond
dal, szakértelemmel és kellő körültekintéssel ve
zetjük, a siker sohasem maradhat el.

így is találunk azokban rendesen előserdényt 
szép számban, melyet ha kíméletes kihasználás 
és fuvarozás által megkímélve, felszabadítunk, az 
rendesen vidor növekvésnek indul. De legtöbb
ször tönkre tesszük és a területet egyszerűen 
lúc-fenyő csemetékkel beültetjük. Pedig az 
elegyes jegenye és lúcfenyő, vagy jegenyefenyő 
és bükk állabokban, a jegenyefenyő az új erdő 
zömét képezhetné, és csak a hézagok vagy fel 
nem újult részek lennének lúcfenyővel, vagy

E R D É S Z

megfelelő termőhelyen esetleg vörös fenyővel 
pótlandók.

Ugyanez áll a bükkre is, melyet ezidőszerint, 
nem egészen indokolva, tűzzel vassal pusztítunk, 
hogy a lúcfenyőnek adjon helyet.

Nem akarom állítani azt, hogy ezen fanem
nek olyan arányú fenntartása mint azt mi talál
tuk, okadatolt és kívánatos lenne; de igenis 
óhajtandó a z : hogy a meglévő bükkösök ne 
egészen pusztíttassanak ki, hanem elegyes 
fanemü állabok képzésére használtassanak 
fel.

Látjuk már, hogy egyes helyeken a bükkö
söket jegenye fenyővel telepítik alá, vagy bükk 
és jegenye-fenyőből képzett állabokban a felújító 
vágásokat úgy vezetik, hogy a jegenye-fenyő 
túlsúlya biztosíttassák.

Ez a helyes és céltudatos gazdálkodás, s 
minden ezzel ellenkező törekvés jövő erdőgaz
daságunkra csak káros befolyású lehet.

A bükk pedig megérdemli, hogy az mérsékelt 
elegyben, nemcsak a dombos, hanem a hegy- 
ségi vidékek erdőségeiben is fenntartassék, mert 
az egy német szakember szerint: „Az erdőtalaj 
tápláló anyja.“

Ha ez áll, a mit kitűnő talajjavító képességé
nél fogva alig lehet kétségbe vonni, akkor an
nak kipusztítása nem csak hiba, hanem egye
nesen bűn volna.

De ha minden mellékkörülménytől eltekintünk 
is, és csupán a természetes és mesterséges fel
újítás pénzbeli eredményeit vetjük egybe, lehe
tetlen, hogy ne a természetes felújítás álláspont
ját foglaljuk el.

Mert az rendszerint csak javításokat igényel, 
melynek költségei elenyésző csekélyek, a mes
terséges felújítás kiadásaival szemben. S minthogy 
a természetes felújítás lényeges feltétele a hegy
ség! vidékeken a vágásokhoz való könnyű hoz- 
záférhetés; ezt pedig csak az erdők feltárásával, 
jó utak építése és fenntartásával érhetjük el, 
azért melegen ajánlom Kaán Károly ide 
vágó tanulmányait erdőbirtokosaink figyelmé
be is . .  .
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A községi s némely más erdők állami 
kezeléséről.

Az 1898. XIX. te. életbelépte napjától kezdve immár 
a negyedik évfordulóját élte meg. Mennyit tudnánk fel
hozni, a mi javításra szorulna, mennyit tudnánk teljesen 
eltörlésre javasolni, ha volna szabadságunk a szabad vé
lemény nyilvánításra.

Nem szándékozom szaktársaimat végigvezetni az állami 
kezelés versenyakadályain, mert akkor soh’sem lennénk 
készen, de felesleges is kimutatnom azon úgyis ismeretes 
körülményt, hogy voltak és vannak intézkedések, melyek
ről már az állami erdőhivatalok működésének megkezdése 
előtt látható volt, hogy kivihetők nem lesznek. Tagad
hatatlanul tengernyi jó szándék és nemes cél van össze
halmozva a végrehajtási rendeletben, de sajnos, annak 
nagyobb része csak betű s kevés ölt abból magára testet.

Nem óhajtok mélyen a részletekbe ereszkedni, de le
gyen szabad nyílt véleményemet a főhiba fejtegetésére 
kiterjesztenem. Az állami erdőhivatalok rendeltetését óhaj
tom én itt fejtegetni s arra kérem szaktársaimat: fordul
janak bizalommal a „M. E.“-hez, bírálják meg nézetemet 
s közöljék e lapok hasábjain. Ne vezessen bennünket az 
egyoldalúság és elfogultság, sem a személyeskedés, hanem 
beszéljünk komolyan a sokszor hangoztatott „közjó“ érde
kében, melyből az 1898. XIX. te. is kiindul.

A m. kir. állami erdőhivataloknak általában az volna 
a rendeltetésük, hogy a m. kir. járási erdőgondnokságok 
felett gyüjtőhatóságot képezzenek. Már ez a cél sem 
nyert megfelelő megoldást. Mire való ugyanis a 2—3 
erdőgondnoksággal biró újvidéki, szegedi, szombathelyi, 
soproni, komáromi stb. kerületeknek nagy költséggel 
fenntartott külön állami erdőhivatal ? A gazdasági ügy
viteli szabályzatok megalkotása, a hiányzó üzemtervek 
elkészítése, birtokelkülönitések, birtokviták stb. elintézése 
mind egy év alatt lettt volna végrehajtandó. Hol történt 
ez meg ? Melyik állami erdőhivatal mondhatja ezt el 
magáról ? A rendszer bálványozói avval védekeznek, hogy 
lehetetlenség volt, mert „kevés az ember“. Horribile dictu: 
kevés az ember!? Mire való az a 43 állami erdő
hivatal? Minek szerveztünk 43 erdőhivatalt kellő sze- | 
mélyzettel s miért nem látjuk el a tulajdonképpeni 
munkásokat: az erdőgondnokságokat személyzettel úgy, 
hogy azok eltudják végezni feladatukat, ha nem is 
mindenben a törvény írott malasztjai, de legalább a közjó 
érdekének megfelelően. Mit csinálnak az állami erdőhiva
talok? Közvetítik az erdőgondnokságok munkáját! Eddig- 
elé az erdőgondnokság szakvéleménye sem került ere
detiben még a közig, bizottság elé sem, hanem azt az 
erdőhivatal lemásoltatta, vagy némi önállóságot eláruló 
vélemény kíséretében uj ruhába öltöztetve küldötte be. 
Minek e külsőség, e kettős munka, hol „kevés az ember?“ 

E mellett igen szomorú állapotokra enged következtetni 
azon körülmény, hogy talán még a katonaságnál sem 
emlegetik annyira a „fegyelem“ szót, mint a m. kir.

állami erdőhivataloknál! Sehol sincs a személyek közti 
elégületlenség annyira kifejlődve, mint az állami keze
lésnél. Az erdőhivatalok — tisztelet egyszersmindenkorra 
a kivételeknek — nem tudják hogyan s mit hajtsanak 
végre az 1898. XIX. tc.-ből s a helyett, hogy ezen tépe- 
lődnének, számtalan s különféle újításokat hoznak be, 
vagy akarnak behozni, s ezt könnyen tehetik, mert a 
végrehajtási rendeletből mindenre akad paragrafus s min
den ily az erdőgondnokságokhoz kiadott rendeletek a 
fegyelem említésével, az erdőgondnokok rettegtetésével 
telvék s fölfelé jelentések hirdetik, hogy N. N. hivatal
főnök mily energikus ember. Ez az általános szellem 
kezd újabban lábrakapni az egész szervezetben. Igen 
sikeres utánzatokkal szolgálhatnék e téren, mint v e té l
kednek egyesek azon külsőségért, hogy rettegett hivatal
főnököknek legyenek elismerve.

Az- erdőgondnokságok, a tulajdonképpeni munkások, 
az iskolásgyermekek önállóságával sem bírnak. Ha ér
demről van szó, az az erdőhivatalé, ha hiba történt, legyen 
bár a hivatalfőnök a rudas, az erdőgondnok tartsa a hátát. 
Valóban nincs kellemesebb foglalkozás, mint m. kir. állami 
erdőhivatali főnöknek lenni a mai beosztásnál.

Midőn az 1879. XXXI. te. végrehajtásával a kir. erdő
felügyelőségek megbizattak, elődeink sokkal szerencsésebb 
lépést csináltak. Ha már okvetlen szükség volt hivatalokra, 
melyek az erdőgondnokságok felett gyüjtőhatóságot ké
pezni volnának hivatva, miért nem lett ez a már tüz- 
próbás kir. erdőfelügyelői intézmény kellő kifejlesztésével 
az erdőfelügyelőségekre ruházva ? Okvetlen szükség volt 
egy külön kasztot alkotni ? Szegény hazánknak nem elég 
nagy a terhe, hogy még erre is telik? A legtöbb helyen 
az állami erdőhivatalok folytonos harcban állanak az 
erdőfelügyelőségekkel s tisztelet itt is a kivételeknek — a 
harc oka többnyire az, hogy az erdőhivatal az erdőfel
ügyelőség fölé akar kerekedni, s nem egy hatásköri ösz- 
szeütközés jön ebből létre. Tagadhatatlanul előfordul az 
ellenkező is, de ez csak azt mutatja, hogy az erdőhiva
taloknak a kir. erdőfelügyelőségek mellé, vagy alá-, vagy 
elérendelése — valóban nehéz a viszonyt megnevezni — 
nem életrevaló, nem szerencsés alkotás. Hogy fentebbi 
nézetemet példával illustráljam, miért nem lehetne Má- 
ramaros és Ugocsa megyéből épugy egy kir. erdőfel
ügyelőség akkor is, ha kellősze mélyzettel ellátva, az erdő
hivatal teendőit is ő látná el. Vagy például meg nem 
foghatom, minek a már említett két-három erdőgondnok
sággal biró erdőhivatali kerületeknek külön erdőhivatal, 
holott ezen kerületek a kir. erdőfelügyelőségek alá volná
nak rendelhetők, sokkal kevesebb költséggel. Az erdő
hivatalok legnagyobbrészt aprólékoskodó fontoskodással 
csak az erdőgondnokságok tevékenységét akasztják meg 
sok helyen. Sok hivatalfőnök érzi azt, hogy nincs dolog 
az erdőhivatalnál, de igyekszik azt szőrszálhasogatással, 
bürokratismussal fontossá tenni.

Ennek a szellemnek természetesen csak az erdő látja 
kárát. Fődolog az, hogy minden papiroson legyen rend-
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ben, elég szélesek az üzemátvizsgálási munkálatok rova
tai, elfér abban az u. n. „indokolás.“ Elő is lehet új
ból írni 10 évre mindent s akkor 10 évig ismét békesség 
van.

De vájjon mi az 1898. XIX. t.-c. célja? Az-e, hogy a 
praedestinalt s fölfelé fegyelmet jól ismerő hivatalfőnö
kök a szégyenletes anyagi helyzetben levő „ideiglenes“ 
címmel kitüntetett erdőgondnokokat idomítsák, vélemény- 
nyilvánítást nem tűrő, Bach-korszakra emlékeztető bürok
ratizmust teremtsenek s magukat jól besreibungoltassák
— az erdőt pedig nevelje a paraszt?

Nem látok semmi hasznot a közjóra abból, hogy e pár 
erdőgondnokság fölé erdőhivatalokat helyeztünk, a me
lyek még ráadásul a mai beteges szellemben működnek. 
Vagy ki meri tagadni, hogy az állami erdőkezelésnél al
kalmazott erdőtiszteknél csak a fináncot gyűlöli jobban a 
nép? S mi ennek az oka? Az, hogy az erdőgondnok
ságok semmi önállósággal sem bírnak, a birtokosok leg
egyszerűbb ügyeit sem bonyolíthatják le gyorsan, rövi
den ; pedig ezt várná a nép s ha ez a vágya teljesül, ál
dozatra is kész; de csak azt érzi, hogy újabb terhe van 
a nyakán, melyből semmi haszna sincs, hanem csak azt 
a csintalan kis gyönge vigaszt hallja, hogy ez „mind az 
utódok érdekében történik.“

Vegyünk csak egy példát. Egy község folyamodik va
lami lényegtelen rendkívüli használatért, például egy hid - 
javításhoz alkalmas törzs kihasználásáért, melynek értéke 
10 korona. Kimegy az erdőgondnok, annak a kiszállítása, 
éjjeli szállással, erdőbe vivő fuvarral s esetleg a közbir- 
tokossági elöljáró napidijával belekerül szerényen nyolc 
koronába, azonkívül az elengedhetetlen 1 koronás bélyeg
gel 9 koronába; — beterjesztetik a kérvény az erdőhi
vatalhoz, ennek főnöke szintén kimegy — ez is 8 nyolc 
korona, s a 10 koronás törzs már is 17 koronába került 
(szerencse még, hogy a kir. erdőfelügyelő ily csekélysé
gért nem száll ki); eltelik egy hónap, s a kérvény még 
csak a közig, bizottságnál van, mire felső helyről visz- 
szatér, s az erdőgondnok a helyszínén kijelöli (8 korona)
— az alatt már esetleg a községet megbüntette a szol- 
gabiróság, mert nem csináltatta meg a hidat. Ezen el
mélkedésnél legyen szabad elhagynom annak kiszámítá
sát, hogy ilyen kiszállások a kincstárnak mibe kerültek. 
Vagy mondjak egy nagyobb viszás dolgot: a szolgabiró- 
ság közegészségügyi halaszthatatlan szempontból záros 
határidő alatt elrendelte egy községnek, hogy dögteret 
nyisson bizonyos távolságban a falutól. A biró a dögteret 
az erdőbe teszi — mert csak nem fogja a szántóföldjét 
erre feláldozni — a nélkül, hogy előzetesen folyamod
ványt nyújtott volna be. Ezen esetben csak a kir. erdő
felügyelőség méltányos belátásán s az erdőgondokság kar
doskodásán múlt, hogy a biró meg nem lett büntetve. 
Szegény biró, most már bizony nem tudja, hogy melyik 
törvény szent.

Nem jó jövőt jósolnak ennek a rendszernek, mert 
nincs semmi rugékonyság szervezetében. Nem egyéb az

egész, mint egy felfedezettnek képzelt kormányozható 
léghajó. Itt is, ott is mozog valami, de a hajó csak nem 
száll a magasba, mert nincs meg a feltétlen kellék: az 
egyes részek összhangja. Minden erdőhivatal külön-külön 
más-más irányban dolgozik a legnagyobb merevséggel s 
nem csekély szerepe van ebben a már vázolt hirnév- 
hajhászásnak. Tanácsos lesz változtatni a mai szervezeten, 
mert így az egész jó szándék elvész a képtelenségben. 
Töröljük el a m. kir. állami erdőhivatalokat s lássuk el 
a kir. erdőfelügyelőségeket a kellő személyzettel, s ezek 
legyenek a gyűjtő hatóságok. Mentessenek fel a m. kir. 
járási erdőgondnokságok a kiskorú gyámkodás alól, nyer
jenek — s ezt hangsúlyoznom kell — szabadabb hatás
kört, mert e nélkül nem lesz rugékonyság a szolgálatban. 
Eltekintve a gazdasági ügyviteli szabályzatoktól — az 
erdőgondnokságok munkaköre legtöbb helyen igen nagy, 
ha annak rendesen akarnak megfelelni. Az erdőgondnok
nak kerülete erdeit ismernie kell, hogy ne kényteleníttes- 
sék minden csekélységért a helyszínére utazni. (Van oly 
erdőgondnokság, hol a vezető 6—7 napot tölt az irodá
ban, mig a többin „vigéc-módra“ utazik.) Ezt pedig csak 
úgy érhetjük el, ha — a hol erre szükség van — kellő 
segédszemélyzettel is ellátjuk. Legyen az erdőgondnoknak 
szabadabb keze a kezelése alatti erdőkben, hogy kisebb, 
lényegtelen rendkívüli használatokat maga is intézhessen. 
Az aránytalan nagy és kis erdőgondnoksági kerületek sza- 
bályoztassanak; az erdőgondnokságok vezetői legyenek 
tisztességes rangosztályba sorozva; szűnjék meg már egy
szer az a szégyenletes állapot, hogy 8—10 évi állam
szolgálattal biró egyének a nyomorult XI. rangosztályban 
vigéc módra utazgatásokkal foltozgassák nyomorult ke
nyerüket s még mindig csak az „ideiglenes“ vezető 
címért remegnek hálát. Annyi az ideiglenes vezető, 
hogy úgy látszik, mintha az egész intézmény csak ideig
lenesen szándékoznék lenni. A mai fiatal nemzedék iránt 
már az akadémián is más igényt támasztott a társada
lom, mint a „zöldfa“-korcsma vizágzó korában. Fiatal 
szaktársunk az ország különböző részeibe kikerülve, oly 
vidékre is jut ám, a holy pl. hivatalos ünnepélyre nem 
mehet képtelen alkotású uniformisunk zubbonyában. Már 
pedig azt csak megfogja engedni mindenki, hogy egy er
dőtiszt, ha úri embernek akarja magát tartani és egyút
tal szakunknak is a kellő szerény tiszteletet megszerezni, 
kénytelen némileg reprezentálni is. Az utiszámla-java- 
dalmazás igen elasticus dolog azonkívül, hogy szakunk
hoz méltónak sem találom. Van sok oly kerület, hol az 
erdőgondnok rá is fizet a jobb jövő csalfa reményében a 
mellett, hogy kóbor életet él. Az továbbá különben is 
csak elvitázhatatlan tény, hogy többre megy az állam 
tisztességesen javadalmazott embereivel, mint azokkal, a 
kik kénytelenek súlyos anyagi gonddal küzdeni akkor, 
midőn hivataluk venné igénybe idejüket.

Nem hiszem, hogy a kir. erdőfelügyelői intézmény ki- 
fejlesztése többe kerülne, mint a 43 állami erdőhivatal. 
De ha egyúttal az erdőgondnoksági kerületek helyes rend-
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szeresítésével költségtöbblet állana is be, mi jobb a közjó 
érdekében : a nagyobb költséggel fenntartott helyes intéz
mény, mely életképes és eredményt produkál, vagy a 
kisebb költségű „valami,“ mely látszatnak igen sok, de 
valóságnak nagyon kevés. ^

A faritkításokról.
Irta: Polgárdi Béla.

A faritkítások kiváló gazdasági hatását a német er
dészek ismerték fel.

Oly szakemberek, mint: Wagener, Borggreve, Schwap- 
pach, Baur stb. vitatták a kérdést, mig végre a ritkítási 
kísérleti terek egész anyagát felhasználva, Dr. Behringer 
Márton összegezte az eredményeket és vonta le erős lo
gikával következtetéseit

Nálunk 1892-ben Fekete Lajos ismertette röviden 
ezen mozgalmat (Érd. Lapok IV. füzet), azóta a faritkí
tásokról, egy-két igénytelen cikkecske kivételével, mitsem 
hallottunk.

Pedig a ritkítások gazdasági hatásának megisme
rése hivatva van egészen átalakítani erdőgazdasági felfo
gásunkat és igen érdemes a beható méltatásra.

Dr. Behringer következtései szerint a helyes gazda
sági célt az értékcsökkenés nélküli legnagyobb tömeggya
rapításban kell keresni, mert egyedül ilyen eljárás bizto
sítja végeredményében a törzsérték legnagyobb emelését is.

Ennek belátására részletesen kell foglalkozni a rit- 
kításos szálerdőüzemmel, mely egyrészt okszerűen hasz
nálja ki a fanövekvési törvényeket, másrészt egyesíti a 
többi üzemmódok előnyeit és kiküszöbölni igyekszik azok 
hátrányait.

A faritkításoknak elvi alapja azon észszerű követ
keztetés, hogy a fák szorongó zárt és szabad térés állása 
között kell a termőhelyi viszonyok és fanem szerint vál
tozó záródási foknak létezni, mely mellett a tömegnöve- 
dék minőségi csökkenés nélkül a maximumot éri el.

A fanövekvés törvényei szerint ugyanis a napsugár 
munkája a falevél-mennyiséggel arányos. A legnagyobb 
és egyszersmind legjobb növekvést a levegő és tér teljes 
kihasználásának megfelelő záródási fokban az egészen 
megvilágított korona adja. A gazdálkodás tehát kellő idő
ben alkalmazandó beavatkozással ezen célt követi.

Már Wagener kimutatja,* hogy a fák megfelelő té
rés állásában a tömeg és minőségi növekvés úgy a rúd 
(10—30 év), mint a lábas korban sokkal nagyobb, mint 
szorongó sűrűségben. Schuberg, Weise, Lorey-nek lúc és 
erdei fenyő állabokból vett kísérleti adataival kétségbe- 
vonhatlanul igazolja, hogy a kelleténél nagyobb záródás
ban a növedék már a 25 éves korban csökken. Ezért a 
minimális ültetési távolságot lVa méternek veszi és a 
termőképességi fentartás követelményeit a legtöbb ha
szonfa elérésének céljával összeegyeztetve, a körülbelül

* Der Waldbau u. seine Fortbildung. Stuttgart 1884.

minden 4—5-ik évben ismétlődő, bizonyos oldalzáródást 
fentartó, úgynevezett tisztítóvágást már a rúdkorban ajánlja. 
Az igazi faritkítás kezdetét a fenyőféléknél a 25—30, a 
tölgynél áttelepítéssel összekötve a 30—40 éves korra 
teszi és a korona 10 évszakos nőtér-szükségletét Hartig, 
Baur, Weise és Lorey vizsgálatai alapján a fenyőféléknél 
50, a lombfáknál 60 cmnek tartja.

A korai ritkítással azonban, látni fogjuk később, csak 
csínján szabad bánni és Heyer: korai, gyakori és mérsé
kelt ritkítási szabályát csak zöld galyazótisztítással, rövid 
vágásfordulóra lehet alkalmazni.

Elvitázhatlan eredménye marad a rendszeres ritkítások
nak, hogy egyazon választékok termeléséhez kisebb vá
gásfordulót tesz szükségessé.

Dr. Behringer a kísérleti állomások munkaterve szerint 
a gyenge, mérsékelt és erős faritkítás eredményeit grafi
kus úton hasonlítja össze.

A faritkítások az életképes fák koronáját érve, a vissza- 
maradottakat több fényhez, levegőhöz és meleghez juttat
ják és a talaj fizikai tulajdonságaira is kihatva, előidézik 
a fokozott növekvést. Hogy a növekvést világosan követ
hesse, nemcsak magát a ritkítások okozta növekvési több
letet, hanem a törzsértéket emelő növedékképzés módját 
is vizsgálat alá veszi.

A fatömeget tehát oly tényezőkkel fejezi ki, melyek a 
faminőséget is meghatározzák, tudniillik (az L3 m. ma
gasságban) a mellmagasságban mért körlapösszeggel:

K =  r , a hol K  a körlapösszeg, n a törzsszám,
r a középátmérő. Felbontja a fatömeget alkotó részeire: 
F =  K. m. a. (m átlagmagasság, a alakszám) és sorra 
vizsgálja azokat.

Állabvastagság.
A kísérleti terek 0'25 ha. 38 éves vetésből eredt és 

37 éves ültetett lúcosok (780 m. tengerszint feletti ma
gasságban üde, laza, agyagos homoktalajon). Az átmérők 
2—2 centiméterenként összefoglalvák és mint metszékek 
az átmérőknek megfelelő törzsszámok mint rendezők van
nak felhordva. A nyert pontok kézbesítő kiegyenlítéssel 
lettek összekötve. A felvételek a faritkítások után és a 
rikításokat követő 5 évre eszközöltettek.

A korosabb és rendszertelenebből kezelt erdőben az 
egyedek és termőhelyi különbségek miatt több a vastag
sági fokozat. A törzsek száma nagy törvényszerűséggel 
emelkedik a vastagsági fokozatokban egy maximumig és 
apad a nagyobbodó átmérők felé. A görbe delelő pontja, 
mely nagyszámú mellékállabot tartalmazván, korántsem 
képviseli az uralkodó fokozatot, mindig közelebb áll a 
gyengébb vastagsági fokokhoz és erősödő ritkítással a vas
tagabb osztályok felé tolódik. Látható végre, hogy az ál- 
labvastagodás az I. fokú ritkítási téren csekély, a III. fokú 
ritkításnál már jelentékeny. A grafikus rajz világosan mu
tatja, hogy az erős faritkítás főképen az erősebb vastag
sági fokoknak kedvez. Hogy azonban a törzsönkénti, ille
tőleg vastagsági fokok növekvési menetét behatóbban kö-
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I. fokú n tk . R.fohu ritk.
í? (tklfenp c) (mdrsékctt)
R.
3

/}[. jokv. r i tk .  
(  ero'sj

IZSÓ

ákmcio í  3 m m acfassác^la-n. cm.

la . á Iza  . Vetett á lta l.

1 fok. Ufók. K fo k .

u  oclza, Ültetett á lla 6

eáetnicogya. zúzát.-

vethesse, törzsönként számozott 70 éves lúc-jegenyefenyő 
elegyes kísérleti teret vizsgál meg. A ritkítás mérve ennél 
a fatömegnek 7’5%-a volt. A körök és keresztek közötti 
különbözet ugyanazon számú törzsek átmérőinek 5 évi

(X x itk z tú s  Z itá m  tózzsszúm  (jfci£ej.e. 
a. r i t k í tá s t  kévető S ev u tá n i  tozxs3z.cf.oit

növekvését tünteti fel. Egyúttal az 5 évi átlagos körlap- 
összegnövekvés is fel lett hordva és végre kiszámítja a 
vastagsági fokoknak a körlapösszeg növekvésében való 
hozz-ájárulási százalékát.
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A tört vonal azon százalékot mutatja, melylyel a 3—3 
ómenként összefoglalt, zárjelben lévő törzsszám 5 éven 
át a körlapösszegnövekvésben részt vett.

Kitűnik, hogy a soktörzsü gyenge osztályoknak az össz- 
növekvéshez viszonyított növekedési százaléka igen kicsi, 
az az álmérők emelkedésével egy maximumig nő, azután 
ismét apad. A tetőpont 10—69 cmes átmérők mellett a 
35 cmes osztálynál volt, hol a törzsek 10 százaléké 23’8 
százalékkal járult az össznövekvéshez. Általában pedig a 
gyenge törzsek 34-6°/o-ának 8’5, az erősebb törzsek 
65-4%-ának pedig 91'5 százalék volt növekvési műkö
dése. A ritkítás után hektáronként megmaradt 800 törzs
ből (65 ki lett szedve) mintegy 300 törzs igen csekély 
mértékben növekedett.

Hasonló eredményre jutott Dr. Grundner, ki a vasta
gabb osztályok növekvési működését 80%-ra és Dr. Spei
del, ki a vastagabb állabnak a körlapösszeg növelésében 
való részesedését 4/o-ére teszi.

A fenti törzsszámozás felesleges, ha a ritkítás ered

ménye valamennyi törzsre vonatkozik. így: — =  ■ ■;

azaz, ha a törzsszám kevesebb, ugyanazt a fatömeget 
csak vastagabb átmérők adhatják ki.

A legelső példánál maradva, az ültetett lúcosban a 
II. számú kísérleti tér átlagátmérője 5 év alatt 3 mmel, 
a III-diké pedig 5 mmel lett vastagabb, mint az I. számú 
téré.

A vetett állab Il-ik számú kísérleti terén az átmérő 1 
mmel, a Ill-iké 3 mmel lett erősebb az I-ső kísérleti tér 
átmérőjénél. Megjegyzendő, hogy a vetésből keletkezett 
állabban a törzsek száma sokkal nagyobb volt, mint az 
ültetettben. A számadatok igazolják, hogy a legerősebb 
(III-ik fokú) ritkítás eredményezte a legerősebb átlagát
mérőt.

Az évenkénti és hektáronkénti abszolút körlapösszeg- 
növekvés az ültetett állab I-ső számú terén: 1.50 m2; a 
II. számú téren: 1.75 m2; a III. számun 1.87 m2 volt.

A vetett állab I-ső számú terén: 2.02 m3; a II. számú 
téren: 1.98 m2 és a III-ik számun 1.87 m2 volt.

A relativ körlapösszegnövekvésről a növedéki százalék 
ad felvilágosítást.

Legyen k a vizsgálat kezdetén lévő, K  az n év utáni 
körlapösszeg. Akkor az n időszak alatti évi körlapösszeg-

K_k
növekvés-------- Ez korántsem állandó nagyság, hanem

n

a ritkítás után emelkedik, a záródással pedig ismét apad.

11
0 

n
o

 
13

0 
11

0 
15

»
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E szerint a körlapösszegnövekvési százalék: 
K—k

K_k
k + ------ (n +  1) +  k ; vagy p

2X00

200 K—k 
K (n - l) - fk (n + l)

Jelen esetben az ültetett állabnál: p 1 =  2'68% ; p n =  3-22°/o 
és p in  ̂-3'85%. A vetésből keletkezett állabnál: p 1 = 4’27%; 
p 11 =  4'39% és p m =  5'02%.

A növekvési százalékok egymás közötti viszonya hatá
rozza meg a ritkítások jogosultságának határát, mert a 
korosodó állabban felhalmozódó tőkével apad a növek
vési százalék. Más szóval: a ritkítás jogosultságának kor 
szerint változó határa addig terjed, meddig az a vasta
godást az abszolút növekvés apasztása nélkül segíti elő.

Állabmagasság.
Ugyanígy jár el az állabmagasság vizsgálatánál.

ffl.a. á lla .

21

Az ábrákon az átmérők mint metszékek, az átmérők
nek megfelelő magasságok mint rendezők vannak fel
hordva.

Az egyik kísérleti teret 67 éves bükkösből (III. a.), a 
másikat (III. b.) 46 éves erdei fenyvesből vette.

Ezekből a magassági növekvés törvényét következőleg 
határozza meg.

Erősebb ritkítással a magassági növekvés megelőzi az 
átmérővastagodást; az erősebb ritkítás legalább bizonyos 
korig a legmagasabb és legnyulánkabb törzseket szolgál
tatja. Egyezik Dr. Behringerrel Baur is, a ki azt mondja: 
hogy a fa szabályos kifejlődése szabályos nőteret köve
tel, annak megszorítása apasztja a magasságot és vas
tagságot.

Átlagos faalakszám.
A faalakszámokra törzselemzés híján — azok csak a 

kísérleti terek letárolása után fognak rendelkezésre állani — 
még nem tud határozott szabályt állítani. A fiziológiai

törvények és a tapasztalat szerint úgy van a dolog, hogy 
rúdkorban erősebb ritkítás nyúlánkabbá teszi a törzset, 
mely csak a koronafejlődés után kúpcs:dik, míg sűrű 
zárlatban lassú növekvés mellett hengerded és ágtalan. 
Épen azért a korai, erős, ágképző ritkításokat kerülni 
kell. A gyakorlatban eleinte igen gyenge és csak a hosz- 
szunövekvés végén a lábas koiban szabad erősödő ritkí
tásokat alkalmazni.

Fatömeg.
Erős ritkítással az állab vastagodása lépést tart és a 

vágatási kort, mit kizárólag a fák vastagsági méretei 
szabnak meg, hamarább éri el.

Hogyan alakul tehát a ritkítások folytán a fatömeg ?
A vizsgálat .alapját egy termőhelyi osztályú harmad

szor ritkított 51, 53 és 63 éves lúc-állabok képezték.
Növekvésüket a túloldali táblázat mutatja:
Előre bocsátja Behringer, hogy a korona-bontás által 

az,állabba fokozottabban beható, világosság, meleg és
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Ritkítási fok

kör
lap

tö
meg

átlagnövedék

Jelenlegi

m- ma °/o m~ m3 drb m'2 m3 cm m

1. Ottobeureni erdöhivatal, liebenthannerwaldi kerület, kohlsattkopfi erdörész.
Ritkítási időköz 18 év. Jelenleg 51 éves.

I. Gyenge ritkítás ... 66.05
(39.2)

644.26 6.4 1.29 12.9 2472
(4900)

58.40 602.6 17.3
(10.1)

16.9
(13.5)

1. Ritkítás a 33. évben.

11. Mérsékelt „ 75.29
(42.3)

834.71 11.8 1.47 16.3 2221
(5835)

59.28 736.4 18.4
19.6)

19 8 
(13.5)

2. „ „ 43.

III. Erős „ ... 79.76
(35.9)

753.63 17.3 1.56 14.7 1823
(4986)

52.96 622.6 19 3 
(9.6)

183
(13.5;

3. „ „ 46. „

2. Grafrathi gondnokság, fürstenfelderwaldi kerület, merlngerwaldl erdőrész. 
Ritkítási időköz 17 év. Jelenleg 53 éves.

I. Gyenge ritkítás ... 47.95
(29.6)

385.54 11.90 0.90 7.3 3425
(6075)

40.27 339.5 12.2 12.2 1. Ritkítás a 36. évben.

II. Mérsékelt „ 61.59
(34.0)

501 31 31.06 1.16 94 2411
(7944)

37.7 345.9 14.1 14.3 2.................... 46. „

III. Erős „ 62.21
(32.4)

564.56 31.27 1.17 10.6 1747
(7055)

37.3 388.0 16.5 16.1 3. .  „ 48. „

3. Ottobeureni erdöhivatal, liebenthannerwaldi kerület, schochenteichi
Ritkítási időköz 18 év Jelenleg 63 éves.

erdörész.

I. Gyenge ritkítás ... 83.74
(518)

962.5 13.2 1 34 15.2 2043
(5322)

65.97 835.0 20.3 21.2 1. Ritkítás a 45. évben.

II. Mérsékelt „ 96.99
(62.1)

1198.5 25.3 1.54 19.0 1863
(6013)

63.95 895.2 20.9 22.7 2. „ „ 55. „

III. Erős 97.24
(60.2)

1088.3 29.0 1.54 17.2 1542
(6154)

59.13 772.1 22.1 21.1 3. „ „ 53. „

() Az első ritkítás előtti körlapösszeg, törzsszám, átlag vastagság és magasság.

csapadék a kambiális működést korábban állitja be és 
tovább tartja fenn, a talaj fizikai tulajdonságai kedvezőb
bekké válnak, a lazítás és intenzivebb légáram által 
gyorsított tuskókorhadás és gyorsított televényfelhasználás 
hatályosabb fiziológiai tevékenységre indítja a gyökér
szerveket, melyek mind tetemesen serkentik a növekvést. 
A növekvési tevékenységet túlfeszítő ritkítás azonban ké
sőbbi következéseiben ugyancsak növekvéshanyatlást is 
idézhet elő, mert az eleinte oly üdvösen ható erőteljesebb 
világosság és meleg a talaj oldható tápanyagának és tele- 
vényének kifogytával, később visszahatást szülhet. Ezen 
körülménnyel, kétszeresen kell számolni a vigályos vá
gásnál és annál inkább, minél rosszabb a talaj.

Itten azonban két körülmény nehezíti a következteté
seket ; először hogy a vizsgálat tárgyát képező állabok 
még messze vannak a vágatási kortól, másodszor pedig 
az, hogy a ritkítás időköze (maximum 18 év) a vágás
forduló idejéhez viszonyítva igen kicsi. Az I. ter
mőhelyi osztályú 1-ső és 3. számú kísérleti tér fatömege 
a mérsékelt ritkítási fokban kulminál. A 2. számú kísér
leti téren megfelelő törzsszám különbözettél erősödő rit
kítás emeli a fatömeget. Mindamellett Behringer a tömeg

növekvésben biztos törvényszerűséget nem tud felismerni. 
Bizonyosnak csak azt mondja, hogy erős ritkítás teljesen 
megváltoztatja az állab életét. Ezen változás valószínűleg 
csak a növekvés tér- és időbeli eltolásában áll.

Óvakodni kell tehát a korai állabvastagítástól, mert az 
a ritkítatlan állabhoz viszonyítva könnyen fatömegcsök- 
kenést okozhat. Erre enged következtetni a körlapnövek
vés százalékának gyors sülyedése.

Schwappach 60 éves bükkállabból vett kísérletekkel 
erősíti, hogy öt évenkénti háromszori ritkítás után a fa
tömeg egyforma maradt. Konstatálja egyúttal, hogy az 
erősen ritkított terület fatömege valamivel a gyengén rit
kított megett maradt. Schuberg kétségbe vonja, hogy erős 
ritkítás emelné a fatömeget és annak fontosságát csak 
az értékemelkedésben látja.

Némileg ellentétben látszanak lenni ezen következte
tésekkel az Aargau kantonban eszközölt igen érdekes 
ritkítási kísérletek.

Ugyanis ott a 22 éves bükkállab folyó növedéke 4.7 
m3 volt. A fatömeg Vedére (hektáronként 27.5 m3) ter
jedő ritkítás után a folyó növedék a következő évben 
19.5 m3-re ugrott, a 3. évben pedig 10.5 m3 volt, úgy
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hogy a folyó növedék a ritkítási fatömeget már két év 
alatt kipótolta. Az 5 év utáni második ritkítás előtt a 
folyó növedék 9.44 m3 volt; a ritkítást követő évben 
18.4 m3, a következőben 12.7 m3 és azután 12.8 m3 volt.

Behringer végre Baurral egy véleményen igy összegezi 
tapasztalatait: A ritkítás erőssége nem idéz elő okvetlen na
gyobb fatömeget. Tény, hogy az erős ritkítás, a növek
vést kevesebb törzsre redukálva, korábbi kihasználást és 
értékemelkedést hoz létre. A rúdkorban nem a növedék 
abszolút növelése, hanem minőségi javítása irányítja a 
ritkítást. Az időelőtti állaberősítés, a faminőség és termő- 
ség és termőhelyi jóság rovására eshetik, tehát nem az 
időelőtti, de a késői gyakori^ mérsékelt ritkításokat kell 
elfogadni.

Eltekintve a ritkítások kezdetétől, Wagener radikális és 
Borggreve konzervatív ritkítási elveit hasonlítja össze, 
bár nem dönti el, melyiknek kell előnyt adni. Wagener 
a 30. évben körülbelül 50 %, nőteret hagy az uralkodó és 
kimagasló törzseknek; Borggreve épen a kimagaslókat 
távolítja el. Wagener korán sok, gyenge méretű előhasz- 
nálatot nyer, Borggreve későbbi, de erős előhasználatot 
kap. Wagener rövidebb idő alatt vastagabb, Borggreve 
hosszabb vágásfordulóban hosszú törzsű erdőt nevel.

Borggreve eljárását már a vágásforduló meghosszabbí
tásáért is elvetendőnek tartom, de ellenkezésben van 
Borggreve eljárása a természettudományi fejlődéstan meg
dönthetien jelszavaival is : az öröklékenység, egyéni és 
fajfejlődés, létért való küzdelem és természetes kiválással.

Wagener egész helyesen a legerősebb egyedeket tartja 
fenn, hibája csak az, hogy túlkorán ritkít erősen. Borg
greve a gyöngék kímélésével a legalkalmasabbakat szedi 
ki és határozottan téves útra jutott.

Jövedelmezőség.

Ezt vizsgálva Dr. Behringer azt mondja, hogy általá
ban a ritkítás már jogosult, ha a belőle eredő pénzjöve
delem fedezi a kiadást. Már a gyenge ritkítás is kifizető
dik, mert elnyomott, holt tőkét alakít át működő tőkévé.

A jövedelmezőség összehasonlítására a következő kép
letet használja:

Legyen px f fakészletnek a ritkítás után n év alatt 
keresett kamatszázaléka; w az időleges köbméterenkénti 
értékegység; z a tömegnövekvés százaléka; W  pedig 
w-nek n év alatti értékegység emelkedése: akkor:

f. w. L0pxn =  ( W  +  f (1 ’0zn — 1) W;
Wvagyis l ‘0px =  l'0zn —

Ezen formula igazolja, hogy a fakészlet nagyobb ka
matoztatása a növekvési százalék nagyságától és a ritkí
tás következte növekvési különbözet értékétől függ, más 
szóval: az állaberősödés gyorsaságától.

A jövedelmet háromféle módon lehet emelni:
1. Ugyanazon idő alatt a véghasználat és előhaszná- 

latok fokozása által.

2. Ugyanazon idő alatti tiszta jövedelem mellett a 
munkáló tőke kisebbítése által.

3. Végre ugyanazon tiszta jövedelemnek rövidebb idő 
alatt való elérése által.

Minél nagyobb a véghasználat és annak műfa-száza- 
léka, annál nagyobb a jövedelmezőség.

A ritkításokat indokolja a tőkeapasztás folytán átala- 
kúlt erősebben működő tőke.

A ritkítás folytán kevesbedett törzsszám nagyobb nö
vekvési százaléka megrövidíti a vágásfordulót.

Mindezekből arra a következtetésre jut Dr. Behringer, 
hogy az államerdészet főfeladata a tartamosság biztosítása 
lévén, a jövedelmezőség csak ezen keretben fokozható 
és a ritkításokat csak a talaj termőképességének teljes 
fenntartása mellett lehet és szabad alkalmazni.

Általános érvényű ritkítási szabályt felállítani nehéz. 
Az első sorban a termőhely és fanemtől függ. Kétségte
len azonban, hogy az I. fokú gyenge ritkítást sem jöve
delem, sem növekvés szempontjából kellően indokolni 
nem lehet.

Mindenkit meggyőzhetnek a mondottak a faritkítások 
nagy és fontos gazdasági jelentőségéről. Ezen kérdéssel 
már behatóan kell foglalkozni.

Össze kell gyűjteni és a hazai viszonyokra és fane
mekre alkalmazni az eddigi tapasztalatokat. A fanövekvés 
törvényeit kutatva kell tovább építeni a következtetéseket. 
Hazánkban leginkább a cserhántó üzemben van a kihasz
nálást megelőző ötödik évben gyakorlatban a ritkítás 
azért, hogy: „a kéreg meghízzék.“

Az bizonyos, hogy adott területen a legnagyobb és 
legértékesebb fatömeget csak ez úton lehet elérni. Csak 
ez úton tarthatjuk teljesen kezünkben az egész vágás- 
forduló alatt az állabnevelést, idomítást és átalakítást, 
holott a szállaló vágásos üzemmód mellett azt mondani 
nem lehet. A szállaló vágásos üzemmód főhátrányai a 
kisebb fatömeg, az úgyszólván kizárt legeltetés, mellyel 
pedig hazánkban egyelőre számolni kell, a nagyobb szél 
és kihasználási károsítások, továbbá a nagy területre ter
jedő kihasználási és kitermelési nehézségek, tetemesebb 
költségek és nehezebb ellenőrzés mindig szükebb határok 
közzé fogják ezen üzemmódot szorítani.

És hogy a ritkítások bevezetésével mily perspektíva 
nyílik az erdőgazdaság fejlődésében, azt könnyen belát
hatjuk, ha a ritkításokat alátelepitéssel kombináljuk, vagy 
úgy vezetjük azokat, hogy az utolsó ritkítás a fokozatos 
felújító vágás a vetővágásának szerepét vegye át. Hogy 
a német erdészek már is nagyobb eredményre nem ju
tottak, annak oka egyrészt az, hogy a ritkítási kísérletek 
még nincsenek befejezve, másrészt pedig annak tulajdo
nítom, hogy túlságosan általánosítanak. Nemcsak minden 
fanemre külön-külön kell a megfigyeléseket megejteni, de 
a ritkítási szabályokat is minden fanemre külön-külön 
kell megállapítani.

Sürgős idejét látom, hogy a ritkítási kísérleti ügy to
vább tje odáztassék el, hanem mielőbb oly irányban

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



14. szám. MAGYAR E R D É S Z 251

indíttassák meg, a mint azt Vadas Jenő az Erdészeti 
Lapok 1896. évfolyamának 741-ik oldalán jelezte . . , . 
„nemcsak az áterdőlési kísérleti területeken, hanem más 
gyérítendő állabokban is szabatos kísérletek volnának 
teendők ama hatás megállapítása iránt, melyet a világos 
állás a növekedésre gyakorol, mert véleményem szériát 
tulajdonképen ez a kérdés képezi az erdészeti kisérlet- 
ügy sarkpontját“ . . . .

Az Orsz. Erdészeti  Egyesület igazgató választ
mánya Bánffy Dezső báró elnöklete alatt e hó 6-án 
tartotta utolsó ülését.

Előadó titkár bemutatta az egyesület 1902. évi zár
számadását, melynek elfogadása után megállapodás tör
tént arra nézve, hogy az iáéi közgyűlés áecember 
20-án Budapesten fog  megtartatni.

Azután kisorsoltatott az alapszabályok 13-ik paragra
fusa szerint a választmányból hét tag, még pedig név- 
szerint: Almássy Andor, Csupor István, Imecs Béla, 
Khuen-Héderváry Károly gróf, Laitner Elek, Rónay Antal 
és Tomcsányi Gyula s igy az Időközben elhalt és ki
lépett három taggal együtt tiz választmányi tag fog a 
decemberi közgyűlésen választatni. Az alapszabályok sze
rint a kisorsolt tagok újból megválaszthatok.

A Deák Ferencz alapítvány kamataiból eredő ösztön
díjak Früstök és Pap erdészakademiai hallgatóknak ítél
tetett, míg a Horváth Sándor alapítvány jutalomdíja fölött az 
alapszabályok 159. paragrafusa szerint az egyesület min
den tagjának joga van az elnökséghez intézett levélben 
november 15-ig indokolt javaslatot tenni aziránt, hogy a 
jutalomra kit tart érdemesnek. Az igazgató-választmány 
aztán titkos szavazás megejtése által ítéli oda a jutalmat.

A Deák Ferencz alapítvány mikénti felhasználása 
felől a választmánynak egy szűkebb körű bizottság fog 
legközelebb javaslatot tenni.

Az akác monográfiájára vonatkozólag egy terjedel
mesebb és egy másfél íves munka (?) érkezett be. A ko
molyabb pályázónak könyve befejezésére 1904. ápril 1-re 
kért határidőt a választmány készséggel megadta.

Az erdészeti vízépítéstan megírásával Sobó Jenő és 
Téglás Károly bízattak meg, míg az erdörendezéstan 
II. részének megírása a napirendről levétetett.

A legeltetés kérdésének szabályozására kiküldött bi
zottságba újonnan még László Gábor és Imecs Béla let
tek beválasztva.

Elbírálás alá került Stark Dezsőnek egy az Erdészeti 
Lapok összes évfolyamai tartalmára vonatkozó tárgy
mutatónak használhatósága is, melyre nézve a választ
mány azt határozta, hogy a bemutatott index nem cél
szerű, de tekintettel a kérdés fontosságára, pályázatot fog 
hirdetni egy helyesebb irányban szerkesztett tartalom- 
jegyzék megírására.

Több apróbb ügy elintézése után az ülés véget ért.

T Á R C A .

A hervadt erdő.
A száraz lombon nincsen már levél se,
A fonnyadt ágon nem dalol madár,
Olyan az erdő, mintha sirkert volna,
Hol csüggedt lelkem sirról-sirra jár.
A temetőben más a virágillat,
A hideg síron rút a fűlevél,
Mely mosolyogva testünkön virágzik 
S  az élőknek a halálról regél . . .

Ah! úgy szeretem én a hervadt erdőt,
Mint puha fészkét a dalos madár,
Csak elbolyongok árván, elhagyottan,
Ahol életről mesél a halál . . .
Olyan az erdő, mintha lelkem volna 
Minden remény egy elsárgúlt levél,
A mit sivítva potral és piszokkal 
Az arcomba vág most az őszi szél . . .

Olyan az erdő, mintha lelkem volna!
— Kietlen, pusztán állok egymagám 
Könyes szemekkel elmerengve nézem 
Az erdőnek is most csak múltja van . . .
. . .  S  a búgó szellő őrült kacagással 
Rohan az erdőn, pusztán, berkeken 
Kifestett arccal fu to tt el vihogva 
A szivem mellett így a szerelem . . .

Fodor Rezső,
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IRODALMI SZEMLE.

— A szarvas és vadásza ta .  Irta : Balkay Adolf. 
Ára: 10 korona. Megrendelhető Székely és Illésnél Ungvárt.

Szép lendületnek indult vadászati irodalmunk megint 
egy uj művel lett gazdagabb. Erdeink fejedelmi vadjának 
monográfiáját irta meg egy jól ismert és tapasztalt va
dász s a 137 oldalra terjedő értékes munkáját sajátkezű- 
lég rajzolt színes képekkel szerelte fel. A munka tiz 
részre oszlik és külön fejezetekben tárgyalja a szarvas 
életmódját, az agancsképződést, a szarvasvadászat külön
féle nemeit stb. stb. Legközelebb mutatványt hozunk belőle.

— P ic ea  pungens Engelm. (Picea Parryana Barron) 
a legszebb és legkeményebb toboztermő; kitűnő tulaj
donságainál fogva nagyon beválik a zordtelü, zivatar
látogatta és rövid vegetatióju magas hegységben is. Hazája 
Észak-Amerika nyugati sziklás hegysége. Ezen lúcfenyő- 
faj lassan nő, tűi merevek, elállók és hegyesek. Hideg 
iránt teljesen érzéktelen, a sziklás hegység magas régiói
ban, hol a hőmérsék nagyon alacsonyra száll, kiterjedt 
erdőket alkot, mely tulajdonságánál fogva úgy Europa 
északi vidékein, valmint a Alpesek magas régióiban a fa
tenyészet határáig képes tenyészni. Könnyen ültethető; 
csak első évében igényel nagyobb gondozást.
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Wiesbadenben Weber A. és Társa faiskola telepein 24 
év óta kultiválják — különböző változataiban, s bár a hő
mérő —24° R.-ra leszállóit, a nagy hideg nem volt hatással 
reá ; Riga, Vilna, Szt.-Pétervár és más északi városok
ban, hol a —30° R. hőmérsék gyakori, 18—20 év óta 
tenyésztik, s még nem volt eset rá, hogy a hideg ártott 
volna neki. Éppen olyan érzéketlen a hőmérsék változé
konyságával szemben is.

A talajban nem válogatós, a sziklás talajjal is beéri, 
csak elöltetésnél jobb talajt kell hozzá adni, — homokos 
talajnál agyagot, nehéz talajban homokot és humuszt, 
hogy meggyökeresedése biztosítva legyen. A kiültetés 
idejét is helyesen kell választagunk, legalkalmasabb idő már- 
ciustól-májusig hajtás előtt, vagy augusztustól szeptemberig 
hajtás után. Ugyanezen tulajdonságokkal bírnak válfajai 
i s : a Picea pungens glauca és argentea, mely utóbbi 
ezüst-kék tűivel a legszebb díszfák egyike.

(C e n tra lb a tt  f. d. g . F o r s tw e s e n .)

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  k

VADÁS ZA T.

Találkozás medvével.
Mindig úgy tudtam, hogy otromba, kedélyesen jókedvű 

és szeretetre méltó barna medvéink legfeljebb az epréző 
leányok fáradsággal gyűjtött gyümölcseit szedik el, vagy 
mint egyik medvénk a rekkenő hőségben azzal űzte el 
unalmát, hogy a rejtek helyén fölhalmozott gyephant-da- 
rabok, ág a töredékek, kövek és hasonló lövegekkel az 
erdei ösvényen békésen haladó favágókat megdobálta és 
következetesen ostromolta, mig az a bizonyos jól irány
zott golyó csiklandós mulatságának véget nem vetett. 
De hogy halálos ellenségét, az embert, minden különö
sebb ok nélkül, két lábra állva, szembe támadja, még 
nem tudtam. Pedig úgy történt, Gömör kies Veporjának 
tövében.

Egy üzemátvizsgálásí munkálat szövevényes mintáinak 
rovataiba merültem el, s ép mosolyt csalt ajkamra az a 
gondolat, hogy im az ez idei teljes makktermés fölösle
gessé tesz egy hosszú indokolást, mikor erdőőröm jelenti, 
hogy a bükk, makk mind férges, csak úgy potyog. Na! 
már ezt is megirigyelték az alvilági rossz szellemek, s 
boszantásomra elküldték rágó fekete hadseregüket. Ked
vetlenül csapom össze a revisió-halmazt, vállamra vetem 
hű kísérőmet és sebtiben két töltényt csúsztatva zse
bembe, neki vágok az erdőnek: hadd lám hát a moz
gósítást. Kis fiam a kert végéből integet, s nehezen ga
gyogja: „mo-do-rót.“

Bent vagyok a fenséges templomban. Az égnek törő 
oszlopok büszkén tartják a zöld boltozatot, melynek 
lombos ablakain a napsugár bíboros fénye szűrődik át, 
beragyogva a milliárd csillagot: a még harmatos pici makkot.

Csend 1 Ág se rezzen, madár se rebben, csak egy-egy 
halk koppanás — csillaghullás — a mint egy-egy makk 
lepereg.

I  Csodálom a nagyszerű természet jóságát, pazar bőke- 
I zűségét, midőn bőven juttat romboló teremtményeink, de 
) még marad a felujhodás céljaira, a faj . . .  . Jaj 1 vér- 

fagyasztó dörmögés akasztja meg elmélkedésem.
A sűrű bozótból hatalmas fakószinü medve ugrik ne- 

I  kém. Fölemelkedik hátsó lábaira, s mikor ütésre emeli 
karjait, megfeszülnek bikaverő izmai. Megnyúlt arcorra, 
mint hegyes pika mered felém, s lapos koponyája alatt 
kicsiny szemei bizalmatlanul, vészt jóslóan villognak. 
Göndör bundájába csipkeág akadva; szennyes-fehér 
nyakörve bevilágít az erdő mistikus homályába.

A távolság közöttünk 15 lépés! És én?
Lekapom fegyverem, két töltényemért nyúlok, me

lyekről . . . .  a göbecs-vastagságot jelző 6-os és 10-es 
szám vigyorog . . . .  Tö'tök . . . .  Mintha puskám is azt 
susogná: „pajtás most cserben hagylak.“

Ereimben nem fagyott meg a vér, forrón hevesen lük
tetett az, szét akarta repeszteni viharedzett hüvelyét. Ha
nem megmerevedtek borzas üstököm szálai (bizonyára 
attól a hajkenőcstől, melyet nem szoktam használni), rit
mikus mozgásba hozva szalmakalapom. Agyamon egy 
gondolat villant át: no komám, még egy lépést, hát pró
bálkozunk, de olcsón nem adom, kis fiam lelkemre kö
tötte, hogy mogyorót vigyek neki.

A kérlelhetetlen mackó megteszi még azt a lépést is.
Arcomhoz kapom a fegyvert, görcsösen vállamhoz szo

rítom, s merő tekintettel gombjára veszem halálos ellen
felem szivét. Ujjam már átfonja a ravazt, de mig meg
tenné a végzetes nyomást . . . éktelen, dünnyögő lárma 
tereli el mindkettőnk feszült figyelmét.

A bozótot sűrűn behálózott szederindát leteperve, két, 
jól megtermett, pofozkodó bocs-testvér hempereg felénk. 
Medve koma asszony nem türtőztetett haraggal talpas
tenyeres mancsaira ereszkedik és poroszkálva baktat a 
csendbontóknak, megfenyítendő az előbbi kellemetes — 
már mint neki — perc megzavaróit.

Nem sokáig gyönyörködtem a kedves — már mint 
nekem — családi jelenetben, hanem fegyveremet készen 
tartva olyan mozdulatokat végeztem, melyeket a cs. és 
k. hadsereg eljövendő magyar vezényleti nyelvében 
majdan úgy fognak megjelölni: „rückvärtskoncentrirung.“

Mig zsebeimet vígan tömtem tele mogyoróval, megfo
gadtam, hogy jövőben alaposan megnézem, milyen töltényt 
Aszek magammal az erdőre, mert a sietségnek ez egy
szer vaskos lehetett volna az ára.

Föl a fára! Mitske Ágost,
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 k

A lefolyt szarvasbőgésrő l ezideig csak hiányos ér
tesítéseket vettünk. A bőgés az ország legtöbb részében 
a szeptemberi tartós forróság és nagy szárazság miatt 
rendetlenül s kedvezőtlenül folyt le, mindazonáltal né
mely nimródnak az idén is kedvezett a szerencse. Szép 
eredménynyel vadászott a németek császárja Frigyes fő
herceg, béllyei birtokain, hol nehány kirándulás alatt ti
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zenöt kapitális agancsu szarvast hozott terítékre. József 
Ágost főherceg is több jó bikát ejtett el Máramárosban 
és kistapolcsányi erdejében, a hol mint vendég Konrád 
herceg vadászott szarvasokra.

A borsodmegyei bükkhegységben a szarvasok szeptem
ber végén bőgtek kitartóan s több főúri vadásznak ked
vezett Diana istenasszony. Több jó agancsost lőtt Baich 
Milán báró, Keglevich Gyula gróf, Vessely lovag, de a 
legerősebb példányt Almássy Imre grófnak sikerült a 
diósgyőri kincstári bérelt területen elejteni. A 18 ágas 
súlya a kilenc kilót meghaladja s így a kiállításon bizo
nyosan az első díjak közül valamelyiket fogja elnyerni.

Ritka vadászszerencse .  Az első szarvasbikát a 
görgényi vadászterületen Teleki Samu gróf hozta térítőre 
e hó 3-án. A hatalmas fejlettségű agancsos gyönyörű 
22-es, súlya kizsigerelve 230 kgr.

Harc a  medvével. Belényes vidékének rengetegeiben 
nagyon elszaporodtak a medvék. Eddig csak a vetések
ben és juhokban tettek kárt, most azonban emberáldo
zatuk is akadt. Az áldozat Cyurgye Gábor 19 éves Pe- 
rics községi legény, aki egy fiatalabb társával a Polyána 
legelőn őrizte a nyájat. Míg a fiatalabb pásztorgyerek a 
juhok összeterelésével foglalkozott, a sűrű cserjésből egy 
hatalmas mackó tört elő, egyenesen a juhoknak. Gyur- 
gye nem gondolva a szörnyű veszélyre, felugrott és bot
jával igyekezett elűzni a fenevadat. A medve ekkor 
Gyurgyéra támadt. Lábának egy csapásával leterítette, 
beleharapott a combjába és a vérrel borított fiút marcan
golni kezdte. Társa a rémülettől megdöbbenve nézte a 
borzalmas látványt. Végre ráúszította a négy nagy ju
hászkutyát a medvére, a faluba futott és fellármázta az 
embereket, akik fejszékkel, botokkal siettek a legelőre. 
A medve akkor már eltűnt, a megcsonkított áldozat vérbe 
fagyva, eszméletlenül feküdt a felszaggatott gyepen. A 
derék komondorok legalább attól mentették meg a sze
rencsétlent, hogy ki nem szenvedett a medve karmai 
között.

A megijedt románság kérvénynyel járult Bihar várme
gyéhez, hogy rendezzen hajtóvadászatot a fenevadakra.

Uj vadásztársu la t  van alakúlóban Fogarasmegyében. 
Kevés, vidéke van hazánknak, hol a medve, farkas, 
zerge és siketfajd annyira el lenne szaporodva, mint Fo- 
garasmegyének a természeti szépségekben bővelkedő ha
vasaiban, de viszont az is igaz, hogy dacára annak a 
vadászati állapotok, a vadászat gyakorlása, vadtenyésztés 
sok, de nagyon sok kívánni valót hagy hátra. Azonkívül 
elfac'sarodik minden igaz magyar vadászember szíve, ha 
a szép havasvidéken vadászik és magyar szót napokig 
nem hall, hanem azt tapasztalja, hogy ott mindenhol a 
német- és román nyelv járja, mintha bíz azt a gyönyörű 
határrészt nem a magyarok ősei szerezték volna meg 
utódaik részére. Leginkább ez a körülmény volt indító 
rugója annak, hogy a Nagysinki Vadásztársaságot sok
oldalú tevékenységéről előnyösen ismert szaktársunk, 
Craus Géza megalapította. A társaság ma már több mint

100 tagból áll, köztük számos kiváló főúri vadász is. 
Évi tagdíj 20—25 K. Ha a kiszemelt havasokat sikerül a 
társulatnak megszerezni, a kétszázezer holdat meghaladó 
vadászterület nehány év múlva páratlan lesz a maga ne
mében.

Az érdeklődőknek Craus Géza (Nagysink) készséggel 
nyújt felvilágosítást.

Uj találmányu golyósfegyver. Az osztrák vadász
lapok nem győzik eléggé dicsérni Peterlongo innsbrucki 
fegyvergyáros uj találmányu ismétlő golyósfegyverét. Az 
uj fegyverből 8 ^  öbü erősen deformálódó golyókat le
het lőni, még pedig a lehető leggyorsabban egymásután 
anélkül, hogy a fegyvert az arctól elvennék, mert a kilőtt 
hüvelyeket egy ejector magától löki ki, miközben a csőbe 
uj töltény jut, már a zár is önműködőleg fel van huzva. 
A fegyver súlya 3V2 kgr. Ára 535 korona.

Az idei agancskiáll itás e hó 20—25-ig terjedő 
időben tartatik meg Budapesten, a Royal szálloda kis
termében. A mint halljuk, a német császár által a múlt 
hónapban Béllyén elejtett 15 drb. kapitális szarvasnak 
agancsai csoportosan lesznek a kiállításon bemutatva. 
Belépti díj 2 korona. A kinek alkalma van a kiállítást 
megtekinteni, el ne mulassza azt.
k k k k k k k k k k k i / í ^ 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

KÜLÖNFÉLÉK.

* Égő erdők. Szeptember hóban nagy erdőégés pusz
tított Kőrösbánya község határában a kőröshegyi faipar
részvénytársaság tulajdonát képező Gicsera és Vale Csari 
nevű erdőségekben. Itt volt felhalmozva a „Herskovics 
Ignác és fia“ tekintélyes aradi fakereskedő cégnek nagy- 
mennyiségű tűzifa-, szerszám- és műfa-készlete, a mi 
teljesen a lángok martalékává lett. A tűz által okozott 
közvetlen kár meghaladja az ötvenezer koronát. — Ko- 
vásznáról értesítettek, hogy a Romániával szomszédos 
„Gyurgyó“-ban óriási erdőégés pusztított. Hetekig lángok
ban állott a havas, s mivel az oltásra gondolni sem le
hetett, nap-nap után ezrekre menő értékek enyésztek el.

* Meggyfa-szipkák. Manilái konzulátusunk jelentése 
szerint meggyfa szivarszipkák a Philippini-szigetek piacain 
kelendőségre számíthatnak.

* Parke tták .  Antverpeni konzulátusunk 1902. évi 
jelentése szerint magyarországi parketta készítésére szol
gáló tölgyfadeszkácskák bevitelére az ottani piac nagyon 
kedvező, mert az ezekből készített padozatok száma és 
kiterjedése még folyton emelkedik.

* Az igazi Ínyenc. „A fácánt nem lehet megenni, 
hacsak nincs három hete, hogy meglőtték. Normális idő
járás mellett ennyi idő alatt válik ehetővé, hűvösebb idő
ben egy hónap alatt, de még több idő kell hozzá, ha a tél 
meglehetősen hideg. Hamarabb csak olyan emberek eszik, 
akik snobizmusból tálaltatnak az asztalukra vadat, akik 
szivük tudatlanságában egészen frissen nyelik le a fácán
pecsenyét s akik nem merik bevallani, hogy sejtelmük
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sincsen, miért eszik az ember vadat.“ így beszélt egy 
lakomán — mint a „Gil Blas“-ban olvassuk — B. gróf, 
Páris egyik legnagyobb ínyence. „Az olyan fácán, — 
folytatta a gróf — amelyet épp akkor lőttek, sokkal ke- 
vésbbé Ízletes, mint akármelyik csirke a baromfi-udvar
ból s egy ember, aki tart magára valamit, sohasem kö
vetheti el azt a bűntényt, hogy ilyesmit egyen. Elmondok 
önöknek egy esetet. Egy Ízben Nyugot-Amerika praerie- 
jein vadászgattam egy néger társaságában, aki a tartalék
puskámat hozta utánam. Már napok óta nem lőttem 
semmit s mert távol voltunk minden emberlakta helytől, 
azon a ponton voltunk már, hogy éhen haljunk. Már 
leljesen kimerült voltam, amikor végre egy reggelen nagy 
madarat látok fölszállni . .*! Lövésre emelem puskám at.. .  
a fegyver eldördül . . .  a madár lebukik, . . . odasietek . .  . 
fölem elem ,... oh, rettenetes! Egy fácán volt! Hozzá
nyúlni egy fácánhoz három hét letelte előtt becstelenség 
let volna.“

— És hogy van az, hogy ön még él ? — kérdezték 
az asztalnál ülők.

— Megettem a négert! — felelte B. gróf egyszerűen 
és kurtán.

* Figyelmeztetés.  Lapunknak minden száma a hó
nap 1-én és 15-én lesz Ungvárról szétküldve s ha da
cára ennek, előfizetőink közül valaki a lapot 4-én vagy 
19-én kezeihez nem kapná, kérjük a hiányzó számot 
azonnal a Székely és Illés könyvnyomda-tulajdonos cég
től követelni. — Lakás- és címváltozás egyenesen a 
nyomdának jelentendő be.

* A budapes ti  Neumann M. cég  (nagy ruharak
tár) egyike legrégibb szolid üzleteinknek. Olvasóink figyel
mét felhívjuk a cég hirdetésére.
* ** * •); * * * * * * * *  •)' ■>. -k £ * 4- * * * * * t  -k * ■ ' • ■> * ± * * *

Szerkesztői üzenetek.
N. K. urnák. 1. Igen. 2. Maradjon meg a kocsánytalan tölgynél. 

3. Ültessen tavasszal. 4. Ha 3 éves átiskolázott a tölgycsemete, a 
törzsecskét is visszametszheti, de csak mérsékelten és éles ollóval.

K. L. urnák. T u d tu n k k al h a z á n k b a n  u h u k o sa ra t sen k i sem  áru l.

B. K. urnák. T e s s é k  g y ü m ö lcsfá it té lire  jó l b e m esz e lte tn i. A m ész- 

h ez  k e v e rte ss e n  1M-cd  te sz  ag y a g fö ld e t s  h a  k e v é s  k ő szén k átrán y t is 

ad ho zzá , b izto s leh et, hogy  a  n y u lak  e llen  is m eg véd i a  fá k a t.

B. Zs. urnák. T is z te ljü k  m in d en kin ek  a n ézeté t, de ab b a n  nem  

ad h atu n k  ig azat, h o gy  a  borz a  h a sz n o s á lla to k h o z  tartozn a . T e s s é k  

cs a k  m eg kérd ezn i a k árm ely ik  fá c á n ten y é sz tő t, ö rü l-e  h a  a  bo rz  a 

fá c á n o s b a n  e lszap o rod ik  . . . .

K. V. urnák Vacs. K é sz sé g g e l adun k  h e ly e t é rd e k e s  k ö z lem én y é

n ek . K é r jü k  a n n ak  bek ü ld ésé t.

fenyőfa-elaíás.
A barcánfalvi nemesi közbirtokosság Barcán- 

falván a községi irodában 11)03. évi november 
hó 8-án <1. u. két (2) órakor tartandó nyil
vános, — zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött — 
szóbeli árverésen eladja a 36208/1902. szám 
F. M. R. alapján a „Barcanyeszku“ nevű erdő
részben eladásra kilelölt 38995 darab luc- (és 
némi jegenye-) fenyő törzset, — a melyeknek 
haszonfatartalma 19805 m3-re van becsülve.

Kikiáltási ár, mint hivatalosan megállapított 
becsérték, 54876 korona. Bánatpénz 5488 kor.

Zárt Írásbeli ajánlatok, — a'melyekhez a bá
natpénz is melléklendő, — az árverés kezdetéig 
a közbirtokossági elnök kezéhez adandók be.

A közelebbi adatok és a részletes eladási és 
szerződési feltételek megtudhatók a máramaros- 
szigeti m. kir. állami erdőhivatalnál, a felsővisói 
m. kir. jár. erdőgondnokságnál és a közbirto
kosság alulírott elnökénél.

Máramarossziget, 1903. évi október hó 1-én.
Dr. K ökényesdy M ihály,

k özb irt. e ln ö k .

A  » J P e s ti N a p l ó «
le g ré g ib b , le g fü g g etlen eb b  s e g y ik e  a  leg 
e lte r je d te b b  n ap ilap o k n ak . A P e s ti N aplót, 
m ely  az e rd észek  ü g y eit k ü lö n ös gonddal k a 
r o lja  fe l, az erd ő tisz tik ar  hav i 2  k oron a  ked 
v ezm én y es áron  k a p ja .

A k ik  eg y  év re  e lő fiz e tn ek , a ján d ék u l a  
Vöiösmarty-Albumot k ap ják .

Seiner gernát
Budapest, Központi vásárcsarnok.
E lfo g ad  eg ész  éven  á t fr isse n  lő tt vadat 

é s  fr iss  gyümölcsöt azo n n ali k ész p é n z e lsz á 
m o lá s  m ellett a  le g m a g a sa b b  nap i á rak o n .

15—5

Kisebb erdő- és mezőgazdaság be
rendezését értő  n ő tlen  fia ta le m b e r, ki az 
erdőőri szakiskolát kitűnő sik e rre l vég ezte , 
kitűnő szakvizsga  b izo n y itván y n y al b ír, jó  
írá s a  van , irodai teendők végzésére is al
kalmas, m eg fe le lő  állást keres. C ím  a 
sz e rk e sz tő sé g b e n . 2 — 3

E g y  lev e lező lap o n  k é rje n  mutatványszá-

T Baromfitenyésztés
cím ű  k ép es h e tilap bó l. E  szak fo ly ó ira t fe lö le li 
a  g azd aság i é s  sp o rtb aro m fi-, én ek lő - és d ísz
m ad ár-, g a la m b - é s  h áz in yu íten yész tés i k ér
d ések et. A b aro m fite n y é sz té s  m in den ágáró l 
közölt n ag y s ám u c ik k e it  m indig a  le g je le se b b  
ten y ész tő k  Ír ják . A lap h e ten k in t 16 oldal 
te r je d e le m m e l je le n ik  m eg  s az o rszág  m in
den részéb en  e l v an  te rjed v e . S z e rk es z ti : 
Hreblayné Dedinszky Adél. E lő fiz e té s i á ra  
eg ész  év re  8  k oron a. S z e r k e s z tő sé g  és k iad ó- 
h iv a ta l : B u d a p es t, V II ., G sö m ö ri-u t 5 . szám .

Kutyaeledel le g jo b b  m in őség b en  k ap h ató  
B o ro s  S .- n é  szap p an fő zőn é l, E rz sé b e tfa lv a . 
5  k ilós c so m a g  2  k oron a  5 0  fillé r . 2 - 6

1500—2000 hold e rdő t keresek meg
vételre. Feltétel, hogy  az erd ő ben  szép  

őz- é s  vaddisznóállomány leg yen  s a  v a s 

úttól 2 0  -  2 5  k ilo m étern é l táv o la b b  n e  fe k ü d -

Qazdasági Sápok.
M ező g azd aság i h etilap . E lő fiz e té s i á r : E g é sz  

évre  16  k oron a . S z e r k e s z tő sé g  é s  k iad óh ivatal 

Budapest, IV., Muzeum-körút 7. szám.

^j\foöusin aranyérbalzsam.”
E g yed ü li b iz to s h a tású  sz e r  ara n y é r

ben  szen v ed ő kn ek . E g y  ü veg  á ra  4  koron a. 
3 - 4  üveg e lh a s z n á lá sa  á lta l a  le g m a k a csa b b  
b a j is  m eg szű n ik . —  K ap h ató  a  fe lta lá ló n á l: 
Nagy Kálmán gyógyszerésznél Nyír
egyházán. 12 5

Frissen lő tt vadat és fr iss  gyümöl
csö t rögtöni e lsz á m o lá s  m ellett az e g és z  
id én y ben  v á sá ro ln a k  é s  m in d ennem ű le v é l- 
ben i m e g k e re sé sre  sz ív ese n  n y ú jtan ak  fe lv i
lá g o s ítá s t  Kugler Gyula és Vajda bu d a
p esti k özp o n ti-v á sá rcsa rn o k i b izo m án y o so k .

2 -10
jé k . S z iv e s  a já n la to k a t elfogad  e lap o k  sz e r 

k e sz tő je . 1 4
Tíz kiló fr isse n  p erg e te tt  akácmézre 

k é re k  a já n la to t. Jmecs Béla. 2 — 2
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Gyönyörű kivitelű

V i f l í c ?  képeslevelező-lapok
f f  í l v l i v M * 0 Richter, Wolters, Zimmer

mann, Beroldinger, Jaumann, Gräbhain, Hoff- 
mann, Montemezzo, Voltz, Coreggio stb. hírneves 
festőművészek vadászképei után készült többféle 
változatban darabonkint 16 fillér;

Neogrady Antal hírneves festőművészünk 
eredeti aquarelljei után készült vadász-képes- 
levelezőlapok többféle változatban darabon
kint 12 fillérért kaphatók

S Z É K E L Y  é s  I L L É S
könyv- és  pap irk e resk ed éséb en  

----------- U N G V Á R T . -----------

3742. szám.
1903- ' yilkutárgyalási hirdetmény.
Közhírré tétetik, hogy az alulírott m. kir. fő- 

erdőhivatal kerületéhez tartozó ó-kemencei m. 
kir. erdőgondnokság területén, az ó-kemencei 
határban fekvő „Dubrava“ és „Lojnik“, mint 
nemkülönben a rahoncai határban fekvő „Sztuzs- 
nik“ nevű erdőrészekben találtató és kiszámo
zott 1509 (egyezerötszázkilenc) darab tölgytőfa, 
a tető-, galy- és hulladékfával együtt, továbbá 
2121 (kettőezeregyszázhuszonegy) darab bükk-, 
nyír- és nyártőfa, a tető-, galy- és hulladékfával 
együtt tövön nevezett erdőrészekben való eladása 
iránt folyó évi október hó 29-én délelőtt 10 
órától 12 óráig az alulirott m. kir. főerdőhivatal 
tanácstermében szóbeli alkutárgyalás fog meg
tartatni.

A kikiáltási ár 9380 (kilencezerháromszáz- 
nyolcvan) korona.

Versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy a 938 
(kilencszázharmincnyolc) koronából álló bánat
pénznek az eljáró bizottság kezeihez történt leté
tele után ajánlataikat legkésőbben a jelzett idő
ben megtegyék.

A szerződési feltételek, melyeknek ismerete 
ajánlattevőtől feltételeztetik, az alulirott m. kir. 
főerdőhivatalnál a hivatalos órák alatt bármikor 
megtekinthetők.

Megjegyeztetik végül, hogy a m. kir. kincstár 
fentartja magának • azon jogot, hogy a teendő 
ajánlatok közül szabadon azt válassza elfoga
dásra, melyet belátása szerint legmegfelelőbbnek 
talál, tekintet nélkül a felajánlott összeg nagyságára.

Ungvárt, 1903. évi október hó 9-én.
M. kir. főerdőhivatal.

389/903. szám.

pályázati hirdetmény.
Ugocsa vármegye közig, erdészeti bizottságá

nak 1526. sz. határozata alapján ezennel pályá
zat hirdettetik az Ugocsa vármegyei hatósági 
erdőőri szervezethez tartozó s Nagyszőllős szék
hellyel rendszeresített főerdőőri állásra, mely évi 
800 korona bérrel van javadalmazva. Előléptetés 
esetén pályázat hirdettetik egy évi 300 korona 
bérrel javadalmazott körerdőszolgai állásra is, 
melynek székelye Batares. — A bérek havi 
utólagos részletekben fizettetnek.

Pályázóktól m egkivántatik: a) magyar állam- 
polgárság (igazolandó illetőségi bizonyitványnyal),
b) fedhetlen előélet (igazolandó keresztlevéllel),
c) legalább 24 éves életkor (igazolandó kereszt- 
levéllel), d) ép szellemi és testi erő (orvosi bi
zonyitványnyal igazolandó), e) teljesített katonai 
szolgálat (igazolandó katona-könyvvel), f) erdőőri 
szakvizsga sikeres letétele (igazolandó a szak
vizsgái bizonyitványnyal). Ez utóbbi feltétel csak 
a főerdőőri állásra pályázóktól kívántatik meg. 
Ugocsa vármegye közig, erdészeti bizottságához 
intézett és sajátkezüleg Írott kérvények f. évi 
október hó 25-ig alulirott erdőgondnoksághoz 
annál is inkább benyújtandók; mert a később 
érkezett kérvények figyelembe nem fognak vétetni.

M. kir. járási erdőgondnokság.
Nagyszőllős, 1903. október hó 2-án.

K iss Ernő,
m. kir. főerdész.

98/1903. sz.

faeladási hirdetmény.
Segesd ev. luth. egyház elad 118 darab 56 

ctm. átlagos mellmagasságu átmérővel biró 
tölgyfát, melyek fatömege 182 tm3 műfára és 
148 tm3 tűzifára van becsülve.

Becsérték és kikiáltási ár 2150 K azaz kettő- 
ezeregyszázötven korona.

írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános ár
verés Segesd község irodájában 1903. évi ok
tóber hó 26-án d. e. 9 órakor fog megtartani.

Bánatpénz 10°/o.
Árverési feltételek és becslési jegyzék alólírt 

presbyteriumnál és a községi irodában betekint
hetek.

Segesd, 1903. szeptember hó.
Az ev. lut. egyház presbyteriuma:

M ich. Schüller
lelkész.
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Árverési hirdetmény.
Abauj-Torna vármegyében, Jászó-Ujfalu és Hatkócz községek határaiban fekvő, Dr. 

Semsey Andor tulajdonát képező erdőkből kihasználandó 7314 drb. megszámozott és lebélyege
zett tölgytörzs 3996 m3 haszonfára és 2705 m3 tűzifára becsült fatömege tövön az erdőben,

1903. évi november hó 5-én Délelőtti 10 órakor
a kassai m. kir. járási erdőgondnokság hivatalos helyiségében nyilvános szóbeli versenytárgyaláson 
el fog adatni.

Kikiáltási ár* 42359 korona, melyen alul ezen fatömeg eladatni nem fog.
Bánatpénz 4200 korona, melyet minden egyes versenyző, az árverés megkezdése előtt 

az árverező-bizottságnál letenni köteles.
Utóajánlatok vagy olyanok, a melyek a kikötött szerződési feltételektől eltérők, figyelembe 

nem vétetnek.
A tett ajánlatok közül a szabadválasztási jog eladónak fentartatik.
A szerződési feltételek az eperjesi m. kir. állami erdőhivatal — és a kassai m. kir. já

rási erdőgondnokság hivatalos helyiségeiben, a hol a közelebbi felvilágosítások is nyujtatnak, a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Kelt Eperjesen, 1903. évi október hó 5-én.

M. kir. állami erdő hivatal.

4069. szám.

963 F a e la d á s i h ird e tm én y .
Az eperjesi vasúti állomástól mintegy 13 kilóméternyire fekvő, a kakasfalvi m. kir. erdő

gondnokság kezelése alatt lévő A. ü. o. V. vág. sor, 24 tag 3. osztagában 1903/1904. évben 
kihasználás alá kerülő következő fakészletek fognak árverés utján eladatni:

Mintegy 3382 köbm.-re becsült lucfenyő épület- és haszonfa, és 1584 ürköbmáternek 
becsült lúcfenyő tűzifa.

Továbbá mintegy 3293 köbméterre becsült veresfenyő épület-és haszonfa és 1543 ürmé- 
terre becsült versenyfenyő tűzifa összesen 38840 korona kikiáltási ár mellett.

Az írásbeli ajánlatokkal egybekötött szóbeli árverés 1905. év i novem ber hó 5-án  
délelőtt 10 órakor fog a soóvári m. kir. erdőhivatal hivatalos helyiségében megtartatni.

A kikiáltási ár 10%-ának megfelelő bánatpénzzel ellátott zárt írásbeli ajánlatok a szóbeli 
árverés megkezdése előtt a soóvári m. kir. erdőhivatalnál nyújtandók be. Az ajánlatban a meg
ajánlott vételár számjegyekkel és betűkkel világosan kiírandó s határozottan kijelentendő, hogy 
ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri és azokat magára nézve feltétlenül köte
lezőknek elfogadja.

Utó, vagy a szerződési és árverési feltételektől eltérő ajánlatok figyelembe nem vétetnek.
Az árverési és szerződési feltételek, valamint a részletes becslési kimutatások a soóvári 

m. kir. erdőhivatalnál, a hivatalos órák alatt bármikor megtekinthetők.
Soóvár, 1903. évi szeptember hó 25-én.

j l  kir. kincstári eröőhivatal.
Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt, 1903.
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MAGYAR E R D É S Z
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

Előfizetési á r: I S z e r k e s z t i  é s  k ia d ja :
j  M egjelenik

Egész é v r e ________  14 K imecsfalvi IM ECS B É L A  B O R S O D -A P A T F A L V A N ,
Félévre . ..  .... . . .  7 K hová az előfizetési és hirdetési díjak, valamint a lapba szánt közlemények küldendők, j  ̂ é

Azokat a tisztelt olvasókat, a kiknek 
előfizetése október 1-én lejárt, kérjük, hogy 
a megrendelést megújítani szívesek legye
nek, hogy a lap küldése fönnakadást ne 
szenvedjen. Lakóhely és illetve címválto
zás alkalmával arra kérjük előfizetőinket, 
hogy azt egyenesen Székely és Illés ung
vári céggel tudatni szíveskedjenek.

Megjegj^zések az egyenruha- és a cíni- 
kérdéshez.

Véletlen körülmények közbenjötte folytán csak 
most kapom kézhez a „Magyar Erdészének ez 
évi augusztus hó 15-én megjelent 10. számát, 
melynek . . . ő aláírással ellátott vezércikke 
„Az erdészeti egyenruha“ címet viseli. Szerzője 
az egyenruhakérdés mellett figyelemreméltóan 
taglalja a címkérdést, s engem mindkettő, de 
főleg az utóbbi indít arra, hogy cikkére vonat
kozólag néhány megjegyzést tegyek, mert tény 
az, hogy a világ nagyon sokat ad a külsősé
gekre, tény az is, hogy a mai világban a társa
dalmi positió megszerzésénél a külsőségek óriási 
súlylyal esnek a mérlegserpenyőbe, a miért is 
ez a kérdés — bár az erdészetnél még csak 
újabban kezd komoly megvitatás tárgyává válni, 
ezentúl előreláthatólag mind gyakrabban fog majd 
felszínre kerülni.

Az egyenruhakérdésben meg kell vallanom, 
hogy cikkíróval ellentétes állásponton vagyok, 
lévén az a meggyőződésem, hogy nem való bi
zony az sem állami, sem magánuradalmi erdő
tisztnek. Az erdőtiszti kar tekintélyének emelé
sére csak. akkor volna alkalmas, ha azt mindig 
s mindenki oly kifogástalan szabályosság, tiszta
ság s csínnal viselné, mint a katona vagy csendőr, 
no de hogy ez minálunk csak pium desiderium

marad, mutatja számtalan eset, mely elég saj
nos, nem az erdészet tekintélyének emelését, 
hanem ellenkezőleg, annak aláásását eredmé
nyezte, mert ha a publicum csak ilyen kétségbe
ejtő külsejű, egyenruhába bujtatott gyászos ala
kot lát, lelkében az erdészetről esetleg nyert 
kedvező fogalmat más száz olyan erdőtiszt látása 
sem fogja kellőleg megjavítani, kik kifogástalan 
egyenruhát viselnek, mert régi dolog az, hogy 
egy ember többet ront, mint a mennyit száz 
épít.

Nem egyszer találkoztam az ország fővárosá
ban, népes utcákon ily individumokkal.

Szájában ott az elmaradhatatlan cseh vadász
pipa. A sapkát körülvevő szalag a hupikék és 
papagájzöld színek közt variáló, meg nem hatá
rozható színeket játszik. A mindössze egy ujjnyi 
magasságú zubbonygallér alól 3 újjnyi magas
ságú keményített fátermörder tör a magasba. A 
bojtos kardot egy hét tagból álló család igényeit 
is teljesen kielégítő esernyő helyettesíti. A zub
bony mellső részét a legváltozatosabb, de az ét
vágy felgerjesztésére mégis kevéssé alkalmas ét
lap tarkázza. A zsinórzat felfoszlott, régi arany 
mivoltát már gyanítani sem lehet. Szent Isten! 
Hát az ilyen megjelenés szolgáljon-e az erdő
tiszti kar külső nymbusának emelésére? Az él- 
celő világ kacaja nem érint-e ilyenkor mindnyá
junkat?

S ha ilyeneket megengedhet magának az egy
séges szervezetű, könnyen fegyelmezhető állami 
erdőtiszti karnak egynémely tagja, mily nehéz 
egyöntetűséget s az egyenruhaviselés tekinteté
ben szigorú fegyelmezettséget teremteni a ma
gánuradalmi erdőtisztek között, hol egyenruha
viselés tekintetében annyi az intéző feljebbvalói 
vélemény, a mennyi az uradalom !

Az is tény, hogy a népnek csak a bojttal el
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látott hosszú kard imponál. Ámde a ki keresz
tülment egy széltöréses vágáson, végigment egy 
csúsztatón, vagy végül egyebet nem említve — 
meredek hegyoldalakon kénytelen járni, kétség
telenül beismeri, hogy kardját épen szolgálatá
nak teljesítése közben nem viselhette.

Mindezeknél fogva az egyenruhaviselés eltör
lését nemcsak szolgálatbeli célszerűség szem
pontjából kifolyólag, hanem azért is kívánatosnak 
tartom, mert az erdészet külső tekintélyének eme
léséhez a tapasztalatok után indulva, nem járult 
hozzá, s eltörlendőnek vélem az állami s ma
gánuradalmi erdőtiszti karnál egyaránt.

Áttérek most már a címkérdésre.
Szolgáltam a felvidéken s délvidéken. Tapasz

talatom az, hogy mig a felvidéken a qualifikált 
erdészt — sok lévén itt a kincstári birtok csupa 
szakképzett erdőtiszttel — némileg méltányolni 
tudják, a délvidéken a mezőgazdasági ág döntő 
fontosságánál fogva — nem respectálják az állami 
erdészt, kiben arra nézve már eo ipso meg van 
a garancia, hogy okleveles erdész, a szakkép
zett magánuradalmi erdészeket nem is említem, 
mert ezeknek képzettségét, állásuknak fontossá
gát néha maga kenyéradó uruk sem ismeri, a 
külvilág előtt pedig náluknál társadalmilag a vég
rehajtó is nagyobb szerepet játszik. Tegyük ke
zünket szivünkre s valljuk be, hogy igy van!

Nem tudom, hogy az Országos Erdészeti Egye
sületnek a címszabályozás dolgában a Mérnök- 
és Építészegyesülettel együtt kezdeményezett ak
ciója fog-e kedvező eredményre vezetni? De a 
mostani hosszú hallgatás, az akció újabban ész
lelhető pangása nem valami biztatólag hathat az 
erdőtiszti karra.

Addig is, mig ez a kérdés talán mégis ked
vező elintézést nyer, szaktársaim figyelmét fel
hívom — látszólag külsőségről lévén szó — egy 
elég fontos körülményre, mely szóbeszéd tárgyát 
már sokszor képezte s a minek keresztülvitele 
addig is, mig a címkérdés törvényileg szabá
lyozva lesz, magán az erdőtiszti karon múlik.

Rövidesen kimondva hibának s az erdőtiszti 
állás kicsinylésének tartom azt, hogy igen sok 
kollégánk, s ezek után indulva természetesen az 
erdészeti szolgálaton kívül állók is, a helyett, 
hogy az illető erdőtisztet társadalmi érintkezés

alkalmával az elfoglalt állása szerint szólítanák 
„erdész“, „főerdész“ stb. úrnak, különös elősze
retettel a családnevén szóllítják Nagy, Kiss, Fe
hér, Fekete stb. úrnak.

Nézzük az intelligens társadalmat!
Ha egy bírót, tanárt, ügyvédet, szolgabírót, 

vagy bármiféle magasabb qualificátióju urat a 
nevén találnék megszólítani, jóformán sértésnek 
venné, mert igy csak a magasabb qualificátiót 
nem igénylő díjnoki, irnoki állást betöltő egyé
neket szokás megszólítani. Minálunk erdészek
nél ez a megkülömböztetés még terra incognita, 
s ha ezt egynémely maradibb gondolkodású fel
jebbvalómnak megmondanám, talán mosolyogna 
azzal az érveléssel, hogy lényegben külömbség 
nincsen. Ám én viszont azt kérdezem feljebb
valómtól, a ki például tegyük fel erdőtanácsos, 
hogy esnék neki, ha én őt viszont „erdőtaná
csos úr“ helyett vezetéknevén, például Szirmai 
úrnak szólítanám ? Nemde azt mondaná, hogy 
az legfeljebb a kereskedelmi utazók, vagy a már 
említett alsóbb rendű, s az erdőtisztekhez semmi
képen nem hasonlítható állású egyének titulusa?

Ilyen külsőségekre a világ sokat ad. Halad
junk mi is a korral s respektáljuk az előretörő 
társadalom nézeteit, mert külön állam az állam
ban nem lehetünk. Más szaktól pedig becsülést 
csak akkor várhatunk, ha első sorban mi be
csüljük meg önmagunkat. Sok küzdés, sok fá
radság kell ahhoz, mig az erdőtisztnek készülő 
ifjú az utolsó erdőgyakornoki állást elérheti, ám 
ha ezt kiérdemlette, első sorban mi magunk er
dőtisztek legyünk azok, kik azt a külvilág előtt 
külsőleg is honoráljuk, mert az önérzet fejlesz
tése s egymás megbecsülése nélkül —- külön
ben is sok bajaink mellett — főleg ezen a pá
lyán nincs boldogulás! X. Y.

Vámsorompó Magyarország és Austria 
között.

Szinte hihetetlen, hogy hova ragadja a szenvedély az 
embereket.

Az Oesterreichische Forst- und Jagdzeitung, melyet 
pedig — legalább eddigelé — komolyan számba veendő 

j erdészeti fakereskedelmi és faipari érdekeket is felkaroló 
szaklapnak ismertünk, szeptember 25-én megjelent 39-ik 

j számában vezető helyen cikket közöl, mely nemcsak 
| politikai, de közgazdasági szempontból is rendkívül heves
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támadást intéz Magyarország ellen, mégpedig, és ez a leg
érdekesebb a dologban, oly elvakultan, annyira elkapatva 
a szenvedélytől, hogy olyan argumentumokkal érvel a maga 
igaza mellett, melyek épen a mi malmunkra hajtják a vizet.

De hát igy jár rendszerint az, aki igaztalan ügynek 
kel védelmére.

Lássuk azonban, mit is mond a cikk írója Kunzl A. 
(kinek a szerkesztő a vezércikk helyét bocsátotta rendel
kezésére), persze a politikára vonatkozó rész mellőzésé
vel, mert hiszen mi politikával nem foglalkozhatunk.

Azt mondja a nevezett úr, hogy :
A Magyarországgal kötött kiegyezések, sajnos, 

eddig mindig csak Magyarországnak biztosítottak 
előnyöket, hasznot; Austria mindeddig csak kárát 
vallotta a kiegyezésnek.

Most azonban megelégelte Austria ezt az örökös 
károsodást és türelmének immár vége. Semmi kedve 
sincsen ismét újabb tíz évre szolgájává szegődni 
Magyarországnak s mintsem ezt megtegye, inkább 
„válik," még pedig örömmel, mert hiszen Magyarország 
ma már úgy el van adósodva, főleg az osztrák hitelin
tézeteknél (!) — hogy Austria ipara neki már semmi 
hasznát sem veszi, a szerző saját szavaival élve : Ohnehin 
nichts mehr zu holen!

Hát ez érdekes és ugyancsak tanulságos dolog is ! 
Lám, lám ! Addig, mig Magyarország jó fejős tehene volt 
az osztrák iparnak, addig érdemes volt vele kiegyezni, 
most azonban (a szerző szerint) már teljességgel ki lévén 
fosztva, lökjük félre, mint a kifacsart citromot!

Szerencse, már mint az osztrákok szerencséje, hogy a 
közvetlenül érdekelt osztrák iparosok hivatott képviselői, 
az összes osztrák kereskedelmi és iparkamarák elnökei 
ritka egyértelműséggel ragaszkodnak a Magyarországgal 
való kiegyezéshez. Ezek persze tudják, mert érzik, hogy 
ipartermékeik legfontosabb, nélkülözhetlen piaca Magyar- 
ország, mely ha megszűnik az ő iparcikkeiket megvásá
rolni, olyan megrázkódtatást okozhat az osztrák iparnak, 
melyet kiheverni nehezen, sőt egyáltalán nem bírna.

No de hagyján! A t. szerző úr egyszerűen olyan do
logba ártotta magát, a melyhez nem ért, hát ne csudál- 
juk, legfeljebb sajnáljuk, hogy a nagy széllel megtöltött 
mordálya csütörtököt mondott.

Ha azonban iparügyekhez nem is, de a közönséges 
logikához okvetlen kell értenie annak, aki vezércikkezni 
akar. Már pedig, sajnos, de való, hogy a t. szerző úr 
ehez sem ért. Vagy hogyan egyezteti össze azt a két, 
egymást követő mondást, hogy: „a kiegyezés mindig 
csak Magyarországnak hozott hasznot“ és azt, hogy Ma
gyarország annyira el van adósodva (főleg osztrák hitel- 
intézeteknél !), hogy már nem is érdemes vele gazdasági 
egyezséget kötni ?

Miként lehetséges az, hogy Austria, mely „mindig csak 
károsodott,“ mégis meggazdagodott és hitelezője Magyar- 
országnak, mely oly túlontúl elszegényedett, pedig a 
„hasznot mindig csak ő húzta“ ?

Mióta gazdagít a kár és szegényít a haszon ?
Ez nemhogy logikának, de még rabulistikának sem 

járja. Mert lehet erőszakos állításokat megkockáztatni, 
sőt bizonyítani akarni is. De a logika csűrést-csavarást 
nem tűr, annál kevésbbé megtévesztést, legkevésbbé pe
dig a fejteiére állítást.

Az ilyesmin minden józanul gondolkodó embernek 
meg kell ütköznie és valóban ennél ékesebben szóló bi
zonyítékot keresve sem találhatnánk a magunk igaza 
mellett. Mennyire elvakította a redakciót a szenvedély, 
hogy a szerző e vastag tévedését, illetve elszólását köz
lés előtt nem vette észre!

És még ő mond bennünket túl heveseknek!?
Már hiszen annyira minket sohasem ragadhatna el az 

exaltatió, hogy olyan érvekkel támogassuk állításainkat, 
melyek, mint a bemutatottak, épen az ellenfél állításainak 
igazsága mellett argumentálnak.

A szerző azonban nem éri be ezzel a „fényes“ bizo
nyítással, hanem még rá is dupláz. Persze, hogy ez a 
ráduplázás is visszafelé sül el, mert ez a statisztikai kimu
tatás, melyet a cikk a hivatalos statisztikai adatok nyo
mán bár, de teljesen önkényesen, egyúttal azonban min
den értelem nélkül állít össze, olyan badarság és annyira 
rávall a hozzá nem értő kézre, hogy már most kétsze
resen csodálatos, miképpen adhatta ki az „Oesterreichi- 
sc'ne Forst- und Jagdzeitung,“ mely mint említettük, eddig 
komolyan számbaveendő erdészeti szaklap hírében állott.

Hiszen még a legfiatalabb gyakornoktól is rósz néven 
vennők, ha egy statisztika összeállítására vonatkozó meg
bízatásnak olyképpen felelne meg, hogy a „nyersfa" 
jelző alá a tűzifát, bányafát, kemény és puha épület- és 
műfát, fenyőrudakat, de még a fűzfavesszőt is összevonná.

Hát így is lehet erdészeti, illetve fakereskedelmi sta
tisztikát csinálni ?

Szinte hihetetlen, hogy elvakítja a szenvedély az em
bereket!

Hát biz az „Oesterreichische Forst- und Jagdzeitung“ 
ezúttal alaposan elvetette a sulykot.

Olvasván a „Kereskedelmi szerződéseket előkészítő 
osztrák központ“ október 3-án megtartott díszűlésében 
hozott egyhangú határozatát, mely díszgyűlésben az osz
trák kormány tagjai és az összes osztrák kereskedelmi 
és iparkamarák elnökei résztvettek és a mely alkalommal 
az osztrák miniszterelnök intve figyelmeztette a résztve
vőket, hogy még csak kiejteni se próbálják meg a 
„válás“ szót, azt látjuk, hogy a nevezett és minden
esetre számottevő osztrák tényezők nagyon is fáznak még 
gondolatától is annak, hogy az osztrák ipar Magyarorszá
got, mint termékeinek legfontosabb piacát elveszítse.

Már most vessen számot laptársunk önnön magával 
és ha van kedve, hát járja sorra az osztrák iparosokat 
és szedje össze a Künzl úr védelméért nyilvánítandó kö- 
szönetüket. Hanem legalább is mankót vigyen magával, 
mert a maga lábán aligha kerül haza. W. Gy.
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Vadászat nyíllal és lepkehálóval.
— Biró Lajos felolvasásának ismertetése. —

A hírneves utazó most már másodszor tartott előadást 
Uj-Guineáról. Biró Lajos neve s fölfedező útja október 
17-én délután óriási közönséget csalt a budapesti Nemzeti 
Muzeum nagytermébe. A felolvasás kezdete 5 órára volt 
kitűzve, de az első sorokban már négy órakor nem volt 
üres hely s a tágas terem 5 órára zsúfolásig megtelt.

A majdnem 7 évet Ausztráliában töltött tudóson meg
látszik, hogy a sorvasztó láz hosszú ideig gyötörte s ha
bár ebből kifolyólag nincs meg az az érccsengésü erős 
hangja, ami még élvezetősebbé, vonzóbbá tenné előadását, 
el kell ismernünk, hogy ért az előadói mesterséghez. Az 
előadás érdekességét rendkívül emelte, hogy Biró a fel
olvasás fontosabb részeit vászonra vetett képekkel illusz
trálta.

Bevezetőül röviden ismerteti képben és szóval az Uj- 
Guineába vezető utat s annak fővárosát Friedrich-Wil- 
helmshafent, a hol olykor 30 európai is lakik. A 10 fa
házikóból álló városban vendéglő nincsen s az idegen 
éhen halna, ha lakói nem gyakorolnák a vendégszeretet.

Sajátságos kiima uralkodik ottan s ennek tulajdonítható 
az a csodával határos buja tenyészet. A sok telivér 
exotikus fafaj hihetetlen magasságra nő. Ezek között 
nem utolsó a pálmaalaku dinnyefa, melynek levele 
avval a tulajdonsággal bir, hogy a közibe takart, leg
vénebb állatnak a húsát is megpuhitja, élvezhetővé teszi.

A kenyérfa is óriási méreteket ér el s kinézése egy 
terebélyes európai hárshoz leghasonlóbb.

Uj-Guineában jó szántóföldet csak az erdőirtás ad. 
Rendkívül érdekes volt az a kép mely egy nyolc hó
napos vágást varázsolt elénk. A fiatal egyedek a rövid 
idő alatt karvastagságo* értek el, nálunk a középminő- 
ségü talajon nőtt tölgyfák 15—18 év alatt nőnek olyanná.

Két éves vágáson csak úgy lehet áthatolni, ha rendes 
utat vágunk magunknak. A kúszónövények indáinak 
erőssége után ítélve az európai azt hiszi ez a 2 éves 
erdő: őserdő.

Fenséges látványt nyújtott egy valóságos őserdőnek a 
reprodukálása, melyben a mi fáinknál kétszerié magasabb 
fák koronái összenőve egy óriási baldachint alkottak. Az 
őserdőben olyan sürü a lombsátor, hogy ott alnövényzet 
meg nem élhet s az örökös árnyék miatt nincsen semmi 
vegetáció.

A tenger vize sok helyen mélyen benyulik az őserdőkbe, 
de ott aztán az ölmagas nádasokban alig lehet eliga
zodni, pedig ilyen helyeken tanyázik a paradicsom- 
madár, csakhogy annak lövése rendkívül sok esélytől 
függ. Már magában az az örökös homály is megnehezíti 
a vadászatot. Az általános tetszés moraja futott végig a 
termen, amikor Biró az egyes paradicsommadárfajokat 
valóságos szinpompájukban bemutatta. Az ornitológiából 
tudjuk, hogy a paradicsommadár a leglármásabb madár
fajok egyike.

Biró is azt mondja, hogy olyan éktelen lármát csapnak, 
hogy csak úgy cseng belé az erdő. Roppant sok a tojó 
s minden kakasra húsz is jut. Az öreg kakasok a leg- 
lármásabbak, de lövésük roppant nehéz s a legtöbb 
európai fizetett szolgával lövet magának egyet-egyet. A 
fiatal kakasok és tyúkok tolla igénytelen szürke szinü, 
de annál becsesebb az öreg kakasok csillogó szinpompájú 
tollazata, melyet Amerikában és Európában drága pénzzel 
fizetnek.

A legnagyobb madara Uj-Guineának a kazuár; hangja 
idétlen tompa. Lövése ennek is nehéz s Biró egész ottléte 
alatt csupán egyet birt elejteni. A pápuák rendesen hajító
dárdával kerítik kézre. Ha fiatal kazuárt sikerül fogni, 
azt megszelídítik, de egy éven belül levágják, mert később 
nagyon kemény a húsa.

Érdekes dolgokat sorolt fel az ottani vaddisznó
vadászatokról is, a melyek korántsem járnak annyi nehéz
séggel, annyi teketóriával, mint a mieink. Biró egy
szer egy holdvilágos este a szemétdombon turkáló kon- 
kondából lőtt egy darabot. A benszülött vadászok hajtás
ban dárdával ejtik el vagy ásott vermekbe csalják, a 
melyekben éles dárdák vannak leszúrva. Hajtóvadászatok 
alkalmával a disznókondát folyóvízbe szorítják s fatörzs- 
ből'készült csolnakjukból utánuk eveznek s úgy dárdázzák 
le őket. Különben nagyobb emlősben Uj-Guinea szegény 
s a vaddisznónál nagyobb emlős állat ott egyáltalában 
nem található.

Rendkívül gazdag és változatos a bogár- és lepke
világ. Már eddig is több ezer fajjal gazdagította a tudo
mányt, pedig még koránt sincsen kikutatva. Repülő kutyát 
is lőtt Biró, még pedig akaratán kívül, mert más állatot 
vett célba. Ez a denevér félékhez tartozó sajátságos állat 
rendkívül nagy fejjel bír, húsát a pápuák megeszik; a 
gyerekek a fiatal repülő kutyával csakúgy eljátszanak, 
mint gyermekeink a kis süldőnyullal.

Mérges kígyó alig fordul elő.
Krokodil-vadászatra is volt alkalma Bírónak. Ezek a 

lomha szörnyek órahosszán át odalapulva a fatörzsekhez 
sütkéreznek s mivel színük a fák kérgéhez igen hasonló, 
olyan biztonságban érzik magukat, hogy néhány méterre 
megközelíthetők. Ilyenkor aztán több dárdás egyszerre 
üt rajtuk s ha a dárda a krokodilus gerincét átfúrta, 
akkor az veszve van. Biró szerényen vallja be, hogy az 
ő krokodil-vadászatai nem sikerültek, mert vadásztársai 
nem kezelték elég biztosan, elég higgadtan a dárdát.

Különben Bírónak egész felolvasásából azt vettem ki, 
hogy nem ért a „vadásznyelv“-hez, értsd jägerlateinhoz s 
szinte megütődtem azon, hogy mikor az uj-guineai nagy 
seregekben előforduló galambokról megemlékezett, annak 
illusztrálására, hogy mily könnyen lőhetók e félig szelíd 
madarak, azt mondta, hogy ő tizennyolc lövéssel negyven
hat galambot fűzött aggatóra. Ugyan hány modern stüssi 
érte volna be ily szerény vallomással . . . .

Kedves és gyönyörű világ volna az az Uj-Guinea, ha 
az életet nem tenné veszedelmessé az a gyalázatos
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sorvasztó kór, melynek malária a neve s melyet szu- 
nyogcsipés olt be az emberbe.

Bírót a kedves emlékek folyton csalogatják vissza, de 
nem tudja, e vágyakozás leküzdi-e annak a szózatnak 
hatalmát, mely azt súgja: a nagy világon e kívül 
n incsen ................

A tanulságos és élvezetes felolvasást nagy tetszéssel 
hallgattuk végig s az előadás végén zajos éljenzésekkel 
adtunk annak kifejezést.

Én meg e helyen őszinte vadászüdvvel köszöntőm a 
nagy természetkutatót. Noemi.
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Kosárvessző-termelés.
Újabb időben sok helyütt telepítenek nemes fajta ko

sárvesszőt s igy — előreláthatólag — már nemsokára 
bekövetkezik a telepített vesszősökből való termelés is 
és ezért talán nem végzek felesleges dolgot, ha ezen 
vesszőtermelésre s a füzvesszőn észlelt rovarkárosításra 
vonatkozó megfigyelésemet röviden leirom.

A vessző főképpen hántott, fehér állapotban keresett, 
míg a fekete vessző csak nehezebben értékesíthető. Ter
mészetes tehát, hogy mindenkinek, — aki könnyebben 
akar vevőhöz jutni és jó árt kapni, — ajánlatos kosár
vesszejét fehéren, hántottan értékesíteni.

A fehér vesszőt közönségesen a nedvkeringés idején, 
tavasszal május hóban és későbben augusztus hó máso
dik felében termelik. Ezen kétszeri vágás azonban a 
kosárvesszős életét igen megrövidíti s az így használt 
csakhamar elpusztul.

Ajánlatosabb levélhullás után, november végén, december 
elején, évenként csak egyszer vágni s e termelt vesszőt 
télire úgy eltenni, hogy ki ne száradjon. Március hóban 
pedig, — amikor a szabadban levő vizek már melegedni 
kezdenek, — öt vagy hét centiméter mély vízbe állítjuk 
s addig hagyjuk ott, amíg a vessző csúcslevele kihajtott. 
Ezen eljárás — bár nagyon egyszerű s nem is költséges 
— még sem a legjobb, mert a vessző nagy része, mi
előtt kihajtana, részben elszárad, részben pedig meg
fullad, s így hasznavehetetlenné válik.

Én legjobban azt az eljárást ajánlom, hogy az őszszel 
vágott vesszőt vízmentes gőzkazánba tesszük, 14— 16 
percig gőzben tartjuk s ez idő múltán kivesszük, — 
hogy meg ne hűljön — 37° -  43° C. meleg vízbe állítjuk 
s azonnal hozzáfogunk a hántáshoz. Az így párolt vessző 
szépen? könnyen hámlik s csak ha meghűlt, csak akkor 
válik hánthatatlanná s épen azért kell azt a mondott 
fokú meleg vízbe állítani.

Ezen eljárásnak legnagyobb előnye az, hogy a fosztás 
télen végezhető, amikor a népnek keresete alig van. Ha 
a női és gyermek-munkásokkal is végezhető fosztási 
munka bérét úgy szabjuk meg, hogy e munkások na
ponként egy koronát keressenek, úgy bizonyosan igen 
meg lesznek ezzel elégedve munkásaink.

Állítják, hogy a vessző e gőzölés folytán elveszíti szép

fehér színét. Ezt azonban határozottan tagadom, mert 
tapasztaltam, hogy az így kezelt vessző a nedvkeringés 
idején hántottnál csak alig valamivel sárgásabb, külön
ben pedig minden folttól mentes, egyforma szép színű.

Ha azonban valaki tökéletesen fehér színűvé akarná 
tenni a gőzölés után hántott vesszőt, úgy kéntartalmú 
savak vagy klórmészoldat alkalmazásával könnyen el
érheti célját. Ezeknél jobb a hydrogénsuperoxidoldat, amit 
bármely drogériában kaphatni s azon módon, ahogy árul
ják, fel is használhatni. Az eladásra szánt vesszőt 15—20 
percre az oldatok valamelyikébe állítjuk, azután pedig 
valamely száraz helyen — ha lehet napfényen — kiszá
rítjuk. Ilyképen a vesszőt a nedvében hántottnál is fehé
rebbé tehetjük.

A fűztelepen észlelt rovarkárosításra vonatkozólag két 
esetét említek föl.

Első ízben 1892-ben, április elején lepte meg fűztele
pemet valami apró, vöröshátú bogár. Tömeges meg
jelenése megdöbbentett s szedettem azokat. A 2200 négy
szögöles vesszősön 23 liternyit szedettem már, de szá
muk csak nem apadt. A magyar királyi rovartani állo
mástól kértem hát tanácsot aziránt, hogy mit tegyek. 
Ez intézet hamarosan tudatta velem, hogy a káros rovar 
neve Lina tremulae F., irtására a tanaton és a svájn- 
furti-zöld oldatát ajánlotta. Hatvan gramm svájnfurti zöl
det, hatvan gramm mészport és egy kilogramm rozs
lisztet öntöttem szitára s egyszáz liter vízzel mostam át 
azon. Az így készített és jól összekevert oldattal kellett 
bepermeteznem. Mivel azonban a várt eredményei nem 
következett be, nehány nappal később egyszáz gramm 
svájnfurti zöldet tettem a permetező folyadékba, aminek 
következtében aztán az arzéntartalmú folyadéktól csakhamar 
minden Lina megkábult és be is adta a kapukulcsot.

Néhány héttel később az acélkék Chrysomela salicina 
F. tisztelte meg óriási kísérettel szerény fűzesemet. Erre 
azonban magamtól is könnyen ráismertem. Egy fujtató- 
val közönséges kénport fuvattam a vesszősre, amely 
gorombaságom folytán harmadnapon valamennyi rovar
nak nyoma veszett. Csak hírmondónak maradt imitt- 
amott egy-egy . . .  No ez radikális kúra volt a kelletlen 
vendég ellen !

Elmondván ezen szerény tapasztalataimat, kérem mind
azokat, akiknek alkalmuk volt hasonló megfigyeléseket 
szerezhetni, legyenek szívesek ezeket szaklapjaink útján 
tudomásunkra juttatni. ^
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 k

FAKERESKEDELEM.

A horvát beruházási alap
1903. október 12-én tartott árverésének eredménye.
Lapunk ez évi 13-ik számában W. Gy. a szlavóniai 

dongatermelők s tölgyfakereskedelem válságos helyzetével 
foglalkozik.

Cikkének folytatásaképpen egyik olvasónk szívességéből
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közöljük az alábbi táblázatot, mely a horvát beruházási 
alap október 12-én tartott árverésének eredményét mutatja.

A tölgy fatömeg 12, az egyéb fanem 7 részletben lett 
árúba bocsátva. Összesen 24 ajánlat érkezett be, illetve 
ennyi cég versenyzett.*) A táblázatban a legnagyobb 
ajánlatokat tett 9 cég van kitüntetve.

E R D É S Z

Eladatott 15,921 drb tölgy 1.648,170 K-ért, egy törzs 
tehát átíag 103-5 K-ért.

A horvát dongatermelők helyzete tehát még sem lehet 
olyan kétségbeejtő, ha ilyen erősen vesznek részt az árve
résen, mint a táblázatból kitetszik.

Az erdőrész neve
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A tölgy törzsek száma 1037 834 711 1946 1718 2844 2270 1810 680 545 726 800 Fehér fa (gyertyán, kőris stb.)
Kikiáltási ár ................ 101981 73063 114584 89513 87166 212108 146674 142762 47240 38399 42329 41465 20742 21812 17648 2619 7783 7863 10754
Az ajánlatok száma ... 15 17 14 6 6 8 16 17 11 14 6 8 8 7 8 1 1 1 1

M e g v e tte :

Deutsch F. Fiai Zágráb 170860
focieté d’ Importation de

chéne Zágráb 173350 133930
Holzhandel-Act.-Ges.Wien 118885 260745

Benedik S. Zágráb 111665
Mohr és társa Würzburg 224140 219948
Grassl, Schenk és társa

Zágráb 67321 53766 66179 22035
Sipus és társa Sziszek 65050

M. Drach jr. Wien 48510 52444 40400
Gamirsek F. Mitrovica 4560 11260 11970

A tö lg y n él A  feh ér  fán ál
becsár .. ... 1,137.284 K becsár 89.221 K
elért eredm ény.........  ... ... ... ... 1,648.170 K elért eredmény ... ... 208.848 K

több ... 510.866 K =  45°/„ több ... 119.627 K =  134"/„

T Á R C A .
Vadásznyelv.

Irta: H. F.
Nem nagy vakmerőség manapság azt állítani, hogy 

csaknem minden ember szeret egy kicsit füllenteni. 
Persze nem a közönséges hazudozást értem. Mert hi
szen a hazugság nagyon különböző természetű s az 
előbbi állítás csak az ártatlan hazugságra vonatkozik.

Hazudik az egyik hivatásból, a másik udvariasságból, 
a harmadik önzésből, tréfából stb. Hazudik a vigéc, 
mert ezzel keresi kenyerét, hazudik a cigány, mert ez 
a természete, és hazudnak sokan szükségből, szorúltság 
ból. Sőt akadnak olyanok is, kik szenvedélyből, gyönyö
rűségből hazudnak. Annyi bizonyos, hogy második Epa- 
minondast lámpással is bajos volna találni.

*) Sajnáljuk, hogy a legtöbb Ígérők között egy magyarországi cég 
sincsen.

A „szellemes“ jelzővel felruházott ügyes társalgónak 
egyik leghathatósabb eszköze a tréfás, ügyesen szövött 
hazugság, mely többnyire egy harmadik személy rová
sára megy és a leggyávabb emberek is előszeretettel 
mesélik meg nem történt hajmeresztő kalandja'kat.

Nincs könnyebb mint hazudni, de nagyot hazudni úgy, 
hogy valóságnak lássák, az már „vicc.“

Legmulatságosabb és legártatlanabb hazugság az úgy
nevezett: „Jägerlatein.“ Bocsánat a német kifejezésért,
de nincs rá elfogadott magyar szavunk. Leghelyesebben 
adhatnók vissza talán a fogalmat e szóval: „vadásznyelv“, 
mert ezt a nyelvet csak vadászok beszélik és a zamat
ját csak vadászok érzik.

A német sógor nagyra van vele, hogy ő találta ki e 
nyelvet. Nos hát legyen. Ne irigyeljük e dicsőséget tőle. 
De már azt az állítását, hogy olyan furfanggal és kedé
lyesen senki sem tud e nyelven beszélni, mint ő, két
ségbe vonom.
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Nincs ugyan mit dicsekedni vele s elismerjük, hogy 
ahol hazudni kell, ott a magyar nem áll első helyen.de 
azért egy kis jóizű ötletért, egy vadászmeséért: még sem 
megyünk a szomszédba.

Az én kedves Pista bátyámnál vadászgattunk tavaly. 
Nagy társaság volt együtt s mint ilyenkor az már szo
kás, megindult vacsora előtt az adomázás, később pedig, 
midőn az üres üvegek felszaporodtak, szaporább lett a 
beszéd is. Elmondta ki-ki vadászkalandjait és kitűnt, 
hogy valamennyien, akik ott voltunk, egyenkint és ösz- 
szesen a legrettenthetlenebb és legjobban lövő vadászai 
vagyunk Európának.

Köztünk volt Árky Ferkó, a vidék elismert legjobb 
vadásza is. Nagy kujon az a Ferkó! Áhítattal szokta 
hallgatni a kalandokat s olyan jámbor képet vág hozzá, 
mintha ő azt mind elhinné. Hanem azután, ha valame
lyikünk a sulykot kissé messzebbre hajítja el, kacsint 
egyet és olyan keresztkérdésekbe sodor, hogy azt is el
felejtjük hamarjában, vájjon disznóról, vagy medvéről 
beszéltünk-e. De ha ilyenkor az illető kivágja magát, 
„éljent“ kiált s ez nála a legnagyobb elismerés ki
fejezése.

0  tromfolta le egyszer a szenvedélyesen hazudó Ha- 
lápyt, ki nem átallott egy lövésre kilenc őzet leteríteni.

— Barátom, az semmi! Én tavaly elmentem egyszer 
kacsázni az „Egres“-be jó szimpla puskámmal. Egyszer 
csak fölrepül egy . . . nyúl. Alig tértem magamhoz, az 
őzek már lőtávolon kivül voltak. Utánok dupláztam s csak
hamar 17 darab vaddisznó fityegett vadásztáskámon.

Halápy ezután jobban mérsékelte magát s egy lövésre 
sohasem merészelt három őznél többet elejteni.

De most halgassuk meg Szalóky földbirtokost, ki ép
pen egy hihetetlen kalandját beszéli.

— Három vagy négy évvel ezelőtt K . . . fürdőben 
lévén, megismerkedtem Cs . . . gróffal. Igen derék fiatal 
ember. Mint afféle valódi vadászemberek, csakhamar 
annyira összebarátkoztunk, nogy elválásunkkor szívélyesen 
meghívott birtokára egy pár napi kedélyes vadászatra. 
Ott történt velem az a csodálatos dolog.

Csendesen ülök a részemre kijelölt helyen. A hajtők 
lármája még nem hallatszott s már egy csörtető vad lé
péseit mindig jobban kivettem.

Harminc lépésnyire végre kibukkant egy hatalmas 
agyaras. Apró szemei villogtak. Szája nyitva volt. Hirtelen 
megállott s neszeit, mert valószínűleg szimatot kapott.

Bár fejjel állott felém, nem volt más választásom, mint 
rögtön rálőni.

Fejét célbavéve, kapásra elsütöm golyós csövemet. A 
vadkan eltűnik a bozótban s a következő pillanatban 
egy oldalt álló nagy bükkfáról zúzott tagokkal aláhull 
egy . . . híuz.

Elhűlve nézek körül. Egy lélek sincs a közelben. Nem 
lőtt senki más, csak én.

— Különös, igen különös eset! — jegyzi meg fejcsó
válva Árky Ferkó.

— Hisz’ ez még semmi! — folytatja Szalóky — de 
a következő percben, midőn a híuz gyönyörű hulláját 
vizsgálom, mely vállapon volt lőve, elkiáltja magát jobb
oldali szomszédom :

— Brávo ! a vadkan fekszik !
Egyik ámulatból a másikba esve, odafutok s a vad

kan hörögve fetreng; szájából patakként ömlik a vér. 
Szinte elkábultam. Megvizsgálom fegyveremet: csak az 
egyik cső van kilőve.

Nem vagyok babonás, de reszketni kezdtem. Elbeszé
lem a különös esetet vadásztársaimnak, kik bámulva né
zik a két vad hulláját. Semmi kétség, hogy az egy lö
vésnek az eredménye. De hogyan ?

Kíváncsian rántjuk le a híuz bőrét s a lapockák kö
zött megtaláljuk a golyót.

Most gyorsan nekiesünk a vadkannak. Lázasan feszít
jük róla az überziehert, de sebnek sehol sincs nyoma. A 
nagy vértócsa benső roncsolást igazol, de sehol egy jel, 
mely magyarázatot adna.

— No arra magam is kiváncsi vagyok, hogy mászol 
ki ebből — mondja Árky Ferkó.

— Hát barátom, egyszer csak valamelyikünknek fel
tűnik, hogy a vadkan egyik agyara hiányzik.

Egy gondolattól megkapatva, odarohanok, kinyitom a 
vadkan száját s egyidejig bent keresgélve, a vad torkából 
véres kézzel előkerítem a hiányzó agyart.

A magyarázat tehát amilyen különös, épen oly egy
szerű. A golyó a vadkan agyarát érte, mely letört s a 
vad nyitott száján berepülve torkát belül felhasította úgy, 
hogy a kan saját vérében fúlt meg. A golyó pedig a ke
mény tárgyról elpattanva,j'az oldalt álló bükkfán gubbasz- 
kodó híuzt is leterítette.

-— Nos, mit szóltok ehhez a hallatlan szerencsés lö
véshez ?

— Megálljunk csak! — mondja Árky Ferkó; — kik 
vettek részt azon a vadászaton.

— Bizony nem emlékszem nevükre. Futó ismeretség 
volt csak.

— Ahá, értem! Hát az a Cs. gróf hol lakik ! — fag
gatja őt tovább Fárkó.

— Fájdalom, már meghalt. Ott nyugszik a jó öreg 
most is B.-megyében levő nagy birtokában.

— De hisz’ az imént azt mondtad, hogy igen derék 
fiatal ember volt.

— Tudjátok, úgy áll a dolog, hogy ő olyan század
végi, úgynevezett fiatal öreg ember volt. Különben is az 
az ember halála pillanatában a legöregebb.

— Helyes! Ezzel tisztában vagyunk, csak azt vagyok 
bátor szerényen megjegyezni, hogy B.-megyében híuz 
egyáltalában elő nem fordúl.

— Tökéletesen igaz, most már nincs ott híuz. Az 
volt az utolsó, amit én lőttem akkor. Mondhatom, hogy 
egy ősállat volt. Soha olyan példányt még múzeumban 
sem mutogattak.

— Megvan a bőre nálad ? Majd egyszer megnézem
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— Sajnos, nincs meg. Egy német tudós vetődött egy
szer erre mifelénk, az megvette száz pengő forintért.

— No, inkább mindent elhiszek, de hogy egy tudós 
száz forintot kifizessen, azt már be nem veszem.

— Hát mondtam én, hogy kifizette? Dehogy fizette. 
Megugrott a bőrrel.

— Jó! de már azt az emlékezetes letört agyarat csak 
megőrizted?

— Hogyne. Rögtön az aranyműveshez vittem, hogy 
óralánczdísznek aranyba foglalja.

— Nos és megcsinálta?
— Meg, barátom, megcsinálta. Gyönyörű szépen meg

csinálta. Az igaz, hogy ötven forintot kért a munkájáért, 
de mégis ért az annyit a bolondnak is.

— Hol van az a szép agyar?
— Hát bizony azt eladta az aranyműves másnak, 

mert nem tudtam kifizetni. Még most is fáj a lelkem, 
ha rágondolok. De hát miből is fizettem volna ki, mikor 
az a huncut német megugrik a száz forintommal ?

A társaság hangos hahotával éljenezte az ügyes magya
rázatokat s nagyokat ivott Szalóky egészségére, ki fel
fogadta, hogy visszaadja a kölcsönt Arky Ferkónak, ami
ért őt úgy megizzasztotta.

Az alkalom nem sokáig váratott magára.
Folyt a bor, ki-ki ivott tehetsége szerint s a jókedv 

úgyszólván dühöngött.
Mindenki kotorázott kissé ködös emlékezetében s el

mondta legalább egy olyan szerencsés lövését, melyről 
feltette, hogy alkalmas a társaság bámulatának felkel
tésére.

Végre megszólalt Arky Ferkó is, ki — bár jól győzte 
a bort, meglehetősen „el volt készülve.“

— A múlt héten — így kezdte — a réten ballagok 
s hallom a kedves hangokat: gá-gá . . . Rögtön lehú
zódtam egy bokor mellé s várok türelmesen. Amint bal
oldalra nézek, egy gyönyörű szép libát látok felém 
evezni. Egyenesen nekem tartott, szabályos szép szárny
libbenéssel. Odagyújtok vagy ötven lépésről csok-bor fú
rásé csövemmel s a következő pillanatban lekalimpál a 
földre öt darab hatalmas vadliba. Mondhatom, hogy gyö
nyörű lövés volt.

— Egyre lőttél s mégis öt vadliba esett? Ez különös, 
igen különös — mondja Szalóky — gúnyosan.

— Sőt ellenkezőleg igen egyszerű, mert én csak az 
első libát láttam, mely a többieket tökéletesen elfödte.

— Az lehet, de az öt darabból mindennek dacára 
engedned kell valamit, mert mindenki tudja, hogy egy 
vadlibát is nehéz meglőni. És ha hozzávesszük, hogy 
az első liba teljesen takarta a következőket, a mi már 
magába véve hihetetlen, akkor a sőréteknek, melyek 
az ötödiket érték, négy libán kellett volna keresztül- 
hatolniok.

— Hja barátom ilyen a „csok-bor" hatása!
— Ördögöt! — mondja Szalóky — úgy látom, ez in

kább a „sok bor“ hatása!

Most az egyszer Arky Ferkó rovására nevettünk, ki 
elösmerte, hogy le van főzve s fájdalmasan felsóhajtott, 
Petőfi versét idézve: „Szegény anyám, ha tudta
volna . . .“
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VAD ÁS ZA T.

A nagykakas.
Irta: Letz Lajos.

A szászsebesi kincstári erdők nemeslelkfl vadászbér
lője gróf Teleki' Sámuel megengedte, hogy e területen 
mi erdészek is vadászhassunk s ez kimondhatatlan 
örömünkre szolgált. Tehát végre teljesülnek régi vágyaink; 
nekünk is szabad lesz vadászni, akik sokszor jóformán 
semmi egyébért csakis a vadászatért lépünk e pályára 
csakis a vadgazdaságért való lelkesűltségünkben kérez- 
kedünk néha oly elhagyatott, oly távoli vidékre, a hol a 
legtöbb nagyvárosi ember megélni sem tudna

Siettem a kedvező alkalmat felhasználni. Egy hétre 
való elemozsinát pakkoltam össze, aztán jó meleg bun
dába és halinacsízmába bújva úgy kiutaztam a hivatal
ból, mintha legalább is az eszkimók közzé indultam volna 
örökös szabadságra.

. . . Április huszonkettedike van. Égbe nyúló magas 
hegyeknek széltől védett ritkásabb helyein, laposas hegy
gerinceken, kisebb tisztásokon még most is térdig a hó. 
A fülig szerelmes nagykakas ily helyütt dürrög ilyenkor. 
Ezeken a kiválasztott s rendes körülmények között állan
dóan megtartott dürgési helyek fáiról még sötét hajnal
ban vall szerelmet a siketfajdkakas, hogy aztán a kö
rébe gyűlt lángralobbant tyúkok közé szállva, kétoldalt 
mélyen leeresztett szárnyakkal tovább szépelegjen. Mikor 
dürrög, mikor szépeleg vagy versenytársával küzdi a he
ves kakasviadalt, akkor se lát, se hall, ekkor meg lehet 
közelíteni, különben a legszemfülesebb vadász se kapja 
puskacső elé. Körülbelül ezeket tudtam, mikor hazáiról 
elindultam s ha a nagykakas vadászatával járó fogáso
kat nem ismertem, annál jobban értett ezekhez a mel
lém rendelt praktikus Juon, aki a gotuti erdész szíves
sége folytán a vásai erdészháznál várt reám.

Elutazásom napján csak a teni erdőházig jutottam, a 
hol megháltam, s már előre is egész éjjel nagykakast 
vadásztam. Igaz, hogy csak álmomban, de bevezetésnek 
ez is megjárja. . . . Öt-hat kakas dürgött körülöttem 
egyszerre . . . Mikor fölébredtem, az álombéli vadászat 
egészen kifárasztott. És mivel Tenből a gyalázatos út 
miatt nem lehet szekeren menni tovább, lóra ültem, 
hogy kipihenjem az átaludt éji vadászat izgalmait s így 
értem délre a vásai erdőházhoz.

Álmom a megvalósúláshoz közeledett.
A Juon bejelentette, hogy hat kakas dürrög a Fátán, 

esteli hat órakor szállanak be és hogy a dürgési helytől 
kétszáz lépésnyire áll az éjjeli tanyánkul szolgáló födött, 
félereszes koliba.
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Istenem, mily jól is esik az a tudat, hogy jó ember is 
van a világon . . .  A gótudi erdész csupa kollegialitás
ból a leghasznavehetőbb emberétől fosztja meg magát, 
hogy nekem a kezdőnek gondos vezetőt és tapasztalt 
vadászt adhasson.

Vájjon megszolgálhatom-e neki méltóan valamikor ezt 
a gyöngéd figyelmességét, ezt a jóakaratát . . .

Juonnal megállapodtunk abban, hogy délután három 
órakor nekivágunk a Fátának s a beszállásig cserkészünk 
is egy kissé.

így is tettünk.
Délután egy teljes órán át tartó kapaszkodás után föl

értünk a Fátára. Cserkésztünk is, de hiába. No, de ez 
mellékes mulatság volt, az eredménytelensége tehát leg- 
kevésbbé sem bántott.

Hat órakor bementünk a dürgési helyre.
Minden igyekezetünk dacára sem tudtunk csöndesen 

haladni, mert minden harmadik lépésnél belesüppedtünk 
a hóba. Nem is volt csoda tehát, hogy amint így buk
dácsoltunk s közben-közben gyönyörködtem a hótisztá
sokon volt kakasnyomokban, az egyik fenyőről nagyzajo- 
san fölrepül egy kakas.

— No ögye meg a fene, hát elkéstünk, ügyé.
De Juon megnyugtatott, főkép mert arcán a meg

lepetésnek legkisebb nyoma sem volt.
— Oh dehogy! mondta. Csak üljünk le, mert ez még 

visszajő.
— Vissza-é? . . . töprengtem magamban.
Szótalanul, dideregve ültünk ott sokáig. Be is sötéte

dett, csak a földön fekvő hó világlott valamiképen s az 
egymást túlszárnyaló fenyveknek égbenyúlt csúcsai lát
szottak ki a sötétből.

— Most már mehetünk kakast keresni — szólalt 
meg Juon.

Megint elcsodálkoztam. Mert hallottam, hogy beszál
láskor is szoktak kakast lőni, de hogy arra cserkészni 
is lehet, soha sem gondoltam.

Úgy tettünk hát, amint Juon mondta. 0  ment — az
az inkább csak négykézláb mászott elől, én három 
lépéssel utána.

Amint a sötétségben és hóban jó ideig így botorkál
tunk odébb, odébb, valami pisszegés üti meg a fülemet. 
Juon volt, aki lépten-nyomon vizsgálódott maga körül 
és maga fölött.

— Da ce Juáne?
Kokosu domnule.

— Hol te?
— Hát ott ni a gályák közt . . . látszik a feje.
Sokáig mereven nézegettem a sötét gályák közé, de

semmit sem láttam. Meg-megtörölgettem szememet, hogy 
jobban lássak — hiába. De végre odaképzeltem — igen, 
bizonyos, hogy csak odaképzelhettem, mert civilizált 
szemem abban a sötétségben már épenséggel semmit 
nem láthatott — egy madárfejhez hasonló valamit a fe- 
nyőpereszlenek közé.

— Megvan, — suttogtam. — Lőjjek?
— Persze, hogy!
Gondosan megcéloztam hát — az eget, hogy a legyet 

megtaláljam s ráeresztettem puskámat arra a fajdkakasnak 
képzelt céltárgyra. Ismét égnek emeltem puskámat, hogy 
biztosabb legyen a lövésem, s harmadszorra — úgy 
gondoltam — rátalálva a célra, kíméletlenül törte meg 
az erdő misztikus csöndjét eldördült fegyverem.

Hibáztam. A durranásra nehézkes röpülést hallottunk, 
a fájd elszállott. Csakugyan az volt.

Még sohasem bántott annyira a hibázás, mint most. Pe
dig . .  . ha jérce lett volna . . . Mekkora szégyen . . .

De hátha mégis kakas volt? . . .
E sikertelenség egészen lehangolt.
— No Lajos! bot való a kezedbe nem puska, —■ 

szidtam magamat, de a kakas mégis csak oda lett.
Mint ilyenkor szokás, elszontyorodva mentem szállá

sunkra, a kolyibába. Belebámultam a lábunk előtt pat
togó tűzbe s lehangoltságom csak mélyebb lett. Hiába 
vigasztalt Juon a többi öt kakassal . . . bábomra húz
tam a halinát, beleburkolóztam a bundába s ledőltem, 
de nem tudtam elaludni. Folyton hánykolódtam és forog
tam egyik oldalamról a másikra, pedig minden átfordu
lásom egy-egy akrobata-mutatvány számba ment. A szél 
zúgott, a hideg verte arcomat, majd meleg füst csapott 
bele, a tűz pattogott, én meg hánykolódtam.

Időközönként föl-fölkeit Juon s élesztgette a tüzet. A 
hidegben ő sem alhatott nyugton.

Éjjeli két óratájt felcihelődtünk. Megittunk egy teát, 
újra kimentünk a múlt esti dürgési helyre s leülve egy 
nagy fenyő alá, vártuk a jó szerencsét.

Koromsötétség és néma csönd. Zsebbe dugott kezemet 
ökölre szorítottam, hogy ne fázzék annyira s vártam, vár
tam a hajnalt Már azt hittem, hogy kihalt az egész vi
lág, mikor pitymallani kezdett s egy hosszúcsőrű élénk 
cvikkelés közben repült el fejünk fölött.

No — hálistennek!
Nemsokára megszólalt a rigó . . . azután a cinke . . .
Hét óra volt már és mi vártuk a kakast rendületlenül.
Épen menni akartam már, mikor Juon füle mögé tar

tott tenyérrel elkezd figyelni.
— Kakas !
— Tehát mégis — sóhajtom megkönnyebbülten. Most 

hát csak rajta, igyekezzünk közelébe jutni!
Kikerülve a havat, a fenyvek tövében annyira köze

ledtünk, hogy már én is tisztán kivehettem a kakas dür- 
gését. Innen azonban már csak a hótisztáson keresztül 
juthattunk még közelébb hozzá.

Most kezdődött csak az igazi kakasvadászat.
Juon figyelmeztetett, hogy akkor induljak, a mikor ő, 

s álljak meg, ha ő is megáll.
Némán fejbólintva intek neki, hogy értem.
A kakas dürrög, mi indulunk.
Minden vadász tudja, hogy a kakast belopni csak az

alatt a pár másodperc alatt lehet, a mikor gerjedelmének
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legmagasabb fokán, dürgése a köszörülés hangjához lesz 
hasonlóvá. Amennyire vak és siket ilyenkor, époly szem
füles máskor.

Éhez képest csak ugrásszerű rohanással szabad köze
líteni feléje.

így indultunk mi is. Ugróm hármat, a kakas elhallgat, 
én is megállók, mintha kővé meredtem volna, de az ön
kívületbe esett Juon hosszú ugrásokkal még mindig előbbre 
igyekszik. Kétségbeesetten pisszegek utána.

— Pszt, pssszszt . . . mig végre megáll olyan remek 
pózban, a hogyan csak a legraffináltabb süketfajdvadász 
állhat meg. Jobb lába térdig a hóban s hogy jobban bele 
ne süppedjen, mindkét kezével a hóra támaszkodott. Vi
gyázva emelte hol az egyik, hol a másik kezét szájához, 
hogy beleleheljen tenyerébe.

Lehetetlen volt boszankodnom reá.
Az elhallgatott kakas ugyancsak próbára tette Juon tü

relmét; jósokáig nem szólalt meg, mig végre ismét hal
latta magát, de — óh ég — messzi tőlünk, messzi a 
dürgési helytől, egészen más irányban.

— Erre már keresztet vethetünk.
Juon is fölemelkedett kényelmetlen helyzetéből s mél

tatlankodva jelentette ki, hogy ilyen rossz dürgést még 
soha életében nem látott.

Nagy szó, én azonban bátorkodtam megigértetni vele, 
hogy a következő alkalommal nehány lépéssel mégis ke
vesebbet fog tenni.

Így az első éjszaka eredménytelenül múlt el.
Lementünk az oásai erdőházhoz, ahol én a nappalokat 

töltöttem, Juon meg beléje helyzett bizalmamat ápolgatta 
vadászélményeivel.

Diána azonban elfordult tőlünk. Sem aznap a Fátán, 
sem másnap a Lunka Hoculuion* sem nem láttunk, sem 
nem hallottunk semmit.

Vadászszenvedélyemet alaposan lelohasztották az át
virrasztott éjszakák s a nyugtalan nappalok. Végkép el
keseredtem. Hogyisne! Ha Pesten töltöm az egyheti sza
badságomat, úgy vígan éltem volna legalább, mig itt csak 
gyötrődöm haszontalanul.

Még egyszer és utoljára megkisérlettük szerencsénket 
a Fátán.

Kedvtelenül indultam el. Öt órakor délután már bent 
ültünk a dürgési helyen. Az öreg fenyő jól födött minket 
s jó lövés is kínálkozott alóla. Nézdelődtem s elelgondol
tam, hogy mily jó lenne, ha ide vagy amoda szállana 
be a kakas, mikor egy kőhajításnyira egyszerre csak be
repül a várvavárt álomkép, egy megtestesült valódi süket- 
fajdkakas és nyomban elkezd dürrögni.

Hogy földerült a lelkem . . . hogy oszlott el minden 
bosszúságom . . . hogy vert a szivem a lázas izgatott
ságtól . . . micsoda öröm . . . micsoda gyönyörűség szál
lott meg . . .

Még egyszer megkértem Juont, hogy ne fusson olyan 
veszettül s odahagytuk rejtekünket.

* Zsiványok rétje.

A kakas vígan dürgött s mi már meglehetősen meg
közelítettük, mikor minden ok nélkül elhallgat.

Megrettenve néztem körül. Egy meglehetős nagy hó
tisztás kellős közepén állottunk s úgy világítottunk mint 
egy lámpás. Már hogy tudniillik ép oly könynyen észre
vehetőkké lettünk.

— No — Juon, hát ugye jó volna most a födörékben 
lenni ?

A tapasztalt Juon körülnézett, belátta helyzetünk kényes 
voltát s minden dürgési ének kísérete nélkül egyszeribe 
visszaretirált velem együtt a födörékbe.

— Óh kegyetlen iróniája a sorsnak 1
Alig hogy leülünk, a kakas újra dürrög. És mert olyan 

szívhez szólóan dürgött, hát Juon biztatására újra el
hagytuk a födöréket, de a kakast most sem közelíhettük 
meg jobban.

Megint ott világítottunk a tisztás közepén, mikor a 
kakas elhallgatott. A kakas elnémult, mi meg ismét vissza
tértünk. Úgy tettünk, mint a pók, amint kikifut rejteké- 
ből, valahányszor megrándul hálója, aztán meg ismét 
csak visszahúzódik vackába.

Türelmem teljesen elfogyott s kíméletlenül rátámadtam 
vezetőmre :

— Az áldóját a tudományodnak 1 Mond te szemfény
vesztő, voltál-e már valaha nagykakast vadászni ? 1

— Óh uram ne boszankodj — szólt az én mesterem 
és bizodalmám kutforrása — teljes életemben mindig szeret
tem volna ilyen vadászaton részt venni, de az urak mindig 
csak a podgyászukat cepeltették s a kalyibát építtették 
velem . . .

—  .............. no, hát vigyen el az ördög, ezt előbb is
megmondhattad volna. És most mars vissza a kolyibába.

Most már én kommandáltam — a nyomorúságosán 
töltött egyheti szabadságidőnek a végén. A kolyiba- 
sarokba vágtam a puskámat, lefeküdtem, Juonnak hátat 
fordítottam s mérgemben elaludtam, már úgy a hogy 
tudtam.

Reggelre kelve, szelíden a szemébe néztem Juonnak:
— Kedves Juon 1 Ha megszólal a kakas, én elindulok 

innen, egyedül, te meg itt maradsz. Ha pedig véletlenül 
meg találsz moccanni, úgy téged lőlek le a kakas helyett. 
Egyen meg a fene 1

A nagyobb hatás kedvéért a végét magyarán mondtam 
el neki, aztán pedig vártam, hogy szerencsém jobbra 
forduljon. Ami meg is kezdődött, minthogy bátraké a 
szerencse.

Alighogy elhallgattam, még rigószólás előtt elkezd az 
én kakasom kattogni. Mikor aztán dürgésre fogta a dolgot, 
ujjammal mégegyszer némán megintettem Juont s elin
dultam a dürgés felé. Egyszeri dürgésre hármat-hármat 
ugrostam, mind közelébb s közelébb érek hozzá, még 
három ugrás s megpillantom egy fenyő tetején a világ 
legszebb fekete madarát. (Mivelhogy sötétben minden 
tohén fekete.)

— Szent Hubertusz 1 Micsoda szívdobogás!
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Célozni még nem tudtam a sötétség miatt, vártam 
tehát édes türelmesen. Gyönyörűség volt ez most. Lassan 
lassan szürkülleni kezdett. Láttam már, hogy dürgés 
közben leereszti szárnyát, kiterjeszti farkát, — csodálatos 
épúgy, mint ahogyan le szokták rajzolni.

Félnégy óra volt, amikor megcéloztam. Óvatosan húztam 
meg a ravaszt, a fegyver eldurran s mint az érett gyü
mölcs, úgy zuhant le a préda a fa tetejéről. Odafutok, föl
veszem, hónom alá szorítom s örülök, örvendek ennek a 
gyönyörűséges madárnak. Juon is előfut, még jobban 
örül mint én, azután meg örömömben földhöz vágom a 
Juon sipkáját s minden bűnét megbocsájtom neki. Fáradt
ságomnak vége. Visszasietünk a kolyibába s a kakast 
fiatal fenyőgalyakból szőtt ruhába öltöztettük, csak a 
vörös karikás szemű feje látszott ki belőle, aztán haza.

Az oásai erdőháznak szerény számú lakói is össze
futottak a fajdkakas látására s ezek is mind örvendeztek 
velem együtt a szerencsémen.

A lovak fölszerszámozva indulásra készen állottak már. 
Az egyikre a podgyászomat kötözgette Juon. Csak mcst 
tűnt föl igazán, hogy mennyire ért ehez a mesterséghez! 
Ebben csakugyan tökéletes volt. Mikor elbúcsúztam tőle, 
a velem töltött napok fáradalmaiért fényesen megjutal
maztam. Egy piculát adtam neki rendezett fizetésemből, 
mire hálakönnyek szöktek az Amerikát még nem látott jó 
ember szemébe. Láttam, hogy most nincs nagyobb vágya 
az egyen kívül: bárcsak mielőbb ismét igénybe venném 
szolgálatát és segítnék nyomorult helyzetén, ha nem is 
dús, de legalább is hasonló bőséges pénzajándékozásommal.

Majd felkapva a másik lóra, feledve minden bút és 
bánatot, miként az olimpiai játékoknak cserkoszoruzott 
győztese, büszkén és boldogan kocogtam haza felé a 
hónom alatt szorongatott első nagykakassal.*

A hajtás.
Mutatvány Balkay Adolfnak „A szarvas és vadászata“ című s lapunk 

f. évi 14-ik számában ismertetett könyvéből.

Mielőtt a fővadra való hajtásnak tárgyalásába bocsát
koznám-, őszinte vallomást kell tennem. Ha valamiképen 
szerét tehetném, illetve ha reám bíznák, mindenkorra be
tiltanám a fővadra való hajtóvadászatokat s a miről majd 
később lesz szó, a kopózást is. A tömeges gyilkolás a 
kis vadnál sem szép, hát még a nagy vadnál s különö
sen a szarvasnál. Nem mintha a szarvasra való hajtóva
dászat nem lehetne szép és nemes mulatság, sőt ellen
kezőleg, a szépen és kifogástalanul végrehajtott szarvas
hajtóvadászat a legszebb élvezetek egyike, mely sokkal 
szebb lehetne a cserkelésnél és a lesnél, mert a hajtó
vadászatnál nem zárkózik el az ember önzőleg a bará
taitól és vadásztársaitól, hanem másokat is részesít a 
maga gyönyöreiben. És minthogy valóban igaz, hogy a

* Nono ! Az olimpiai győztesek aligha szorongattak eddig kakase- 
kat a hónuk alatt. Szerkesztő.

megosztott öröm kettős öröm, a hajtóvadászat is a vadá
szat gyönyörű élvezetének annyi sok változatait képes 
nyújtani, a minőről a magába zárkózott cserkelő és les- 
kelődő vadásznak fogalma sincs.

Közbevetőleg felemlítem, hogy nálunk ezen általános 
kifejezés: szarvasvadászat alatt csakis a szarvasra való 
bajtóvadászatot szokás érteni; rövidség okáért én is ily 
értelemben fogom e szót a jelen fejezetben használni.

Hogy a szarvasvadászatokat, dacára, hogy azok sok 
kedélyes és emlékezetes mulatságra szolgáltattak életem
ben alkalmat, még sem tudtam megszeretni, annak leg
főbb oka, hogy a jól rendezett szarvasvadászathoz gondos 
és körültekintő előkészítés, a kicsinyeskedésig terjedő sza
batos kivitel, kevés, de a golyós fegyvert kifogástalanul 
kezelő vadász, kiváltságokat és kíméletet nem ismerő 
szigor és feltétlen engedelmesség szükségeltetik: mind oly 
tulajdonságok, a melyek nálunk, — hogy a virágos szavú 
komáromi csizmadia ékes szavaival éljek — a céhládá
ban feltűnő módon nincseltetnek. Mert hát a mi zöldka
bátosaink mesterekben bővelkedő céhe igen laza fegyelmű 
és igen sok tarka-barka tulajdonságokban tündöklő tagok
ból áll.

Tisztelet, becsület a kivételeknek; ezek igen ritkák, de 
azért annál inkább megbecsülendők. Néhány igazi főúr 
és nemes szenvedélyű vadász kezén levő uradalom kivé
telével, mi a szarvasvadászatnak jónevü cége alatt a leg
hihetetlenebb és legcsunyább dögvadászatokat szoktuk 
űzni. Megjegyzem, hogy midőn az ilyen nálunk szokásos 
szarvasvadászatnak jellegzetes képét próbálom megrajzolni, 
távol áll tőlem a gondolat, mintha valakit, s különösen 
mintha vadászatrendező jó barátaimat, kedves vadász
cimboráimat kigúnyolni és bántani s az ő rovásukra a 
magam tulajdonságait és gondolkozását fitogtatni akar
nám. Magam is igen sokszor vettem részt az ilyen vadá
szatokban, cselekedtem, úgy mint mások cselekvének, 
szánom és bánom bűneimet, miként bizonyára ők is meg
szánták és megbánták s velem együtt megfogadták, hogy 
megjavulnak. A magam mentségére legfeljebb azt hozha
tom fel, hogy én soha söréttel szarvasra nem lőttem.

Minthogy a szarvasvadászat előkelő mulatság, arra min
den környékbeli úriembert és távoli jóbarátot meg kell 
hívni, ha csak egy szál rozsdás puska lóg is a fogasán. 
A most bemutatkozó albíró és a legutóbb megválasztott 
szolgabíró, a kik a vidékre helyeztetvén, most csaptak fel 
vadásznak és a szabadban még soha szarvast nem lát
tak, halálos ellenségei lesznek annak a vadászatrendező
nek, a ki őket a szarvasvadászatra meg nem hívta. A 
szomszéd uradalom öreg erdészét, a ki két golyót röpít 
a nyiladékon áttörő szarvas lapjára, nem lehet meghívni, 
mert nem illik bele ebbe az uritársaságba. Mikor aztán 
a találkozás helyén e.gybegyült a társaság, a ki nem látta, 
soha el nem hinné, micsoda lehetetlen választék kerül 
össze ilyenkor: tenyérnyi szélesen kimeredező kézelők, 
gallérok, világosszürke felöltők és kalapok, vörös színű 
bőrsipkák és kabátok; egycsövű, kétcsövű és háromcsövű
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puskák, lovassági karabélyok, egy- és kétcsövű expressek, 
ischeli stutzok, Colt, Mauser és Manlicher ismétlőfegyve
rek ; sörét, posta, fickó, Witzleben-, Manlicher-, express- 
és gömbölyű golyók a leghihetetlenebb változatokban. Lát
tam én már ilyen helyen 9 mm.-rés Flobert-puskát is. 
Ez a flobertes puskás azóta a túlvilág vaddús virányain 
kíméli hibás lövéseivel a szarvasokat, s én, minthogy itt 
felemlítettem, tartozom emlékének azzal az igazolással, 
hogy ő azzal a Flobert-puskával mindenesetre több érzé
ket tanúsított a fővad vadászata iránt, mint azok, a kik 
sörétes fecskendőkkel jelentek meg a vadászaton; de az
tán meg igen jó cimbora volt az ebédnél és a kártya- 
asztalnál, természetes tehát, hogy semmiféle valamire való 
vadászatról nem hiányozhatott.

Mikor aztán az erdei ösvényen hosszú sorban elindult 
a társaság, hogy állásait elfoglalja, visszhangzik az erdő 
a jókedvű társalgástól, mert hát a legelői járóknak sem 
szabad semmit elveszíteniük a leghátulsónak élőéiből; a 
zaj majd felveszi az erdőt, még a délutáni hajtásra ke
rülő részekben is csülökre áll a vad, nem tudván elkép
zelni, hogy micsoda zenebona készül a mai napra, mert 
hát egy órával előbb már legalább is ekkora lármával a 
hajtők verték fel az erdőt.

A puskások legalább is háromszor annyian vannak, 
mint a mennyinek szarvasvadászatnál az elállítandó vo
nalon helye lehetne. így aztán 30- 40 lépésnyire kerül 
egyik puskás a másikhoz, a kik természetesen tovább 
beszélgetnek egymással még azután is, a mikor már meg
indult a hajtás. Csend csak azután lesz, a mikor eldör
dül az első lövés ; ez a lövés természetesen rókára, nyúlra 
vagy szajkóra esett. Kérem, ne tessék mosolyogni, két 
esetre emlékszem a saját élményeimből, a midőn a szarvas
vadászatot szajkóra való lövéssel nyitották meg. Elképzel
hetni, hogy a mikor minden nyúlra, rókára, őzre és 
szarvasra, mely a puskások vonalát keresztezi, a puská
sok szoros közelsége következtében 3, 4, sőt 5 lövés is 
esik, micsoda puskázásnak megy végibe ez a társaság.

Szarvas természetesen a lehető legkevesebb kerül a 
hajtásba, de még sokkal kevesebb a terítékre. A második 
hajtás után kihozzák az ebédet s annak utána a hangu
lat eléri azt a magasztos lendületet, a mikor aztán már 
igazán nem parancsol és nem engedelmeskedik senki.

Ennek a vadászati módszernek megvan az a tagadha
tatlan előnye, hogy a ki épkézláb kerül utána a vacso
rához és a kártyaasztalhoz, az igen boldognak érzi magát, 
hogy meg nem lőtték és nagyon meg van elégedve a 
vadászat eredményével. Egy ilyen vadászat után harmad
napra találkoztam azzal az erdészszel, a kinek pagonyá
ban vadásztunk s megkérdeztem tőle, találtak-e sok meg
dermedt vadat? E kérdésre az erdész szóról-szóra a kö
vetkezőképen válaszolt: „Az erdő-csak úgy piroslik a sok 
verítéktől, s ezért nem is lehet semmi csapán eligazodni, 
de majd találunk elég dögöt a szag után.“

Szarvasvadászataink legnagyobb átlaga ebből a fajtából 
kerül ki s azért indokoltnak is fogja találni minden ta

pasztalt vadász azt a kemény mondásomat, hogy én ha 
rajtam állana, a szarvasra való hajtóvadászatot egys'.er 
és mindenkorra betiltanám. Azt a fegyelmet, a mely < gy 
ilyen vadászatnak helyes és rendszeres végrehajtásához 
megkivántatik, még a németek sem bírják teljesen meg
honosítani, pedig ő náluk minden mulatságnak java-ré ;ze 
formaságokból és szertartásokból áll. Miként lehetne tehát 
a magyar vadásznak arra kilátása, hogy a mi vadásza
tainkon valaha rend és fegyelem uralkodjék.

Váljon mit szólna hozzá a mi szokott vadásztársasá
gaink valamelyike, ha megjelenvén a szarvasvadászat ta
lálkozó helyén, a háziúr a társaság minden egyes tagjá
nak a következő nyílt rendeletet nyomná a kezébe:

„A mai vadászatra a következő szabályok mérvadók:
1. A mai vadászaton csak gyenge szarvas, egészen 

öreg vagy gyenge sutavad lőhető; sem a hatos agancsot 
meghaladó szarvast, sem semmiféle más vadat lőni nem 
szabad. Ha a vadászok valamelyikére egy magános tehén 
jön a borjával, inkább a borjut kell meglőni, mint a te
henet. Az erősebb csapatokból a vezérsuta vagy a köz
vetlen utána való, vagy pedig a csapat legvégén hútódó 
darab lőhető; a csapat közepét mindenkor kímélni kell.

2. Egy összezavarodott csapatba, hol mindig 1!—3 
darab fedi egymást, vakon belelövöldözni nem egyéb dög
vadászatnál, azért az ilyen lövés szigorúan tilos, s hu. ne
talán mégis előfordulna, büntetésül a vadászatból való 
azonnali kizárást vonná maga után.

3. Általában a legnagyobb nyomatékkai arra kére n az 
urakat, hogy csakis a jó lőtá/olban és kedvező helyzet
ben levő vadra lőjjenek és minden némileg kétséges vagy 
bizonytalan lövéstől tartózkodjanak. Egyenes irányban a 
vad után vagy álló vadnak a fejére, nyakára vagy c )mb- 
jára .lőni nem szabad; az ilyen lövés esetről-esetie 20 
márka birsággal büntettetik.

4. Lőni csak golyóval lehet; a sörétes lövést még ke
gyelemlövés gyanánt sem szabad alkalmazni. A ki neta
lán ennek dacára, habár tévedésből is, söréttel lő, a va
dászatból azonnal kizáratik.

5. A ki egy darabot rossz lövéssel úgy megsebez, hogy 
a legszorgosabb nyomozás dacára sem lesz elejthet ), 10 
márka bírságot fizet.

6. Ha ketten egyszerre lőttek egy darabra, a vad elej
tése annak a javára számíttatik, a kinek golyója kedve
zőbb helyen érte a vadat. Az ilyen eseteket a mai napra 
felkérendő szakbiróság fogja megvizsgálni és eldö iteni. 
A teljesen egyenrangú lövéseknél a sorshúzás dönt.

7. Ha ketten egymásután sebezték meg ugyan.ízt a 
darabot, a vad csak azon esetben számít az első lövő 
javára, ha lövése szabályos és a vad a másik lövés nél
kül is a véreb segítségével bizonyosan terítékre került 
volna. A rossz lövések tehát, u. m. a fej-, a homor-, a 
vak-, a lábszár- vagy a horzslövés egyáltalában nem szá
mítanak.

8. -»A fegyvernek vigyázatlan tartását vagy használatát 
a vadászati bíróság 100 márkáig terjedhető bírsággal bűn-
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teti. A hajtásba semmi körülmények között sem szabad 
belőni; a kifelé való lövés is csak akkor van megengedve, 
ha a vad a vadászok állásai mellett szalma csutakokkal 
vagy a fák meghántásával megjelölt irányt már túlhaladta.

9. A ki hajtás után fegyveréből a töltényt el nem tá
volítja, továbbá, a ki helyéből a vadászatrendező felhí
vása vagy megállapított jelzése nélkül elmozdul, 50 már
káig terjedhető birság alá esik.

10. A vadásznyelvnek helytelen használata, vagy hely
telen kifejezések alkalmazása, úgyszintén minden hibás 
lövés 10 fillérrel büntetendő.

Az összes bírságpénzek hovafordítása iránt vadászat 
végeztével a vadásztársaság határoz.

A mai vadászathoz szakbirákul N. N. N. urakat kérem fel.
Kelt______ N. N. vadászatrendező.“
Hátha még mellékletül kinek-kinek egy-egy térképet is 

adnának a mai vadászat helyszínrajzával és hátlapján az 
egyes hajtásokra vonatkozó utasításokkal, záradékul pedig 
azon megjegyzéssel, hogy miután minden vadász ismeri 
a maga számát és a helyszinrajzban minden hajtásnál 
megtalálja az illető számmal jelölt helyét, a vett írásbeli 
utasításokból pedig teljesen tisztában van a további teen
dőkre és viselkedésre nézve, a vadászat egész tartama 
alatt kerülendő minden felesleges beszéd és értekezés.

A társaság zsebre rakná az ilyen utasításokat, s a na
gyobbik fele még a vadászat előtt, a többi pedig keser
vesen keresztülkinlódott vadászat után úgy széjjelszaladna, 
hogy az illető vadászatrendezőnek még a következő évek 
körvadászatain sem akadna szomszédja, nehogy valakinek 
valami Írásbeli utasítást találjon a zsebébe csempészni. 
És még évtizedek után is beszélnének róla, hogy volt 
ezen a vidéken egy hóbortos ember, a ki mint a német 
időkben a kerületi főnök a vármegyét, írásbeli rendelettel 
akarta kormányozni a vadászatokat.

Pedig ezt a szabályzati mintát nem én fogalmaztam ; 
az újkor legjobb vadászati íróinak egyikétől kölcsönöztem, 
aki az ilyen szabályzatokat és azoknak szigorú végrehaj
tását feltétlenül szükségesnek tartja. Sőt Németországban 
ezt a körülményes rendelkezést és feltétlen szigort a 
szarvas-vadászatokon minden úri társaságban nemcsak 
elfogadják,- hanem megkövetelik. S valljuk meg őszintén, 
hogy miként a vadászat terén sok más dologban, úgy 
ebben is a németnek van igaza. Hajtással a fővadra 
vagy így kell, vagy egyáltalán nem szabad vadászni.

Még az ilyen fegyelem és szigor mellett is ritkán si
kerül a vadászatnak tulajdonképeni célját, a fővad bizo
nyos lelövésre szánt példányainak rövid idő alatt nagyobb 
számban való lelövését elérni. De ezen rend és fegye
lem nélkül a hajtóvadászat úgy mint fentebb jeleztem, a 
legközönségesebb dögvadászattá lesz, mely a fővadat 
szétugrasztja és sok időre bizalmatlanná teszi, örömet 
sem a vendégeknek, sem a tulajdonosnak nem okoz, 
haszon helyett kárt csinál és elveszi a vadászszemély
zetnek kedvét a vad ápolásától és gondozásától.

(Folyt, köv.)

Az agancs-kiállításról. Az okt. 20-án megnyílt és
25-én záródott agancs-kiállitás díjai következőknek Ítél
tettek : A nyílt területen lőtt szarvasagancsok között első 
dijat nyert az Almássy Imre gróf által Diósgyőrön (Borsod- 
megye) lőtt 18-as; második lett a Hunyady Károly gróf 
által Trojáson (Aradmegye) lőtt 14-ese; mig a harmadik 
a Sztáray Sándor gróf által kiállított s Lüttwitz Rókusz 
gróf által Jószán (Ung vármegye) lőtt 14 ágas; Teleky 
Sámuel gróf 22-ese negyedik ; Majláth László gróf 14-ese 
ötödik; Keltz Gyula cs. és kir. kamarás 12-ese hatodik; 
a Sztáray Sándor gróf által lőtt 20-as a hetediknek; 
József Ágost kir. herceg 16-osa nyolcadiknak, a Szász- 
Kóburg herceg által kiállított, Günther slezvigholsteini 
herceg által lőtt 12-es kilencediknek; végül gróf Hoyos 
Miksa 18-asa tizediknek helyeztetett. — Vadaskerti 
szarvasok közül első dijat gróf Esteiházy László 14-ese 
nyerte. — Dámlapátoknál mindhárom dijat gróf Károlyi 
Imre kapta. — Őzagancsok közt első : Ory Aladár, második 
gróf Erdődy István, harmadik ifj. Havas János agancsa 
lett. — Zergekampóknál első dijat Odescalchy Zoárd 
herceg ; másodikat gróf Wenckheim László; harmadikat 
Degenfeld Pál gróf nyerte.

Elejtetett 3 drb. 14-es

; 4 „ 10-es
„ 3 „ 8-as

1 „ 6-os
Összesen : 19 drb.

Vadászüdvvel Péczer A4.
Szilvás, okt. 14. Az itteni uradalmi erdőben a szarvas- 

bőgés későn vette kezdetét (szept. 22-án), de aztán okt. 
3-ig kitartó volt.

Szarvasvadászatok. A mint értesültünk a legszebb 
szarvasterületeken a cserkészetek, dacára a szeptemberi 
szárazságnak, elég kedvező eredménynyel záródtak; Ferenc 
Ferdinánd trónörökös Ő fenségének bérelt vinkovcei 
vadászterületén 8 drb. szarvasbika, József Ágost kir. 
herceg vadászterületein nem kevesebb mint 45 darab 
agancsos köztük több kapitális példány lövetett, Coburg 
Fiilöp herceg erdeiben 20 drb. szarvasbika került térí
tőre, Eszterházy Mihály gróf bérletén 10 drb, Andrássy 
Géza gróf területén 18 drb.

Almsásy Dénes gróf vadas kertjében pedig 10 darab, 
szarvasbika képezte a vadászzsákmányt.

Zergevadászatok. Az ohababisztrai erdőgondnokság 
területéhez tartozó kincstári vadászterületen szeptember 
7. és 8-án 4 drb. zergét ejtettek el, míg a fogarasi hava
sokban október 10-én négy puskás háromhajtásban 7 
darab zergét hozott teritőre. Rendkívüli szerencséje volt 
Craus Gézának, a ki a 7 zergéből egymaga 4 drb.-ot 
ejtett zsákmányul.

A szalonkáról. Nem hiába állítják a vadászok, hogy 
bizonyos homály burkolja ez érdekes madarak csele
kedeteit. Érkezése, éjszakra és délre vonulása, a vett ut, 
utjának vége, viselkedésének és külsejének sajátságai, a

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



270 MAGYAR E R D E S Z 15. szám.

magány iránti előszeretete érdekes szint kölcsönöz nekik, j 
melylyel egy madár sem dicsekedhetik. A szalonka éjjel j 
utazik és még az is homályos, hogy a kedvező szelet 
választja-e vagy ellenkezőleg.

Miután a tengeren megérkezett, oly levert, hogy alig j 
képes röpülni. De bámulatos gyorsan kiheveri az ut 
fáradalmait. Amint kiszemelt magának egy enyhe helyet, 
mely mohával van fedve és ott letelepszik, három nap [ 
múlva visszanyeri erejét. Nappal meghúzva tartja magát 
ott, és csak az éjszaka beálltával hagyja el buvó helyét. 
Ez időre esik a szalonkának szerelmeskedése és sajátos 
mozgása a párzás előtt. Ekkor az erdők tetejére száll. A j 
nőstény a lehullott levelek között búvik, a him indul 
keresésére. Nap és éjjel »között kezdi és a magas fák 
tetejéről hallatja sajátságos hangját, mintegy felhívja a 
nőstényt, hogy feleljen. Ha meg akarja az ember figyelni 
és titkát kilesni a szalonkának, úgy ez idejét kell választani. 
Tagadhatlan, hogy a holdnak is van valami szerepe e 
helyváltoztatásban. Tudvalévőleg holdtöltekor a rovarok 
és bogarak sokkal többet röpködnek, mint sötét éjjeleken. 
Éppen igy a szalonkának is legalkalmasabb ideje ez, 
hogy csillapithatlan étvágyát csökkentse.

Másnap lustán pihen a lombok alatt, miután jóllakott. 
Ily világos éjszakák utáni nap szintén alkalmas a vadá
szatra.

Körmöcbánya 1903. okt. 24. Igen tisztelt Szer
kesztő úr! Városunk ugyan abban a hírben áll, hogy 
falai között a régi patriárkális családias élet ideje rég 
letűnt s a társadalmi életben semmi összetartás, egymás
iránti érdeklődés nincsen. Hiszen szó a mi szó, némi 
igazság van is benne, de örömmel konstatálhatom, hogy 
az a körmöci vadásztársaság beléletére nem vonatkozik. 
Október 15-én ünnepelte meg vadásztársulatunk Lende 
Ede városi erdőmester névnapját és harminc évi szolgá
lati jubileumát, még pedig olyformán, hogy e napon egy 
sikeres kopóval való vadászatot tartottunk őzre és rókára 
s este az erdőmester házánál gyűltünk egybe, hol az 
igazi vendégszeretet s őszinte baráti érzelmek hatása 
alatt derült kedélylyel éltettük a mi szeretetreméltó erdő
mesterünket, ki nemcsak mint példás hivatalnok, hanem 
mint szeretetreméltó egyéniség és önzetlen igazi jó barát 
nagyon is rászolgált az ovációra! Tartsa őt meg a 
Mindenható még sok, de sok éven át, azt kívánja neki 
ez utón is a vadásztársaság.

'Jz ’J Z  vV. ‘J z  ’Jz  'Jz J z  ’J z  J z  J z  J z ' JzJzJzJzJ' - JíJzJzJzJz

KÜLÖNFÉLÉK.

1 Előléptetés. Vlaszaty Ödön főerdészt, a magas
laki uradalom vezető főtisztjét, a birtokos gróf Zichy Jenő 
erdőmesterré léptette elő.

* A fának telítése az ó korban. Aulus Gellius 
(Klb. 150 K. sz. u.) tanúsága szerint a régiek már is
merték annak módját, miképpen kell a fát telítés által

tűzállóvá tenni. Jelenleg erre a célra timsót, vasvitriolt, 
boraxot, vízüveget stb. használnak; de a kérdés még 
most sincs teljesen megoldva. Gellius utal Claudius 
Quadrigarius évkönyveinek egyik helyére, hol ismertetve 
volt az eljárás, melylyel a faházakat tűzállóvá tették. Az 
annalista ugyanis ezeket mondja a nevezett helyen : A 
mikor Sulla 86 K. e. Mithridates elleni háborúban Athen 
városát ostromolta, Archelaus, Mithridates hadvezére, 
Piräus védelmére fatornyot építtetett. Sulla előnyomult, 
visszaszorította a görögöket és tüzet vetett a toronyra. A 
rómaiak újból és újból megkisérlették a tornyot lángba 
borítani, de eredménytelenül, annyira átitatta Archelaus 
a fát timsóval (ita Archelaus omnem materiam obleverat 
alumine) ; Sulla meghökkent és visszavonta seregét. Mi 
történt később a toronynyal, nincs megmondva, csak 
annyit tudunk, hogy Sulla hosszú ostrom után rohammal 
vette be a kiéhezett Athént és kikötőjét.

* A rovarkárok terjedésének egyik főokát Wachtl 
tanár abban látja, hogy a hasznos madarak száma nagy 
mérvben apad, s az ismert káros rovarok száma pedig 
új meg új nemekkel gyarapodik, s az utóbbiak terjedését 
nagyban előmozdítja az egynemű növények tömeges tele
pítése. Wachtl növényvédállomások létesítését ajánlja, 
melyekben a növényzet betegségei és károsításai, vala
mint az azok ellen követendő óvó és irtó intézkedések 
alaposan tanulmányozandók volnának.

* A fenyő szurkocsnak tűlevelű ültetvényekben 
való fogása újabbi tapasztalatok szerint nagyobb ered
ménynyel jár, ha a fogó kéreg háncs felüli oldalát ter
pentinnel bekenjük. A kéreg terpentinnel való bekenése 
folytán, — mi szükség esetén időről időre megújítandó, 
— sokáig megtartja fogó tulajdonságát; s mivel e szerint 
a régi kéregnek frissel való kicserélése elmarad, ezen 
eljárás költségmegtakarítással is jár. Az sincs kizárva, 
hogy a terpentinnel bekent fogó kéreggel a nyár folya
mán kirepült rovarokat is lehet fogni, a mi eddig friss 
kéreg hiányában nem volt mindig lehetséges. Ajánlatos 
a fogós kérget meglehetősen kora tavaszszal kitenni.

* A vörös fenyő gyors növekvése és gyönge be- 
árnyékolása folytán igen alkalmas felfának a középerdők
ben. Mély meszes talajon a vörös fenyő csodálatos nö
vekedést mutat; 1 cm. átmérőjű évgyűrűk nem tartoznak 
a ritkaságok közé. A lombfaerdőkben a vágás után mu
tatkozó hézagos helyek 4—5 éves erőteljes vörös fenyő 
csemetékkel pótlandók, előbb azonban a fészkeket jó 
talajjal meg kell tölteni. A vörös fenyő sikeres tenyész
tésének főfeltételei a mély talaj, nap melege és a csúcs 
szabad állása. Szűk, nyirkos völgyekben vagy napnem- 
érte északi lejteken ne telepítsük, mert ilyen helyekén 
mihamar fellép a rákbetegség. Használhatóságát illetőleg 
ismeretes, hogy kitűnő épületi fa úgy vízben mint szá
razon, mert nem repedezik és nem vetemedik. Keresett 
asztalos- és bútorfa; épen úgy válik be padlózatnak is. 
Mint tűzifa egyenlő értékű a többi tűlevelűekkel. Szarú- 
és támfáknak nem alkalmas hajlékonysága miatt.
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* Figyelmeztetés. Lapunknak minden száma a hó
nap 1-én és 15-én lesz Ungvárról szétküldve s ha da
cára ennek, előfizetőink közül valaki a lapot 4-én vagy 
19-én kezeihez nem kapná, kérjük a hiányzó számot 
azonnal a Székely és Illés könyvnyomda-tulajdonos cég
től követelni. — Lakás- és címváltozás egyenesen a 
nyomdának jelentendő be.
k k k k k k k k k k k k k - k . K  k  k k  k ± k k *  -te-Ak k  k •*:k k k k k k  kk

Szerkesztői üzenetek.
K. B. úrnak. A falco tinunculusról fel van jegyezve, hogy egész 

apró nyulakkal el szokott bánni.
Sz. L. úrnak. Nincs az a derby-győztes versenyló, mely a jó 

angolagárt utolérné. Angol sportlapok szerint egy kitűnő agár teljes 
sebességgel haladva, egy perc alatt 1600 métert isjcépes befutni, 
míg a leggyorsabb lábú versenylónak 1000 méterre is több kell más
fél perc időnél.

M. J. úrnak. A kék szalaggal átkötött csemetét egér rágta meg, 
a vörössel jelzetteket a cserebogár álcája.

Í r  »• fenyötutajfa-elaüás.
(Nagyban.)

A máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság 
irodájában 1903. évi november lió 30-án 
(1. e. 10 órakor az 1903 - 1907. években ter
melendő és az 1904— 1908. években a m. kir. 
kincstár által a bocskó-lonkai, illetve téeső-bus- 
tyaházai rakpartokra letutajozandó fenyőhaszon- 
fának az alábbi három csoportban való eladása 
iránt nyilvános Írásbeli versenytárgyalás fog tar
tatni, és pedig:

I. fi máramarosszigeti erdőigazgatóság kerületében.
1-ső csoport: a Margit fűrész bérletével kap

csolatosan a kévéiéi, rahói, tiszaközi és fejérpataki 
erdőgondnokságból évi mintegy 50,000 köbméter;

2- ik csoport: a Gazdányi fűrész bérletével 
kapcsolatosan a feketetiszai erdőgondnokságból 
évi mintegy 20,000 m3;

II. fi bustyaházai eröőhivatal kerületében.
3- ik csoport: a bustyaházai fűrész bérletével 

kapcsolatban a németmokrai és bruszturai erdő
gondnokságból évi mintegy 30,000 köbméter 
fenyőhaszonfa eladása iránt.

A három csoport külön-külön értékesítési tár
gyat képez, minélfogva egy és ugyanazon aján
latban csak egy-egy csoport tárgyalható, azaz 
csak azok az ajánlatok vétetnek figyelembe, a me
lyekben csak egy-egy csoportra tétetett ajánlat.

A kikiáltási alapárak az árverési és szerződési 
feltételekben közölvék; a fűrészekért fizetendő 
évi haszonbérek fix haszonbérek s pedig a „Mar
git“' fűrész utáni évi haszonbér 10,000 korona, 
a Gazdányi fűrész utáni évi haszonbér 3000 
korona és a bustyaházai fűrész utáni évi ha
szonbér 7000 korona.

A bánatpénz az 1. csoport után Ötvenezer 
(50,000), — a 2-ik után Húszezer (20,000), — 
a 3-ik után Harmincötezer (35,000) korona; a 
biztosíték a bánatpénz kétszerese.

Az írásbeli ajánlatokban számokkal és betűk
kel világosan kitüntetendő az a százalék, a me
lyet versenyző az alapárakon felül felajánl.

Az árverési és szerződési feltételek a m. kir. 
földmivelésügyi ministerium erdészeti osztályában, 
a máramarosszigeti erdőigazgatóságnál és a bus
tyaházai erdőhivatalnál 1903. évi november hó 
2-ától kezdve a hivatalos órák alatt betekinthe- 
tők és átvehetők.

Budapest, 1903. évi október hóban.

j l  kir. fölömivdésügyi minister.
A  » P e s t i  N a p l ó «
legrégibb, legfüggetlenebb s egyike a leg
elterjedtebb napilapoknak. A Pesti Naplót, 
mely az erdészek ügyeit különös gonddal ka
rolja fel, az erdőtisztikar havi 2 korona ked
vezményes áron kapja.

A kik egy évre előfizetnek, ajándékul a 
Vöi ösmarty-Albumot kapják.

téöner Sémát
Budapest, Központi vásárcsarnok.
Elfogad egész éven át frissen lőtt vadat 

és friss gyümölcsöt azonnali készpénzelszá
molás mellett a legmagasabb napi árakon.

6—15

Frissen lő tt vadat és friss  gyümöl
cs ö t rögtöni elszámolás mellett az egész 
idényben vásárolnak és mindennemű levél- 
beni megkeresésre szívesen nyújtanak felvi
lágosítást Kugler Gyula és Vajda buda
pesti központi-vásárcsarnoki bizományosok.

3 - 1 0

Egy levelezőlapon kérjen mutatványszá- |

Tl Baromfitenyésztés
című képes hetilapból. E szakfolyóirat felöleli 
a gazdasági és sportbaromfi-, éneklő- és dísz
madár-, galamb- és házinyultenyésztési kér
déseket. A baromfitenyésztés minden ágáról 
közölt nagys.ámu cikkeit mindig a legjelesebb 
tenyésztők Írják. A lap hetenkint 16 oldal 
terjedelemmel jelenik meg s az ország min
den részében el van terjedve. Szerkeszti: 
Hreblayné Dedinszky Adél. Előfizetési ára 
egész évre 8 korona. Szerkesztőség és kiadó- 
hivatal : Budapest, Vili., Nap-utcza 19. sz.

Kutyaeledel legjobb minőségben kapható 
Boros S.-né szappanfőzőnél, Erzsébetfalva. 
5 kilós csomag 2 korona 50 fillér. 3 - 6

1500—2000 hold e rdő t keresek meg
véte lre . Feltétel, hogy az erdőben szép 
őz- és vaddisznóállomány legyen s a vas
úttól 20 -  25 kilométernél távolabb ne feküd
jék. Szives ajánlatokat elfogad e lapok szer
kesztője. 2 4

gazdasági Sápok.
Mezőgazdasági hetilap. Előfizetési á r : Egész 
évre 16 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Budapest, IV., Muzeum-körút 7. szám.

VoDusin aranyérbalzsam.”
Egyedüli biztos hatású szer aranyér

ben szenvedőknek. Egy üveg ára 4 korona. 
3 —4 üveg elhasználása által a legmakacsabb 
baj is megszűnik. — Kapható a feltalálónál: 
Nagy Kálmán gyógyszerésznél Nyír
egyházán. 6—12

Kisebb erdő- és mezőgazdaság be
rendezését értő  nőtlen fiatalember, ki az 
erdőőri szakiskolát kitűnő sikerrel végezte, 
kitűnő szakvizsga bizonyitványnyal bír, jó 
írása van, irodai teendők végzésére is al
kalmas, megfelelő á llást keres. Cím a 
szerkesztőségben, 3—3
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1540—903. sz.

Tölgyfa-eladási hirdetmény.
Nagysink község eladja erdejének B. üzemosztályában 1904. évig esedékes vágása egy 

részén talált 1177 drb tölgytörzset a legtöbb ígérőnek 1903. évi november hó 17-én (1. c. 9 
Órakor a községházánál tartandó nyilvános árverésen.

Az árverelni szándékozók kötelesek a 700 m3 műfát s 2798 m3 tűzifát 5758 K 80 f-re 
becsült kikiáltási ár 10%-át bánatpénzképen az árverezési elnök kezéhez, az árverezés megkez
dése előtt letenni.

Zárt ajánlatok csak az árverés megkezdéséig fogadtatnak el.
Az árverési feltételek alólirt községi elöljáróságnál a hivatalos órák alatt betekinthetők.
Az erdő az alsó-szombatfalvi vasút-állomástól alig 6 kim. távolságra fekszik.

Az ungvári m. kir. főerdőhivatal kerületéhez tartozó radvánczi m. kir. erdőgondnokság 
területén fekvő következő erdőrészek faállományának eladására ezennel zárt ajánlati tárgya
lás hirdettetik:

1. A czigányóczi „Zsolub-patak“ és „Kamjanka Verch“ nevű erdőrészekben 1—2384. 
szám alatt kijelölt 4017 drb. tölgy, 270 drb. tölgytetőfa és 3744 drb. bükkfára ___ 17,400 K.

2. A nagy-lázi „Rasznó“ erdőrészben 1- 1213 szám alatt kijelölt 33 drb. tölgy
es 4521 drb. bükkfára _ __ __ __ _ _ __ _ __ _ __ 8,600 „

3. A huszáki „Privlacski“ erdőrészben 1—415. szám alatt kijelölt 131 drb
tölgy- és 1177 drb. bükkfára _ __ __ ___ _ _ _ _ _ _ __ 4,210 „

4. A felső-domonyai „Laziszkó“ erdőrészben 1—3989. szám alatt kijelölt
4079 drb. tölgy- és 152 drb. tölgytetőfára _ _ ... _ __ _ _ __ __ 50,500 „

5. Az alsó-domonyaí „Ördöghegy“ erdőrészben 1— 109. számmal megjelölt
s már kitermelt 109 rakat nyár- és nyirdorongfára _ _ __ _ _ __ _ 160 „
kikiáltási ár mellett.

A felsorolt faanyagok a tető-, galy- és hulladékfával együtt tövön nevezett erdőrészekben 
folyó évi novem ber hó 10-ik n ap ján  <1. e. 10 órakor az ungvári m. kir. főerdőhivatal 
tanácstermében megtartandó Írásbeli zart ajánlati árverésen el fognak adatni, még pedig az 
1906. évi márczius hó 15-éig terjedő kihasználási időtartammal.

A szabályszerűen kiállított 5 (öt) %  bánatpénzzel és ivenként 1 (egy) korona bélyegjegy- 
gyel ellátott, mind az öt vágásra összesen, vagy az egyes vágásokra külön-külön, avagy 
több vágásra együttesen tehető Írásbeli ajánlatok a fent jelzett határidőig az ungvári m. kir. 
főerdőhivatalhoz nyújtandók be, a hol az árverési és szerződési feltételek a hivatalos órák 
alatt bármikor megtekinthetők.

A megígért összeg az ajánlatban számjegyekkel és betűkkel olvashatóan kiírandó, 
nemkülönben határozottan kinyilatkoztatandó az is, hogy versenyző az árverési és szerző
dési feltételeket ismeri és magát azoknak feltétlenül aláveti.

Végül tüzetes tájékozásul az is közzététetik, miszerint a kincstár fentartja magának 
azon jogot, hogy a benyújtott ajánlatok közül szabadon azt válassza elfogadásra, melyet be
látása szerint legelőnyösebbnek talál, tekintet nélkül a felajánlott összeg nagyságára és hogy 
utóajánlatok semmi szin alatt sem vétetnek tekintetbe.

Nagysink (Nagyküküllő megye), 1903. október 22-én.

Böhm Henrik, i. jegyző Roth Mihály, főbíró.

3747.SZ.

1903

Ungvári, 1903. évi október hó 14-én.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt, 1903,
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MAGYAR E R D É S Z
Megjelenik minden hó 1-én és  15-én.

Előfizetési ár: S z e r k e s z t i  é s  k ia d ja :  ReclamáciÓk
Egész évre ......... 14 K im e csfa lv i IA1ECS B É L A  B O R S O D -A P Á T I 'A L V Á N , SZÉKELY és ILLÉS céghez
Félévre . ... ... 7 K | hová az előfizetési és hirdetési díjak, valamint a lapba szánt közlemények küldendők. Ungvárra intézendők.

Vizeki Tallián Béla
az uj földmivelésügyi miniszter.

Dr. Darányi Ignác földmiv ministert, — a ki 
nyolc évi ministersége alatt, a mint általánosan 
tudjuk, soha el nem múló érdemeket szerzett a 
közügyek terén — az újon
nan megalakúit kabinetben 
Tallián Béla követi.

Az uj minister Szabás 
községben Somogymegyé- 
ben született s most 52 éves.
Középiskolai tanulmányait 
Budapesten és Szegeden 
a piaristáknál végezte s 
1873-ban Pozsonyban tett 
államtudományi államvizs
gát s még az évben To- 
rontálmegyének aljegyző
jévé választatott, a hol ké
sőbb főszolgabíróvá, aztán 
főjegyzővé és alispánná vá
lasztották.

1886-ban Somogy, 1892- 
ben pedig Békés- és Cson- 
grádmegyék főispánjának 
nevezte k’i a király. Az 1896. 
évi országos választások alkalmával a törökkani
zsai kerület képviselője lett. 1898. óta képviselő- 
házi alelnök. Ő felsége a Szt. István kiskereszt- 
jével és, a titkos tanácsosi méltósággal tüntette ki.

Kitűnő gazda hírében áll s törökkanizsai bir
tokán mintagazdaságot folytat. Az agrársocialis 
reformok iránt kiváló gyakorlati érzékkel bír, de 
erdészeti kérdésekkel idáig behatóbban foglal
kozni alkalma nem volt. Mint földmivelési mi
nister a mezőgazdaságnak testvérágát is bizo

nyára ép oly figyelemmel fogja kisérni, tanulmá
nyozni, s ha felismerte a szükséges reformokat, újí
tásokat stb., bízvást reméljük, hogy azoknak 

keresztülvitele sokáig késni 
nem fog.

* **
A földmivelési tárczánál bekö

vetkezett személyváltozás foly
tán Nemeskéri Kiss Pál állam
titkár helyét Makkfalvay Géza 
foglalta el. Az uj földmivelési 
államtitkár neve mezőgazdasági 
körökben már régóta ismeretes. 
Rövid életrajzát az alábbiakban 
adjuk: Született 1844. évi szept. 
8-án Budapesten. Gymnasiumi 
és egyetemi tanulmányait Buda
pesten végezte. 1868-ban köz- 
és váltóügyvédi oklevelet nyert, 
s rövid ügyvédi gyakorlat után 
a bírósági pályára fordult, me
lyet azonban 1876-ban ismét 
elhagyott és Kaposvárott ügyvédi 
irodát nyitott, képviselvén a vesz
prémi püspököt, herczeg Eszter- 
házyt, a Somsich, Zichy-csalá- 
dokat, a magyar földhitelintézetet, 

a mezőgazdasági iparrészvénytársulatot és számos más 
tekintélyes családokat és országos fontosságú intézeket. 
1891-ben nemzeti párti programmal a szüli kerület kép
viselőjévé választatott, mely kerületet két cykluson át 
képviselte s leginkább a földmivelési tárcza körébe vágó 
ügyekkel foglalkozott. Ügyvédi irodáját 1902-ben meg
szüntette és jelenleg kapós-széplaki birtokán gazdálkodik.

A közéletünk gazdasági mozgalmaiban mint számos 
gazdasági egyesület és intézménynek mindig tevékeny 
tagja, élénk részt vett államtitkár működése elé úgy ál
talánosan ismeretes szakképzettségénél, mint bő tapasz
talatainál fogva nagy várakozással tekinthetünk.

Vizeki Tallián Béla.
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Legelő az üzem terv keretében.

Számos, terjedelmes mű, tüzes röpirat, talpra
esett fölolvasás, mókázó közlemény és komoly 
cikk tárgyalja a legeltetés égető kérdését. Már 
annyi az Ariadná fonala, hogy azokba gabalyo- 
dunk bele, s az útvesztőből kijönni nem tudunk, 
már mint az irodalom terén, és fájdalom az 
anyatermészetben sem, mert bár a fogalmakkal 
tisztában vagyunk, melyek az egyes legelő ala
kokat körvonalozzák, de azért még sincsen le
gelő. A legelő marhának pedig legelő kell, akár 
legelő-erdő, akár ligetes-legelő vagy bármely 
más képlet, de bizonyára olyan, hol bőven terem 
a fű, s vígan legelhet.

Égetőnek mondjuk e kérdést nemcsak azért, 
mert a jelen és jövő nemzedék létalapját érinti, 
hanem valószínűleg azért is, mert már erdőgaz
daságunkat pörköli. Miután az úrbéri rendezés
sel kapcsolatos tagosítás elkövette végzetes hibáit; 
miután a gazdaközönség zöme mindeddig nem 
változtatott megcsontosodott, ósdi szokásain ; mi
kor már,,minden kopár, és a legelőt gyep helyett 
a föld mélyébe hatoló, tátongó vízmosások alkot
ják, mikor már „ég a kunyhó, ropog a nád“ a 
kétségbeesett tekintetek a zöld erdőre tapadnak! 
És mi erdészek hiába dobunk széndarabot a 
pohár vízbe, s vetjük vele sűrűn a kereszteket, 
meg vagyunk bizony babonázva és ismét kitár
juk az erdők gazdag tárházának alig bezárúlt 
kapuit.

Az erdőgazdaság siet segíteni, a nagyrészt 
önhibája következtében válságos helyzetbe jutott 
ikertestvérén: a mezőgazdaságon. Pedig rossz 
testvér volt mindig és mindenütt, üldözte ezt, 
megtépte köntösét, kiszorította a csupán csak őt 
megillető helyről is, mig a törvény védelmébe 
nem vette, s nem biztosította zavartalan fejlődé
sét. De míg ez fejlődött, amaz eltékozolta kin
cseit, s a mikor lábai alól kiszalad a talaj, ismét 
testvérébe kapaszkodik, mely nem rázza le, ha
nem teljes erejéből, talán saját érdekeinek koc
káztatásával támogatja. Hiszen ezzel is a köz
érdeket szolgálja!

E szerény sorokban nem akarok egy uj le
gelő-alakot bemutatni, hanem reá mutatni arra, 
hogy az üzemterv keretén belül miként volna

megoldható a legeltetés kérdése oly irányban, 
hogy az a legelő-kivánalmat kielégítse, de azért 
az erdők közgazdasági hivatására káros befo
lyással ne legyen.

Erdőgazdasági üzemterveinkben a legeltetés a 
részletes mellékhasználati tervekben van, illetőleg 
ott van eltemetve a sárguló papírban, írott ma- 
lasztként. Fölösleges vitatni, hogy rendszeres 
erdőgazdaságnál az elő- és utó tilos felállításával 
szépen megalkotott legelőn nem terem zöld fű
szál, azon az-eszményi legelőn nem talál táp
anyagot a legelni akaró tehén. Ha tehát az er
dőben legelőt kívánunk, az megfelelően átala
kítandó, s a legelő-szükségen — a hol arra más 
mód és eszköz nem kínálkozik — csak úgy 
segíthetünk, ha a feltétlen erdőtalajt is át enged
jük e célra. Tudom, hogy e tekintetben szak
társaim nagy részének felfogásával ellentétben 
állok, miért is sietek megjegyezni, hogy a fel
tétlen erdőtalajnak legelő céljaira leendő átenge
dését úgy értelmezem, hogy az az erdőtörvény 
korlátáit át ne lépje, illetve az erdők közgazda- 
sági hivatását csorbítatlanul, érintetlenül hagyja. 
Távol van tőlem a gondolat, hogy netalán a fel
tétlen erdőtalajt közprédának oda dobva, a ko
párok terjedésénél nyújtsunk segédkezet és sza
porítsuk ama szivet facsaró, elszomorító képet 
elénk táró területeket, melyeknek visszahódításán, 
meg nem riadva akadálytól, már évtizedeken ke
resztül serényen, ma már sikeresen munkálkodunk.

Feltétlen erdőtalaj alatt azt értjük, mely fate- 
nyésztésen kívül másnemű gazdasági művelésre 
állandóan nem alkalmas és főleg nem alkalmas 
állandó legelő alakítására. Már ezen, az erdő
törvényünkön is átvonuló meghatározásból — 
hangsúlyozva az állandó szót és jelleget — ki
tűnik, hogy nincsen kizárva az ilyen természetű 
talajnak átmenetileg, fatenyésztés helyett legel
tetéssel történő kiaknázása. És valóban rendsze
res erdőgazdaságban is keresztülvihető, hogy a 
feltétlen erdőtalajon megfelelő legelőt alkothatunk 
és azt legeltetésre fölhasználhatjuk azon átme
neti idő alatt, illetve azon fokig, míg ez a rend
szeres erdőgazdaság sarkalatos alapelveibe bele 
nem ütközik. Sőt ilyen legelőgazdálkodás rend
szeres erdőgazdasági (sajnos, még nem egysze
rűsített) üzemterveink keretébe is beilleszthe
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anélkül, hogy a célba vett szabályos állapot 
megkívánta szabályos korfokozatok számottevő, 
nagyobb eltéréseket mutatnának, avagy a sza
bályos erdőalak amúgy is eszményi feltételeiről 
már eleve le kellene mondanunk, vagy a talaj 
termőereje, a tartamosság e talpköve, megtá- 
madtatnék, de még az erdőgazdaság rendes 
folytatásában sem keletkeznek érezhető zavarok.

Az eljárás és megoldás elég egyszerű. Rövi
den összefoglalva a következő: a szarvasmar
hának kihajtására kedvezően fekvő üzemosztály 
egy fordulószakában előírt vágásterületein, tekin
tet nélkül a feltételes vagy feltétlen erdőtalajra, 
alakítjuk a legelőt. Ha az évi vágásterület a 
szükségesnél nagyobb, teljesen elkülönzött, meg
felelő kiterjedésű vágássorozatot képezünk. Ez 
ritka eset lesz, mert oly nagymérvű a legelő
hiány, hogy bármennyi is volna a legelő, min
dig kevés. Magát a legelőt, a tényleges legelte
tést két évvel megelőzőleg, előkészítjük oly mó
don, hogy a meredek, köves, sziklás vagy ter
mőerejében gyengébb, tehát a fatenyészetnek 
részben való eltávolításával és a legeltetés által 
biztos elkopárosodásnak kitett területeken, az ott 
lévő faállományokat föntartjuk, szükség esetén 
tilalmazzuk is, a többi veszélytelen helyeken, a 
fatömeg 0 6 —0'7-ét kiszedjük, szem előtt tartva 
a jó legelő kívánalmait. Már most a legeltetés 
a rendes, előirt időben és helyen foganatosított 
véghasználat, illetve mesterséges ültetéssel ha
ladva, minden évben részben más területre he
lyeztetik át. Fanem, kor, üzemmód és vágás
forduló ezen eljárást többé-kevésbbé módosítani 
fogják, de bizonyára nem oly mérvben, hogy az 
előbbi elvek keresztülvitelét meghiúsítanák.

Hat évi tapasztalatról számolhatok be. Egy 
szálerdő üzemmódban, 80 éves vágásfordulóval, 
fokozatos felújító vágásokkal kezelt üzemosztály 
legelő céljaira kijelölt vágássorozatában a fönti 
elvek szerint létesített legelőn folyt és van gya
korlatban a legeltetés. Ugyanezen üzemosztály 
másik vágássorozatában a vető vágást 5 év múlva 
követi a takarító vágás, tekintet nélkül a termé
szetes felujulás sikerére, a mennyiben a hátra 
maradt hézagok mesterséges ültetéssel pótoltat
nak. Az előkészítő, ingerlő vágásokat az elő- 
használati tervben szabályozott, az állomány |

ápolásával járó fölszabadító és ritkító vágások, 
illetve a II. korosztályban (41—60 éves) alkal
mazott erős áterdőlések helyettesítik. Míg ezen 
vágássorozat első félfordulószakában a két-kéi 
évi vágásterületet magában foglaló öt vető vágás 
után, melynek mindegyike két évi vágásterület 
fatömegének körülbelül felét szedte ki, a takarító 
vágás a kiindulási pontra visszatér, addig a le
geltetés céljait szolgáló vágássorozatban, a tény
leges legeltetést két évvel megelőzőleg, két évi 
vágásterületet előkészítünk, s a fordulószak kez
detén az 1-ső és 2-ik vágás-területre beállítjuk 
a legeltetést, a 3-ik vágásterületet pedig vetővá
gással előkészítjük. A második évben a legeltetés 
a 2-ik és 3-ik vágásterületre lesz áthelyezve ; a
4-ik és 5-ik vágásterület vetővágással előkészítve, 
így folytatjuk az I. félfordulószak közepéig, mi
kor az ötödik évben csupán csak egy évi vágás
területet, a 10-iket készítjük elő vetővágással. 
A I. félfordulószak második felében már a ta
karító vágás a rendes helyen, az 1-ső és 2-ik 
vágásterületen veszi kezdetét, a mikor a legel
tetés a 6-ik és 7-ik vágásterületeken folyik. A 
takarító vágásokat, illetve mesterséges ültetése
ket, 2—2 évi vágásterületet felölelve, a 7-ik 
vágásterületig vezetjük. A kilencedik évben csak 
egy évi, a 7-ik vágásterületen alkalmazzuk a 
takarító vágást, míg egyidejűleg a II. félforduló
szak 11-ik vágásterületét előkészítjük vetővágás
sa l; a legelő ekkor az I. félfordulószak 9-ik és 
10-ik vágásterületein van. Ugyanígy járunk el a 
tizedik évben, a 8-ik vágásterületet takarító vá
gással és a 12-iket vetővágással kihasználva. 
A legelő előkészítése és az egyes használatok 
hasonlóan folynak a II. félfordulószakban, de a 
13-ik és 14-ik vágásterületek a tizennegyedik 
évben egyidejűleg lesznek előkészítve.

Mindez legjobban kitűnik az alábbi tervvázlatból.
I-ső félfordulószak

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

h li Is h l3 u Ír, In 17 Is 1»
2 évvel a 
legeltetés la U Ir, In b Is 1» ho

előtt
előkészítve VI V2 v*> V3 va V4 V4 Vő

te, tfi t7 u ts ts tó ti 0 ti 5 115
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Il-ik félfordulószak
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

ho h l 112 Il3 Il4 Il5 ho 117 1|8 lift

l a U 2 ll3 ll4 115 ho ll7 ll8 1|9 121

V9 vio Vll Vll v h V12 V13 V | 3 V |4 V |4

tlfi ti  0 tl7 tl7 t i  8 tis tio t20
a két évi 
előkészítés 
megtakarí

tása

1 =  legeltetés; v -.vető (legelő előkészítő) vá
gás ; t == takarító vágás 1—20 a vágásterületek 
sorszáma; a betűk mellett azon évszámot jelölik, 
melyben az illető használat foganatosítandó.

Ezen tervvázlatból kivehető:
1. Évenként két évi vágásterület lesz legel

tetve, minden vágásterület legfeljebb két évi idő
tartammal.

2. A legelő előkészítése 1—5 évvel előzi meg 
a tényleges legeltetést.

Azon vágásterületeken, melyekre a legeltetés 
1— 2 év múlva kerül, az előkészítő vágásokat 
úgy vezetjük, hogy jobb legelő nyerése céljából, 
a faegyedek egyenletes elosztása helyett inkább 
a csoportos elosztáshoz ragaszkodunk, a többin, 
melyeket a legelő 3—5 év múlva ér el, rendes 
vetővágásokat alkalmazunk, hogy a talajt az idő 
viszontagságai ellen lehető sikeresen védjük. 
Ha a tetemesen megritkított állományokban a fű 
buja növéséhez megkívánt nagyobb hézago
kat a széldöntések időközben nem eredménye
zik, azokat a tényleges legeltetés előtt 1—2 év
vel, különösen a források és patakok körül, 
mesterségesen létesítjük. Általában a fűtermés 
fokozására törekszünk és a jó legelő feltételeit 
mindenkor szem előtt tartjuk.

3. A takarító vágás és legelő között legalább 
egy évi vágásterület és legalább egy évig, mint 
vetővágás, teljes nyugalomban van. Ennek célja, 
hogy a netalán ez időben bekövetkező magter
més kárba ne veszszen, de főleg az a fel
adata, hogy a legelőt az ültetésektől elzárja s ez 
utóbbiak megőrzését könnyítse.

Az igy nyert legelő-területen az inkább cso
portosan álló 0 3—0 4 sűrűségű bükk és kisebb 
kiterjedésben lúcfenyő állományok alatt jó, erő
teljes tápanyagot nyújtó fű képződött. A gondos

számítás alapján megállapított, korlátolt számú 
tehénnel, kellő felügyelet mellett gyakorolt legel
tetés a talajban észrevehető károkat egyáltalán 
nem okozott. Az erdő képe, bár némileg elütő, 
de csak úgy, mint a legelőtől ment másik vágás- 
rorozatban, a rendszeres erdőgazdaság benyo
mását teszi a szemlélőre. A mesterséges ültetés 
akadálytalanul foganatosítható. A sarjadzás, ön
vetődés s ezzel a természetes felújítás előnyei
ről igaz ugyan, hogy részben le kell mondani, 
de ez nem tekinthető döntő hátránynak, külö
nösen nem, ha figyelembe vesszük, hogy ez 
által a nélkülözhetetlen legeltetést állandóan biz
tosíthatjuk, miből messze kiható előnyök fakad
nak.

Ilyen és hasonló legelő létesítése kivált olyan 
legelőben szűkölködő vidéken jogosúlt, hol vi
rágzó iparvállalatok vagy kiterjedt bányászat 
számos munkást foglalkoztat, kiket nem láncol
hatunk le másként, minthogy őket helyhez köt
jük ; a mindinkább fenyegetően terjedő, a köz
érdeket is károsan érintő szociális eszméktől 
nem zárhatjuk el biztosabban, mintha a megél
hetésükhöz szükséges összes eszközökkel ellát
juk, s azok legfontosabb tényezőjére, a tehén
tartás lehetőségére módot nyújtunk. Az a görnyedő 
munkás, ki kérges tenyerével, verejtékkel keresi 
meg napi kenyerét, nem hagyja el könnyelműen 
azt a helyet, hol családjának megélhetését biz
tosítva látja, lelkének háborgó hullámait elsimítja 
az a — aranyakkal fölérő — csepp tej, melyet 
szeretett gyermekének nyújthat! És a mint a 
legelőhiány indító rúgója lehet az Amerikába 
való kivándorlásnak, nem egyszer csírája a 
már vérnyomokon gázoló társadalmi kárnak: a 
„sztrájknak“, az ádáz bérharcoknak!

Ezen kiválóan fontos köz- és magánérdekek
nek figyelembe vételével a legeltetés kérdésének 
az üzemterv keretében leendő, föntebb körvo
nalazott megoldása elől nem lehet elzárkózni, 
mely bár az erdőbirtokostól, erdőgazdasági szem
pontból, a legmesszebb menő anyagi áldozatokat 
követeli, de a rendszeres erdőgazdaság sarka
latos alapelveit nem sérti. .... ,
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Az erdőőr kérdéshez.
Ma, a szubjektív meggyőződések idényében, magam is 

előhozakodom egyéni véleményemmel a szakiskolás és 
nem szakiskolás erdőőrökről, s a két párbajra kelt fél 
közül annak segítségére sietek, ki a vívást az élet nehéz 
harcában kényszerűségből, de kedvvel tanulta meg, míg 
ellenfele ügyes, tapasztalt vívómestertől tanulta el a 
fogásokat.

Úgy a szaklapokban, mint a szakemberek társaságában 
sok szó, sok vita esett arról, hogy váljon csupán csak 
szakiskolás erdőőrök alkalmaztassanak-e, vagy pedig 
eléggé megfelelnek a szakvizsgázott erdőőrök is?

Mindenkinek meggyőződését tiszteletben tartom, s épen 
ezen okból jeleztem, hogy tisztán egyéni nézetemet kí
vánom elmondani, a nélkül, hogy e tárgyról újabb vitát 
szándékoznám provocálni.

Öt évi kincstári, s ennél hosszabb időt holtkézi birtokon 
töltött szolgálati éveim alatt azt tapasztaltam, hogy a nem 
szakiskolás erdőőrök a szolgálatban teljesen beválnak, és 
a szakiskolás és nem szakiskolások között azt a bizonyos 
tátongó űrt nem bírtam felfedezni, pedig eleivel magam 
is kerestem.

Azon körülmény, hogy ma minden ember nagyobbnak 
akar látszani, mint a mekkora; s a midőn csak egy jól- 
rosszul elvégzett iskolával többet felmutatni tudó ember 
már szellemi felsőbbséget érez egyenrangú társai felett: 
a szakiskolásoknak határozottan hátrányára szolgál.

E modern betegséget köztök sajnosán tapasztaltam; 
szimptomái kellemetlenül érintettek.

Lássunk a sok közül egy esetet:
Felsőbbségemtől kapott és specialis viszonyainkhoz nagy 

meggondoltsággal alkalmazott rendelet közlése végett 
összehívtam az erdőőrököt. S megtörtént, hogy a magát 
legokosabbnak tartó szakiskolás a rendeletet egész egy
szerűen helytelennek nyilatkoztatta ki — pedig véleményét 
senki sem kérdezte.

— Azt hiszem kevés szak van, melynél a parádézás 
oly felesleges volna, mint épen nálunk. Mégis megtörtént 
az alábbi eset.

Sok irodai dolgom lévén, főnököm megígérte, hogy a 
másolásra egy jó irású erdőőrt kapok.

Kopogtatnak ajtómon s belép egy elegáns alak: cugos 
topánkába, világos őszikabátba öltözködve, kezében ke
mény kalap, és hóna alatt— horrendum dictu — esernyő.

Midőn megtudtam, hogy látogatóm X. Y. erdőlegény, 
kit másolás végett küldtek hozzám: megdicsértem jó 
ízlését; kívántam, hogy minél elébb erdőőr lehessen, az
tán vehet magának lakk-topánkát csattal; frakkot, cilin
dert és selyemparaplit.

Fájdalommal olvasom, hogy nem szakiskolás erdőőreink
nek gyakran a „livrés inas“ és „lakáj“ neveket adják 
csúfolásul — talán mert udvariasak?

Hát bizony mondom, hogy szakiskolás erdőőreink közül 
többen tanulhatnának udvariaságot és szolgálatkészséget

nem szakiskolás kollegáiktól, mert az udvariasság még 
nem szolgalelküség, a szolgalelküség pedig nem talp
nyalás, — hanem igenis társadalmi kötelesség, melyet 
nem szégyenlettem gyakorolni felebbvalóimmal, vagy 
nálam kisebbrangúval szemben sem soha.

Ha mint tanult embernek önkéntes koromban a 
lópucolás nem törte derekamat; a főnökömnek pipa
gyújtáshoz nyújtott gyújtó tűz sem égeti ki szemeimet, s 
elejtett bicskája felemelése után sem maradtam görbe.

A tanultság, értelmesség és megbízhatóság egymástól 
különböző tulajdonságok.

Az itteni viszonyok között feltétlenül annak adok előnyt, 
kiben a megbízhatóság a fő tulajdonság: mert jobban 
bízom annak munkájában, ki a kapott rendeletet szószerint 
teljesíti; mint azéban, ki elbizakodottságában kritikusnak 
áll b e ; képzelt szellemi magaslaton állva, a munkán 
saját ízlése szerint változtat, s ez által gyakran oly za
varokat idéz elő, melyből nehéz a kibontakozás.

Nem célom a szakiskolásokat kisebbíteni, csak rá 
akartam mutatni egyes kinövésekre, melyeket gyakrab
ban lehet a szakiskolásokon tapasztalni.

Tudom, hogy e fattyúhajtások csiráját nem a szak
iskolából hozzák magukkal, ott csak jót, hasznosat tanul
hatnak ; hanem ambíciójuk túltengése folytán beteges 
képzelődésből, vagy e kérdésről olvasott vitatkozások ferde 
értelmezéséből önkéntelenül észrevétlen csempészték azt 
be magokba.

Készséggel ismerem el, hogy elég szakiskolást ismertem, 
ki az életben hivatását-jól felfogva, helyét kifogástalanul 
megállta; de elégtételt kívánok adni azon indokolatlanul 
lecsufolt erdőőröknek, kik szakiskola nélkül is megelége
désre tudnak szolgálni.

Véleményemet, hogy a kétféle erdőőr között semmi
féle tátongó ür nincs, bebizonyítva láttam abból, hogy 
több oly nem szakiskolás erdőőr volt, s van jelenleg is 
kezem alatt, kiket értelem és megbízhatóság, udvariasság 
és szolgálatkészség, szorgalom és pontosság tekintetében 
túl nem szárnyal egy szakiskolás sem.

Jól mondja Merreider kedves lapunkban; szorgalom 
és lelkiismeretes munka az, ami a megelégedést vonja 
maga után.

Ennek lesz természetes következménye az, hogy 
tekintélyük is emelkedik.

Az erdőőri személyzet ne azzal iparkodjék tekintélyt 
szerezni — a melyre pedig nagyon is szüksége van — 
hogy egymás közt civakodva, erőszakkal meghazudtolni 
akarja a közmondást: varjú a varjúnak szemét ki nem 
ássa; hanem tartsa szem előtt azt az igazságot: concordia 
parvae res crescunt, discordia antem maximae dilalbuntur; 
ami magyarán annyit tesz : összetartással sokat elérhet
nek, egyenetlenkedéssel pedig azt is elveszthetik, amit 
már nyertek. Hárs.

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



278 16. szám.MAGYAR

Községi és némely más erdők állami 
kezeléséről.

i.
A M. E. ez évi 14. számában közzétett értekezésre 

akarok reflectálni, nevezetesen és főleg arra, a) van-é 
az állami erdőhivataloknak létjogosultsága, b) beszüntet- 
hetők-é azok és c) egyesíthető-é ez intézmény az erdő
felügyelői intézménynyel? A megokolandó feleletem erre 
a három kérdésre a következő : a) az állami erdőhiva
taloknak van létjogosúltsága, b) az állami erdőhivatalok 
nem szüntethetők be, hanem fejlesztendők, c) az állami 
erdőhivatalok intézménye semmi esetre sem egyesíthető 
az erdőfelügyelői intézménynyel.

Mielőtt a feltett kérdésekre adott feleletet megokolnám, 
azon kezdem, hogy „S.“ az állami erdőhivatalokat és 
az 1898. évi XIX. t.-cikkből folyólag életbe léptetett in
tézményeket időleges jellegüeknek tekinti s mi fő, lét
jogosultságukat vonja kétségbe, összehasonlítván az új 
szervezést egy kormányozhatónak tervezett léghajóval, 
melynek alkotó részei nincsenek összhangban, tehát a 
léghajó szerkezete nem működik egyöntetűen, nem tud 
emelkedni!

Ezen aeronautikus hasonlat nem egészen találó, még 
pedig azért nem, mert „S.“ a nagy áldozatokkal, fárad
sággal és küzdelemmel megalkotott és meglévő léghajó
ban a hajtóerőt akarja redukálni s így a léghajót egy I 
problematicus értékű új hajtóerővel akarná mozgatni. A 
csöbörből vederbe való experimentatió elve ez. Miért? 
Azért, mert a kezelési szervezetnek egészen más a fel
adata és hatásköre, mint az erdőfelügyelői szervezetnek. 
Ehhez semmi egyéb sem szükséges, csak az, hogy a 
meglévő törvényes intézkedéseket s az intézmények egy
mástól eltérő hivatását ismerjük. Nem beszüntetni, hanem 
fejleszteni kell az állami erdőhivatalok és erdőfelügyelő
ségek intézményét és pedig főleg az erdős törvényható
ságok területén, lehetőleg törvényhatósági területekként. 
Ez a fejlesztés akként volna elérhető, ha az erdőgond
nokságok számát is növeljük a piunkabirás fontos és 
egyedül mérvadó elvével s az erdőhivatalok ügykörét 
szabályozzuk s a kellő személyzettel és munkaerővel el
látjuk. Ez az intentió a fejlődés erejét jelenti.

Az állami erdőhivatalokat miért is nem lehet semmi 
esetre sem egyesíteni az erdőfelügyelői intézménynyel, 
hanem ez utóbbit szintén törvényhatóságonként, főleg 
erdős törvényhatóságonként fejleszteni kell. Ezen, a tör
vényekben bent foglalt és indokoltan meglévő intézmény 
a törvényes codifikálás alkalmával abból a szempontból 
lett életbe léptetve, hogy a felügyeleti ügykör ellenőrzője 
is legyen minden erdőkezelési ügykörnek. A kezelési ügy
körnek szükebb, a felügyeleti ügykörnek tágabb működési 
köre van a fennálló törvényeinkben biztosítva és meg
jelölve. Az a fő, hogy ezen két intézmény megvan. Egyi
két sem szabad a föld színéről sonica eltörölni. Oly hely
telen eljárás volna ez, mintha a betegnek valamely be-

E R D É S Z

teg testrészét, mielébb alapos gyógymódhoz folyamodnánk, 
egyszerűen megamputáljuk, s azután odadobjuk az enyé
szetbe. Az erdőhivatalok és erdőfelügyelőségek intézmé
nyének a fejlesztése az önállósítás alapelvében keresse 
indokolását. Minden arra való és meglévő intézmény 
ügykeretében biztosítani kell a szabad mozgást és érvé
nyesülést ! Mentői jobban van a szabad mozgás tere 
akadályokkal elhalmozva, annál nehézkesebb a mozgás 
rajta. Tehát nem a teret, hanem az akadályokat kell el
mozdítani a működés teréről. És ebben „S.“-el egyet
értek, a mennyiben ő is helyezkedik az államerdészet 
szóban lévő kezelési intézményének a fejlesztési elvé
hez. Az állami erdőhivatalok fejlesztésének alapelvéből 
kiindulva számos út kívánkozik a cél elérésére. Min
denekelőtt minden kezelési és ügyviteli anomáliát be kell 
szüntetni s a célszerűségi okok szemelőtt tartásával ez 
minden nehézség nélkül vihető keresztül. Mindenekelőtt 
közvetlenebb szemügyre kell venni az állami erdőhivatalt, 
az erdőkezelés valamint a fontos erdőrendezés tekinteté
ben és semmi esetre sem volna helytelen, ha e kérdés 
megoldásánál az erdőrendezési és kezelési ügykör in- 
compatibilitásánál fogva, a belterjes és célnoz vezetőbb 
fejlesztés alapelvénél fogva is munkaköre egymástól el
választatnék és a megfelelő munkabeosztás mellett ön- 
állósittatnék és főleg elkülönítetnék. így nem a rombo
lás, hanem az építés elve nyerne kifejezést. Az állami 

: erdőhivatalok beszüntetésére nem látok elég okot abban, 
hogy az „S.“ szerint bizonyos anomáliák kerülnek nap
fényre a működés ügykörében, mert hiszen semmi sem 
nehezebb annál, minthogy minden állami erdőhivatal ré
szére állíttassák oda egy élesen körvonalozott és a leg
utolsó hajszálig egyöntetű s általánosított szabály a mű
ködési ügykör tekintetében, mert az egyik állami erdő
hivatalnak ebben, a másik állami erdőhivatalnak abban 
az irányban kell nagyobb tevékenységet kifejtenie. De 
hogy a dombvidéki erdőhivatalok az esetleges reorgani
zációnál más elbírálás alá fognak esni, mint a közép és 
magas hegységi fenyves erdős törvényhatósági területe
ken működő állami erdőhivatalok, az kétséget nem szen
ved. Nagyon lényeges és égető szükség elsősorban az, 
hogy a megejtendő reorganizálásnál az egyes túlnagy és 
túlkicsiny területű erdőgondnoksági, illetve erdőhivatali 
kerületek revisio alá vétessenek és arányosan felosztas
sanak.

„S.“-nek a fennálló törvényszabta szervezéssel szem
ben támasztott azon kritikája, hogy a szervezés körül 
felmerült esetleges hiba miatt annak egy fontos közegét, 
az állami erdőhivatalt be kelljen szüntetni, már azon ok
nál fogva sem állja meg helyét, mert „S. “ a mint egy 
kissé neheztelő soraiból kiveszem, inkább individuális, sem
hogy tárgyi okok miatt villogtatja reform-kardját az ál
lami erdőhivatalok létjogosúltságának a feje felett! Ta
pasztalás szerint tudjuk, hogy több szem többet lát! Ta
pasztalásból tudjuk, hogy nincs olyan hivatali ügykör, a 
hol kellő tapintattal, óvatossággal és energiával esetleges
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controversia nélkül is simán és tárgyilagosan ne működ
hessenek a szakközegek, de azt is tudjuk, hogy egyes 
izzóbb vérü ambitiónak ritkán van valami ínyére; ez is 
rossz, az is rossz és a jobbnak elősorolásával rendsze
rint s többnyire adós is marad. S azért az életképes in
tézménynek, mely semmi esetre az aeronautikus alapon, 
hanem az adott viszonyokhoz mért alapon lett létesítve, 
lehetnek hibái, kinövései, amelyeket azonban — s ezt 
hangsúlyozom — nem a rombolás, hanem az építés el
vével kell tárgyalni és nyélbe ütni. Semmi sem tökéle
tes a nap alatt. Tökéletes szervezést egyszersmindenkorra 
való megdönthetien végérvénynyel emberi ész nem léte
sített soha, s azért a jót jobbá, a megfelelőt tökélete
sebbé az élettapasztalat és szükséglet a maga kérlelhet- 
len rigaroításával idővel úgy is kireparálni kénytelen. In
tézményünk fiatal, nem afféle sövény mellőli fattyú, ha
nem törvényes gyerek, amelyet nem amputálnunk, hanem 
életerőssé kell nevelnünk és fejlesztenünk 1 S ez ama 
kulturális és szervezési harcnak egy nagy érdeme, hogy 
az új törvény intézményével oda állította az erdészetet a 
törvény keretébe, nevezetesen azt az erdészetet, amelyet 
azelőtt mint afféle fattyú-gyereket ide s tova lökdösött a 
sors és boldog-boldogtalan. S ha az új szervezésnek csak 
ez az egy az érdeme, már ez is babért jelent! A hiva
talos, és „S.“ szerint vigéc-módra való utazgatásokban, 
az úti számla rendszerben, az erdőgondnokság vezetésé
nek ideiglenes megbízatásban semmi szégyenlőt sem látok, 
kivált akkor, midőn méltányosabb alapon lesz a felszá
mítás rendszere rendezve, mert mentői többet utazom, 
annál megfelelőbb eredményt mutathatok fel a szolgálat 
terén, s annál megfelelőbb felszámolást érek el. Ha az 
utiszámláknak az az érvényesítési módja lépne életbe, 
hogy a beterjesztett s hivatalalfőnök által láttamozási zá
radékkal ellátott utiszámla az illetékes adóhivatalnál 
azonnal volna érvényesíthető, a számvevőség által a revi- 
dealásnál esetleg felmerült különbözeteknek utólagos meg
térítési kötelezettségével, az utiszámla rendszer semmi kí
vánni valót sem hágy hátra. Azt a tevékenység hathatós 
rugója gyanánt s a kezelő erdőtiszti személyzet és a ke
zelési eredmény tekintetében fentartandónak vélem ! Hogy 
a kezdet nehézségei az állami erdőtiszteknél sokkal sú 
lyosabbak, mint bármely más pályán, az kétségen felül 
áll! S hogy ezen méltányosan segíteni kell, kivált a 
gondnoksági vezetéssel megbízott alsóbb rangú tisztekkel 
szemben, az már égetően jés elodázhatlanul szükséges 
Főbb elvi vonásokban ennyiből állana a M. E.-nek erre 
vonatkozó „S.“ jelű értekezésére a reactió.

> Silvaticus.
II.

Az 1898. évi 3IX. t.-c.-el, ugylátszik, többen nem tudnak, 
megbékülni. Hogy miért, talány előttem, mert tárgyilagos 
fejtegetést, bírálatot ugyan hiába keresünk e törvényről. 
Legföllebb egyes odavetett, általános szólamokkal talál
kozunk, melyeket komolyan venni nem lehet, mert nél
külözik a meggyőző erőt: a tárgyilagosságot, az igazságot.

Az eddigi támadások mind a körül forognak, hogy az 
uj törvény tetemes költségeket sózott az illető erdőbir
tokosok nyakába, s újabban: hogy evvel a költséggel az 
erdőfelügyelőségeket olyanokká lehetett volna kiegészíteni, 
hogy eredeti rendeltetésöknek [meg is felelhetnének. 
Ebbe a hibába esett a cikkiró is, midőn egyes, az át
menet nehézségeiből eredő, a törvény végrehajtásánál ta
pasztalt, tehát könnyen menthető hibákból — bár köz
vetve — azt a következtetést vonja le, hogy a törvény 
nagyobb része csak betű, melyet végrehajtani nem 
lehet.

Nem akarok dicsérő hymnusokat zengeni erről a tör
vényről, mert nem szorul az én dicséretemre! Azután 
meg nem akarok oly|színben feltűnni, mintha azért ven
ném védelmembe, mert magam is egyik szerény tagja 
vagyok annak a lelkes gárdának, amelynek e törvény 
végrehajtása a feladata. Tessék ezt a sokat hibáztatott 
törvényt egészen elfogulatlanul, részrehajlatlanul elolvasni, 
tanulmányozni, vagy ami még ajánlatosabb, tessék azt 
bármely jogászunknak a kezébe adni, s meg fogja látni 
a cikkiró, hogy elismerést fog róla hallani. Büszkék le
hetünk, hogy van olyan szakemberünk, aki minden am
bícióját, egész tetterejét és tudását e törvény megalko
tására fordította!

A törvény jogi részére, amelyet külömben iS eddig 
seholsem támadtak, kiterjeszkedni én sem akarok. Mind 
a mellett nem mulaszthatom el annak elmondását, ho
gyan nyilatkozott előttem egy kiváló jogász e törvényről. 
Én ugyanis ama nézetemnek adtam kifejezést, hogy a 
törvény a közös birtokosoknak túlságos szabadságot biz
tosított, amidőn megengedi, hogy gazdasági ügyeiket a 
megállapított gazdasági ügyviteli szabályok értelmében 
teljesen önállóan intézzék. A volt úrbéreseknek s a töb
bieknek túlnyomó része nem áll a műveltségnek azon a 
fokán, hogy e szabadsággal a saját érdekékben élni is 
tudnának. Népünk előbb még tanításra szorul. Célszerűbb 
lett volna — mondám — ha az anyagi rész intézését a 
községi elöljárókra bízták volna. így egyszerűbb és ol
csóbb lett volna a gazdálkodás, és a közigazgatási tiszt
viselők jogot nyertek volna az ellenőrzésre (meg talán 
az erdőhivatalok is). Erre azt a feleletet nyertem, hogy 
lehetséges, hogy a törvény végrehajtása, igy ahogy van, 
több nehézségbe ütközik, lehet, hogy főleg kezdetben, míg 
a nép beleszokik, az említettem eljárás a gyakorlati élet
ben megfelelőbb, olcsóbb lett volna, de a törvénynek ezt 
a részét másképpen megcsinálni nem lehetett és nem 
is volt szabad. A liberalizmus mostani korában uralkodó 
jogi felfogás szerint a magánjogba ilyen mélyen belenyúló 
idegen beavatkozás meg nem engedhető s nem is kép
zelhető, mert ez esetben „közjóról“ nincs szó. A közös 
birtokosoknak tehát ebbe a kabátba fokozatosan bele 
kell nőniök, hogy jól álljon rajtok 1 Hogy. pedig ez az 
idő mielőbb bekövetkezzék, éppen az állami erdőhivata
lok egyik nehéz, bár hálás feladata.

Nézzük a törvénynek megtámadott: erdészeti részét.
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Remélem, hogy nincs szakember, aki a törvényt hibáz
tatná, hogy az 1879. évi XXXI. t.-c. 17. §-ának a hatását 
többi erdőre és egyéb területre kiterjeszti. Mindnyájan 
egyetértünk abban, hogy e területek rendszeres kezelése 
szükséges. Legfölebb azt mondhatná valaki, hogy az 
állami kezelés volt felesleges, mert hiszen pl. az erdőket 
addig is szakemberek : a járási erdőtisztek kezelték. Igaz, 
hogy szakemberek kezelték, s mégis mi történt? Az, 
hogy ez erdők évről-évre pusztultak és fogytak, mert a 
járási erdész nem volt független. Ha a megyei, községi 
s a többi intéző körökkel békében akart élni, ha kelle
metlenséget nem akart, bizony sokszor kellett szemet 
hunynia számos szabálytaian, sőt törvénybe ütköző cse
lekményen. Az erdőfelügyelőség pedig jelenlegi szerveze
tével ezekkel szemben tehetetlenül állott. Óriási kerüle
tében a legnagyobb szabálytalanságokról is vagy igen 
későn, vagy egyáltalán nem szerzett tudomást. Az a fel
ügyelő, aki legfölebb minden tizedik évben a revízió 
alkalmával nézte meg az erdőt, vájjon miként szerezhe
tett volna meggyőződést a gazdálkodás időközi meneté
ről ? így történhettek azok a visszaélések, úgyszólva az 
erdőfelügyelőség szeme láttára, melyek ezeknek az erdők
nek állami kezelésbe vételét föntartásuk és jövőjük biz
tosítása végett siettették, mint a mely a törvény rendel
kezéseinek megfelelő gazdálkodás tekintetében nagyobb 
biztosítékot nyújt, mint a minőt a járási erdőtiszti intéz
mény nyújtott.

A járási erdőtiszti intézményből tehát m. kir. járási 
erdőgondnokságok lettek, élükön az állami erdőhivatalokkal. 
Az uj szervezés — s ez a lényeges — az illető erdő- 
birtokosokat az addiginál nagyobb mértékben nem ter
helte meg, sőt helyenként a költségek csökkentek, az 
államnak pedig a várható eredményhez, a megoldandó 
feladatokhoz képest alig számba vehető kiadási többletet 
okozott. Nem helyén való az a feljajdulás: „szegény ha
zánknak nem elég nagy a terhe, hogy még erre is telik?“ 
Az erdőbirtokosok ugyanis nagyobb anyagi megterhelés 
nélkül határozottan nyertek vele, mert olyan erdőtiszti
kart kaptak, mely az említett gátló körülményektől füg
getlenül, munkabírását, tudását a birtokosok érdekeinek 
szentelheti. Az állam pedig a csekély hozzájárulás fejé
ben az egész országban elágazó, tanult szakemberekből 
álló hálózatra tett szert, melyre bátran bízhatja pl. a ter
mészet világába tartozó tudományos megfigyeléseket (ma
darak vonulása, cserebogár-rajzás, hernyójárás stb.),— mely 
ellenőrzi a káros rovarok, a hernyók irtását, csemeteker
teket, gyümölcsfaiskolákat létesít, melyekből évenként 
ezer meg ezer facsemete és gyümölcsfa kerül ki a sze
gény nép közt leendő szétosztás végett, — mely feltétlen 
talajon álló legelőket kezel, kopárokat fásít stb., szóval 
olyan köz- és nemzetgazdaságilag fontos teendőket végez, 
hogy a fentartására évente fordított aránylag csekély do- 
táczió százszorosán megtérül a nép vagyonosodásának, 
tudásának, műveltségének fejlesztésével, tehát az adóalap 
emelésével.

Én azt mondom, hogy az erdőgondnokságok ellenőrzésé
vel az amúgyis túlságosan megterhelt erdőfelügyelőket meg
bízni nem lehetett. Nem pedig azért, mert a mostani 
szervezetük mellett a legjobb akarattal sem tudnak meg
felelni az erdőtörvény szabta kötelességeiknek, amint a 
15217/898. sz. ministeri rendelet is elismeri, amidőn az 
összes állami erdészeket a kezelésük alatt nem álló többi 
erdőkben észlelt törvénybe ütköző cselekményeknek az 
erdőfelügyelőségekkel való közlésére hívja fel. Ha az 
1879. évi erdőtörvényben és az új 1898. évi törvényben 
foglalt összes feladatok végzését az erdőfelügyelőségekre 
bíztuk volna, számukat az országban, hogy feladatuknak 
csak némileg is megfelelhessenek, legalább 55-re kellett 
volna felemelni s a mellett akkora segédszemélyzetet 
alkalmazni, hogy a támadt költségek jóval meghaladták 
volna az állami erdőhivatalok szervezési költségeit.

Ha pedig az erdőfelügyelőségek létszámát meghagytuk 
volna és csupán „kellő számú“ segédszemélyzetre bíztuk 
volna a törvények végrehajtását, nagy hibát követtünk 
volna el. Megint ott volnánk, ahol valánk a járási erdé
szek idejében: hiányozna az ellenőrzés, ami pedig leg- 
kevésbbé sem csorbítja az önállóságot. A hivatal fejének 
ismernie kell az összes akár felügyelete, akár kezelése 
alatt álló erdőket egész alapossággal, mert különben 
csakugyan előáll az a felemlített kacagtató eset, hogy 
egy szál fa kiadása végett a helyszínére kiszáll a kezelő 
és az ellenőrző erdész. De ez még nem elég. Ismernie 
kell a nép gondolkozását, műveltségi állapotát, gazdál
kodási módját, tudnia kell, hol érhet el eredményt szép 
szóval, búzdítással, hol szelidebb nyomással, avagy szi
gorúbb fellépéssel. Ehhez pedig sok tapasztalat, a néppel 
való folytonos érintkezés szükséges, mely utóbbi követel
ménynek az erdőfelügyelő nagy kerülete és sok egyéb 
teendői mellett megfelelni egyáltalában nem bír. A ta
pasztalatlan, gyakorlatlan kezdőkből álló segédszemély
zetre meg fontosabb dolgok elintézését bízni nem lehet.

Az új törvénynek az a célja, hogy a járási erdőgond
nokságok működését ellenőrző állami erdőhivatalok ne 
csak gyűjtő-hatóságok legyenek, hanem irányító, vezető 
hatóságok, melyek a többnyire kezdő erdészeket a teen
dőkbe bevezetni, az erdőbirtokosokat rendre szoktatni, az 
okszerű gazdálkodás szükséges, célszerű voltára tanítani 
és részére megnyerni vannak hivatva. Aki tisztában van 
e teendők fontosságával, messzire kiható következményei
vel, teljesen természetesnek találja, hogy e célra a 
külön álló erdőhivatalok lettek szervezve. Valamint az sem 
fog feltűnni, hogy csak 2—3 erdőgondnokságból álló 
erdőhivatalok is vannak, ha tekintetbe vesszük, hogy 
igen nagy kerületeket egy kalap alá vonni nem lehet, 
különben beleesünk az erdőfelügyelőségek szervezésénél 
elkövetett hibába. Másrészt oka az a gondos, aprólékos
ságig ment költségkímélés, melylyel az új szervezés tör
tént, úgy hogy a KEB-ok* sokszor kétannyi erdőgond

* Közigazgatási erdészeti bizottság.
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nokság felállítását javasolták, mint a mennyit valóban 
szerveztek és betöltötték. A lerakott alapon, ha a költség 
is megengedi, idővel könnyű lesz a kiegyenlítés.

Az állami erdőhivatalok szervezésénél tekintetbe kellett 
venni azt a lényeges körülményt is, hogy feladatuk a 
kezelési teendők végzése, mig az erdőfelügyelőséget az 
összes erdők felett gyakorlandó felügyelet céljából szer
vezték. A működési és hatásköre tehát teljesen elütő egy
mástól s mindaddig, míg a kezelés el lesz választva a 
felügyelettől, egyiknek vagy a másiknak felesleges vol
táról nem beszélhetünk. Mindkettő önálló, egymástól füg
getlen. Mindkettőnek megvan a maga külön működési 
köre, tehát a maga létjogosultsága s valóban sajnálatos, 
ha helyenként harc és háború folyik közöttük azért, hogy 
melyik kerekedjék fölül. Ilyen eseteken legföllebb sajnál
kozni lehet, de ebből az erdőhivatalok ellen fegyvert ko
vácsolni, vagy pláne azt a következtetést vonni, hogy 
az erdőhivatalok szervezése nem szerencsés alkotás : nem 
lehet. Kanapé-processusok mindenütt előfordulnak az 
életben, ahol különböző kaliberű emberek kerülnek össze. 
Bizonyos azonban hogy művelt emberek közt nem for
dul elő. Többnyire olyanoknál tapasztalható, akik állásu
kat nem tehetségöknek, tudásuknak köszönik, hanem akiket 
a szoknya, vagy egyéb szerencsés körülmény emelt a 
magasba, akik e miatt elbizakodva, dölyfösségökben le
nézik a „misera plebs“-et s azt az elvet vallják, hogy 
„akinek az Isten hivatalt ad, annak eszet is ad“.

Én attól tartok, hogy —- ha az erdőgondnokságokat se
gédszemélyzettel látnák el, úgy ez végezné a hivatalos
kodás fáradságos részét, utazgatna „vigéc“ módra, mert 
az erdőgondnok urat az akadémián másképp nevelték, I 
iránta más igényeket támasztott a társadalom, mint a j 
„zöldfa“-kocsma virágzó korában! Pedig akik előtte vol- J 
tak az akadémián, azokat sem a gólya költötte. Ha va- I 
laki nagy úrnak született, kár annak a mi rosszul dotált, 
fáradságos pályánkra lépnie, okosabb annak beülni a do
míniumba, vagy egyenesen a miniszteri bársonyszékbe, 
s onnan osztogatni a parancsokat. A mi pályánkon bi
zony csak tövis terem, sült galamb nem repül az em
ber szájába.

Ha van, aki ilyen elvekkel lép az életbe, úgy nem is 
lehet megelégedve a helyzetével s nem csodálkozom, 
ha a nép jobban gyűlöli a fináncnál. A nép érdekével 
talán nem törődik, bajai iránt nem fogékony, tanácsot 
adni nem tud, vagy nem akar, hanem magával és a vi
lággal meghasonolva amúgy is nehéz sorsát elviselhetet
lenné teszi a helyett, hogy hivatásának teljesítésében 
keresne -és találna vigaszt. A hibát mindig másokban és 
nem önmagában keresi; nem elég neki az önállóság, 
nem jó a főnöke, feszélyezi a fegyelem, nincs megelé
gedve a rangjával, a fizetésével és így tovább .............
panasz-panaszra foly ajkairól a végtelenségig.

Hát hiszen történhetnek hibák, sőt visszaélések is, de 
hogy egyes esetekből arra a következtetésre jussunk, 
hogy maga a gép rossz, ha egyes alkotó részei nem jól

működnek, furcsának tartom. Mintha a hibás részeket 
nem lehetne kijavítani, avagy újakkal pótolni!

Nagyobb önállóság valóban nem ártana, már t. i. az 
erdőhivataloknak. De hogy a 8— 10 év óta szolgálatban 
álló erdőgondnok, amely időnek a felét mint gyakornok 
töltötte el, mintegy sértve érezze magát, s elégedetlen
kedjék, mert gyakorlottabb, tapasztaltabb föllebbvalója 
útbaigazítja, panaszkodjék, hogy annyi önállósága sincs, 
mint az iskolás gyermeknek, kárhoztassa a fegyelmet, 
melylyel az „energikus“ hivatalfő megszerzi a „rettegett 
főnök“ nevet — egy tisztviselő részéről elitélendő maga
tartás. Majd ha 20—30 esztendő tapasztalása fog állani 
a háta megett, bizonyára másképpen fog gondolkozni.

Hogy az erdőhivatalok eljárása nem egyöntetű, meg
engedem, bár csak az alárendelt fontosságú, mellékes 
dolgokban lehet eltérő És okvetetlenül szükséges-e, hogy 
valamennyi erdőhivatal egy húron pendüljön? „Minden 
út Rómába vezet.“ A módot, melylyel a törvényt végre
hajtják, bízzuk az erdőhivatalok vezetőire, hiszen a vi
szonyok gyakran nem megyénként, hanem járásonként, 
sőt községenként homlokegyenest ellentétesek. És az 
eredményről ítéljük meg a mások munkásságát, a kivitel 
módjával ne törődjünk, csak a törvény határai közt mo
zogjon !

Hogy az erdőhivatalok az egy év alatt végrehajtandó 
munkálatokat, pl. birtok-elkülönítések, birtokviták, hiányzó 
üzemtervek elkészítése, gazdasági ügyviteli szabályzatok, 
— nem intézték el, ez az első kettőnél nem az erdő
hivatalokon, hanem a bíróságon múlt. Az üzemtervek 
elkészítésére sehol sincs kimondva az egy évi határidő, 
aminthogy nem is lehet; elég, ha ideiglenes tervek ké
szültek. A gazdasági ügyviteli szabályzatok megalkotá
sára adott határidő kevésnek bizonyult ugyan, de ha a 
végrehajtási utasítás tízszer annyi időt engedett volna, 
az is kevés lett volna, amennyiben e szabályzatoknak a 
kitűzött időben való elkészítése többnyire magukon az er
dőbirtokosokon, s nem az erdőhivatalokon mullott. Melléke
sen és nem dicsekvésképpen megemlítem, hogy nálam 
kevés kivéíellelmár az 1900. évben megvoltak a szabály
zatok és másfél év alatt jóvá is hagyattak.

Hogy az előléptetés oly nyomorúságos, hogy 8— 10 
szolgálati idővel bíró okleveles erdész csak a XI. rang
osztályban van, valóban elszomorító jelenség. De ennek 
csak nem oka talán az uj törvény? Sőt inkább segített 
ezeken a tarthatatlan állapotokon ? 1 Hát bizony ez a magyar 
erdészet gyógyíthatatlannak látszó nyavalyája. És csodá
latos 1 mikor az Országos Erdészeti Égj esület tárgyalta 
az uj fizetési törvényjavaslatot, nem akadt senkisem, aki 
a szomorú viszonyok orvoslása céljából mozgalmat indított 
volna. Jajgatni, panaszkodni tudunk, de igazunk érdeké
kében férfiasán fellépni nincs bátorságunk. Várjuk, hogy 
más kaparja ki részünkre a sült gesztenyét.

Majd ha az átmenet, a kezdet nehézségein túl le
szünk, a tapasztaltak alapján célszerű, sőt tanácsos lenne 
egyes intézményeinken egyszerűsíteni. így látjuk, hogy
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az erdőfelügyelőségek a kincstári erdők kezelésébe egy
általában nem folynak be, minélfogva teljesen mellékes, 
sőt felesleges a kincstári erdők gazdasági terveit felül- 
vizsgálniok. Éppen így vagyunk a községi s a többi er
dőknél. Ha az erdőhivatal vezetője a gazdálkodás mene
tére nézve az erdészszel és a birtokossal megállapodott, 
az erdész munkálatát megvizsgálta, szükségtelen, hogy 
még az erdőfelügyelő is felülvizsgálja. Úgy a kincstári, 
mint a községi s egyéb erdők gazdasági tervét az illető 
kezelő hatóságok terjeszthetnék fel a vármegye KEB-a 
útján a ministeriumhoz jóváhagyás végett. Evvel az illető 
hatóságok működési köre tágulna, az erdőfelügyelőség 
dolga meg kevesebbednék. Azért az erdőfelügyelőnek 
megmaradna a joga a bizottsági ülésen hozzászólani, 
esetleg ellentétes véleményt nyilvánítani. így talán az 
erdőhivatalok vezetőinek is immár dolguk is akadna!

Azért az erdőfelügyelőségek munka nélkül még sem 
maradnának. Ott vannak még a többi, az erdőtörvény 
17. §-ához tartozó erdők és megmaradna a magánerdők 
feletti felügyelet! Tekintetbe véve, hogy az országban ke
reken 4 5 millió k. holdnyi magánerdő van, melynek a 
legszigorúbb osztályozással is legalább 70% -a feltétlen 
talajon áll, ennek az óriási területnek a felügyelete ma
gában véve annyi dolgot ád, hogy a felügyelőségek tel
jes idejét és munkabírását igénybe veszi. Különösen, ha 
sorra kerülne az erdőknek feltétlen és nem feltétlen ta
laj szerint való szakszerű osztályozása és térképezése.

Eredményes működést azonban csak úgy várhatunk az 
erdőfelügyelőktől, ha előbb oly helyzetbe juttatjuk őket, 
hogy az erdőtörvény szabta kötelességeiket végezhessék 
is. Biztosítson nekik a törvény olyan függetlenséget,* 
mint amilyen a bíráknak van. Ne legyen az erdőfel
ügyelő áthelyezhető, ha egy-egy mágnásnak, egy-egy 
„grata persona“-nak a tyúkszemére lépett. Döntsék meg 
végre azt a nálunk általánosan elterjedt és a népben 
már is gyökeret vert hitet, hogy a törvényt csak a pa
raszt- és nem az úri osztály részére hozzák. Mert éppen 
az erdőtörvény az, melynek nyomását a legszegényebb 
nép érzi, terhei alatt nyög, míg az úri osztály kibúvik 
alóla, ami elkeseredést szül a népben, mely ennek kö
vetkeztében a nadrágos ember iránt bizalmatlansággal, 
sőt ellenséges indulatttal viseltetik. p ombszky Gyllia_

Az idei vihardöntések Németországban.
(W.) Innen-onnan tiz esztendeje, hogy az erdészet, fa

ipar és a fakereskedelem érdekeit szolgálom, s az alatt 
természetesen sokat lát és tapasztal az ember és való
ban sokat, nagyon sokat volt alkalmam látni, köz
vetlen szemlélésből okulni. Megnéztem töviről he
gyire a híres svéd fa- és faáru termelést (szerény 
keretben ismertettem is e lapok hasábjain); személyesen

* Igen. Ez az, ami a valóságos közjó érdekében mindennél előbb 
kívánatos. Szerkesztő.

megtekintettem Fiume tengeri dongakivitelét — abban az 
időben, amikor a franciák úsztak a borban és a magyar 
dongát úgyszólván úgy elkapkodták, mint az éhes ember 
a kenyeret, a londoni fadockot, melyen ép a múlt hetek
ben több ezer köbméter műfa vált hamuvá és a honnét 
a világ összes tájékára viszik a deszkát, pallót, kész 
ajtókat és ablakokat, szóval sokat, sokat láttam. De olyat, 
a mit múlt heteken Boroszlón átuzván, a keletnémet
országi fenyvesekben látnom kínálkozott, nem hogy soha 
nem láttam, de még csak nem is sejtettem soha.

E lap t. olvasói bizonyára értesültek arról a veszede
lemről, mely a folyó évi tavasz (ápril harmadik harmada) 
folyamán a keleti tengertől délkeleti irányban végigvonuló 
orkánszerü, és még tél közepén is ritkaság-számba menő 
havazással egybekötött vihar alakjában zúdúlt Európára, 
de főleg Keletnémetországra. Hiszen nekünk is kijutott 
belőle jócskán.

Az összes szaklapok, de még a napilapok is hasábos 
közleményekben adtak hirt arról a vészről, mely házakat 
döntött romba, egyes épületek, templomok tetejét is, sőt 
egész csűröket és pajtákat hordott el, több kilométernyi 
távolságra, de főképen a viharnak egészen kitett erdő
ségekben vitt végbe borzalmas pusztításokat.

Hát a vihar és hótörések krónikájába tartozó egyes 
fejezeteket már volt alkalmam máskor is láthatni, de 
olyan, minden emberi fogalmat meghaladó pusztítást, 
mint a minőt a keleti Németország erdőségei ezzel az 
alkalommal szenvedtek, még elképzelni is alig lehetséges. 
Mondom pedig ezt azoknak a szakférfiaknak, akik, mint 
e lap olvasói közül sokan, az erdészet szolgálatában 
deresedtek meg, tehát volt alkalmuk mindenek fölött 
szeretett erdeik pusztulását nem egy ízben megsiratni.

Stolberg-Wernigerode hercegnek — ha jól emlékszem 
a boroszlói kormánykerületben mintegy 10.000 hold 
gyönyörű fekvésű és minden tekintetben a kor szín
vonalán levő erdőgazdaságban álló fenyvese van. Azaz 
volt. Mert ezrével, de a szó szoros értelmében ezrével 
hevernek még ma is a fák egymás mellett, egymás 
hegyén-hátán, valósággal úgy, mintha a szél a polyvát 
sodorja rakásra. Még ma is, pedig május óta a nap
számosok százai nyüzsögnek a tönkrement erdőben szana
szét, legalyazván és összehordván a vihar áldozatait. Van 
e munkások között orosz, lengyel és vagy 100—120 magyar 
is; csupa erdőben, illetve erdő-munkában honos, abban 
nevelkedett, sőt megöregedett ember, de egyikük sem látott, 
de még hallomásból sem ismer ehhez fogható pusztítást.

Mellesleg említem meg, hogy a magyar napszámosok 
egyike, egy „Nyerges" Bognár István nevű jóképű öreg 
favágó, aki a kenyere javát bizony már megette, beszéd 
közben önkénytelenül adta jelét jó magyar érzelmének, 
annak a meggyőződésének adván kifejezést, hogy ilyen 
„istenítélet" is csak a „német" erdejét érhette ; a magyar 
erdőt jobban szereti az Úristen, mintsemhogy ilyen 
pusztítást szabadítana rája. Szinte meghatott a jó, egy
ügyű favágó megnyilatkozó hazafisága. Pedig neki még
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a mindennapi kenyeret se adja meg az édes haza földje. 
Azt is külországban kell megkeresnie. De azért mégis 
csak szereti az ő magyar hazáját. Érdekes különben az 
is, hogy egy halina-nadrágos, borotvált bajuszu totocska, 
aki bajuszát úgylátszik nem annyira borotválja, mint 
inkább a minden képzeletet meghaladó rövidségü szárra 
dugott pipával írtja, megszólításomra szinte büszkén 
vágta oda, hogy „ja szom magyar, mladi pán. (Óhajtom, 
hogy az ő magyarsága igazabb legyen, mint az a „mladi 
pán“ címzés, a melylyel engem megtisztelt, de a mely 
az én 45 esztendőmet bizony már csak nem illeti meg.)

De bocsánat! Eltértem a tulajdonképeni tárgytól, a 
mit azonban igen t. olvasóim remélhetőleg nem vesznek 
zokon; visszatérek tehát, még pedig a Thich-Winchler gróf 
uradalmába, illetőleg annak Rohittnitz és Michlowitzközsé- 
gek között elterülő, ez idő szerint épen 30 éves erdei fenyő 
erdejébe. Úr Isten ! Micsoda pusztítás ! Szodoma és Gho- 
morra — triviális kifejezéssel — Kismiska ehez képest.

Már a vasútról is látszik, hogy micsoda irgalmat nem 
ismerő és csak rombolásban gyönyörködő gigási kéz 
működhetett itten 1 4—5—6 holdnyi erdő fekszik a földön 
kis megszakításokkal tiz, húsz, harminc ismétlődésben !

Most, október derekán, tehát 6 hónappal a katastrófa 
után, jóllehet azóta egyebet se tesznek, csak rendet 
csinálnak! Rendet? Mikor hozzák ezt a fenyvestrendbe? 
ez idén már bajosan.

Neudeck herceg szomszédos erdejébe (főleg erdei fenyő) 
csak a legutóbb múlt napokban hoztak 250 munkást. 
Ép most kezdik a munkát és szinte meglátszik a fő
erdészen, hogy azt se tudja, hol is kezdje.

Keresztül-kasul hever itt a szebbnél-szebb szálfa tizével, 
százával, ezrével!

Micsoda istenítélet lehetett itt!
Milyen, minden emberi fogalmat meghaladó erő tépte 

ki, kuszálta össze ezeket a gyönyörű fenyőket? Rakásra, 
halomra dobálva, össze-vissza hányva, miként a szalma
szálak, miket a nyári zivatar sodor csomóba a lankások alján.

Mikor a veszedelem első hírének hatása alatt elkészí
tett jelentések már áttekinthetők voltak, arról értesültünk 
a német szaklapokból, hogy a vihar 4—500.000 köb
méternél több fát nem döntött ki. Későbben aztán, mi
kor úgy a kincstári valamint a magánerdők erdészsze
mélyzete 'alaposabban vette szemügyre a rombolást, nőni 
kezdett a fél millió és lett belőle SU, majd 1, majd 
másfél és végül 2, legfeljebb 2 j 2 millió köbméter. Most 
pedig kitűnik, hogy összesen közel 7 millió köbméterre 
rúg a vihardöntés, tehát többre, mint a mennyi fát a 
német birodalom egy egész esztendő alatt szokott impor
tálni, hogy szükségletét fedezhesse.

Van is megrökönyödés, különösen a fakereskedők 
körében, mert az erdőbirtokosok, ha olcsón is, mégis 
csak el bírják adni a vihardöntött fákat. De mit tegyenek 
a fakereskedők, akik rövid néhány hónappal a vihar előtt 
magas árakon szerezték be az előreláthatóan szükségessé 
való készletet ?

Mert az 1902-ről 1903-ravaló tél folyamán a nyersfaárak 
nagyon felszöktek volt, minthogy kevés havazás lévén, 
az oroszoknak és a galíciai termelőknek sok fája fenn 
maradt a hegységben, a hozatalok tehát kicsinyek voltak 
és a nagy keresettel szemben csekély kínálat állott.

A drága fával ellátott német fakereskedelemnek, azaz 
hogy főleg a keletnémetországinak, tehát egyszerre vagy 
7 millió köbméter olcsó fa „szakadt a nyakába“ (sze
rencsére nem a szó szoros, hanem csak átvett, képleti 
értelmében, ami azonban még igy is igen nagy baj), 
melyet elhelyezni a saját szükebb hazájában, t. i. a német 
birodalom keleti részében teljességgel lehetetlen. Tehát 
tágabb teret kell neki szerezni, kiterjesztvén a kínálatot 
a birodalom távoli nyugoti részére és ha lehet, tengeren 
túlra is. Csakhogy az amúgy is olcsó fa meg nem bírja 
a nagyobb távolságokra való szállítást. Nem volt tehát 
más útja a segítségnek, mint folyamodni a vasúti tanács
hoz, tegye lehetővé a vihardöntött fák távol vidékekre 
való elszállítását mérsékelt vasúti szállítási dijak engedé
lyezése által.

A keletnémet fakereskedők bízvást remélték, hogy e 
méltányos kérelmük mindenesetre teljesítetni is fog. Ám 
keservesen csalódtak, mert az országos vasúti tanács el
utasította kérelmüket.

Nagy tehát az elkeseredettség a keletnémet fakeres
kedők körében és méltán, mert ilyen rendkívüli, előre 
nem láthatott vis-major csapásra való tekintettel bizo
nyára megérdemelték volna a hatóság legmesszebbmenő 
előzékenységét. Most a kormány előtt van az ügy, 
mert az érdekeltek megfelebbezték az elutasító határozatot. 
Kíváncsian várják országszerte, mint fog dönteni a kormány.

Szives vendéglátogató házigazdám, aki évente több
ször megfordul nálunk és a kinek az im elmondott 
részletek ismeretét köszönöm, keserű kifakadással emlí
tette, hogy ; „Lám, mi németek maradiaknak szeretjük 
mondani önöket magyarokat kereskedelmi és ipari 
dolgokban, pedig meg vagyok róla győződve, ilyesmi 
Magyarországon nem történhetett volna meg.“

Hát ismerve a mi M. Á. V.-unk legfelsőbb vezetőségé
nek kereskedelmünk és iparunk érdekei iránti érzékét, 
magam is azt hiszem, hogy bizony nem.

FELHÍVÁS!
Az Országos Erdészeti Egyesület Idei köz

gyűlését december 20-án vasárnap tartja meg. 
Tizenkilencedikén ismerkedési estély fog tartatni 
a kerepesuti METROPOLE szállóban, melynek 
tulajdonosa Petanovits József az egyesületi ta
goknak az utcai szobák árából 20, az udvari 
szobákéból 10 százalék kedvezményt nyuit. Mi
vel a szálló igen látogatott, ajánlatos a szobát 
idejében megrendelni.

Az étteremben minden este Budapest első 
cigánybandája (Bandi Marci) hangversenyez.
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T Á R C A .

Balgregyán halála.
— A „Magyar Erdész“ eredeti tárcája. —

Irta : Petricsek István.
Az enyészet szellemének sárga ujja megérinté a ter

mészet zöldjét. Kivész lassan a madárdal, a patak cso
bogása is elhal a bérei meder mohlepte sziklái között, 
vékony üveglemezhez hasonló jégtükörke szövődik rajta, 
az befogja a kis csevegő száját: ne legyen itt semmi 
nesz, hiszen most haldoklik a fenséges Természet; ne 
háborgassa végperceit semmi zaj. A sárga levelek hull
nak, egyre hullnak, már alig van a dús nyári lombból 
valami az ágak között, azokból is kihalt az élet, kedvére 
cibálja, rázza a kegyetlen őszi szél. Lent a földön sár
gára fakult számtalan falevél, halálra aszott fű, dércsípett 
őszi virág, fent az égen ólomszinű komor hófelhők jelzik 
a fehérszakállú zsarnok, a tél apó közeledtét. A páratelt, 
ködös levegő halálos álomba szenderíti a tájat, mely fes
tői tarkaságú köntösében várja a másikat, a foltnélküli, 
fehér köntöst. A te.vnészet csodálatos alkotó munkája 
már is szünetel, kihalt, néma minden a szabadban. Nem 
búg vadgalamb suttogó lombok között, hangos pacsirta 
dal nem zeng az aranykalászos mező fölött, vége a nyár 
poezisének már régen. A megdöbbentő csönd, mozdulat
lanság, mely tanyát vert az erdő, mező egykor oly élénk 
környékén, ragadós betegséggé lesz, ha belépünk a dí
szeitől megfosztott s a régi pompa rongyaiba burkolózó 
szentélybe; mintha temetőbe járnánk, meglep a múlan
dóság bánatos hangulata, lelkünket rabjává teszi a saj
nálkozás, mit lépten-nyomon növel a múlt és a jelen 
közötti akaratlan összehasonlítás. Lomhán csüngenek a 
felhők a vidék felett, alant járnak, helyenként összeolvad
nak a köddel, mely kryptaszerű félhomályba takarja a 
fák szálas oszlopcsarnokát. Szürkésbarna gomolyban hú
zódnak tova, halk zúgással űzi őket a hűvös szellő, s 
kedve szerint terelgeti az ég kék mezején. Egyszerre
azonban megszűnik a zúgás, a vészt jósoló homály még
nagyobb lesz, s aztán . . . itt-ott egy fehér pehely száll
alá, játszó könnyedséggel libegnek át a ködös levegőn a 
halál lepkéi, vagy mint a nép mondja, az angyalkák 
párnáinak pihéi. Mintha egymást űznék, hajtanák alá a 
megmérhetetlen űrből, keringenek, táncolnak egymás 
körül s ide lent, a föld komor barnaságát lassanként 
fehér szemkápráztató takaróval fedik be.

* * *

Vígan pattogott a kandallóban a tűz, fellobbanó fénye 
élénk világot vetett az öreg erdészbácsi fehérszakállas 
arcára. Meghatva néztem az ősz embert, ki mint régi 
idők és események élő tanúja, éleményeiből mesélt el 
nekem egyet-mást. Kint hullott az első hó, csípős hideg 
szél cibálta az ablakot s jajgatva sietett tova szégyenében, 
nem bírván azt kimozdítani helyéből. Az öreg erdész meg 
csak mesélt a „régi szép időkből“: „Fiatal koromban ott

gyakornokoskodtam a Retyezát tövében, egy kis helység
ben. Mint életerős ifjú ember nem egyszer másztam meg 
a hatalmas hegycsúcsot, amit bizony most öreg csontja
immal már aligha tudnék megtenni. Ismertem szakadé- 
kait, mélységeit a hegyóriásnak, melynek teteje, mint 
fehér cukorsüveg tündöklőit az év nagy részén át a hó
tól. Az öreg Balgregyán volt az útmutatóm, ő tanított 
meg arra, hogy egyik-másik szakadékon hol lehet a leg
könnyebben átjutni veszély nélkül. Igazi természet fia 
volt, ki több éjszakát töltött kint, a szabad ég, mint kis 
kunyhója szalma födele alatt. Vézna termetű oláh volt, 
fejéről a báránybőrsüveg, mely alól avas vajjal megkent 
hosszú fekete haja csüngött le, oldaláról a késsel felsze
relt tüsző még éjjel sem hiányzott. Kenyerét az erdő, 
a bérc adta. Felkutatta és kiszedte a vadméh lépét, 
elszedte az ordas és más bérei ragadozó kölykeit, ez 
adta az ő jövedelmét. Kunyhója ott volt a faluban, ott 
lakott a felesége, meg eddig a fia is, ki most kamasz
korba jutva, társúl szegődött az apja mellé, hogy elta- 
núlja tőle a vadfogást, a méz-szedést, és azt a vad éle
tet, melylyel apja kenyerét keresi. Olyan életet folytatha
tott valaha a vad ember, mint most apa és fia. Szívesen 
kereste fel a bérc haldús tavait is, hol a piros pettyes 
szép pisztráng jó zsákmányéi kínálkozott. Napok, hetek 
múltak, míg egyszer haza látogatott családi tűzhelyéhez, 
hogy értékesítse odakint összeszedett holmiját. Nem is 
tűnt fel tehát, mikor felesége, kérdésemre, hogy itthon 
van e Balgregyán, azt felelte, hogy nincs; már három 
hete, hogy elment a bércet járni a fiával és még azóta 
nem jöt.t haza, de most mindennap várja őket. Egy hét 
múlva már sírva panaszkodott mindenkinek a faluban, 
hogy az ura meg a fia egy hónap óta nem jött haza, 
pedig a Retyezáton régen lehullott a hó, biztosan valami 
bajuk történt. Gondolkozni kezdtem a dolog fölött; annyi 
bizonyos, hogy az oláhasszony tudja, hogy a férje meny
nyire ismeri a Retyezátot, eltévedéstől nem félti, csak 
attól tart ő is, hogy valami szerencsétlenség érte őket. 
Jajveszékelésével az egész falut fellármázta, de bizony 
senki sem mert ilyen erős tél idején felmenni a Retye- 
zátra, hogy felkeresse az eltűnt embereket. Vigasztalták : 
majd előkerül, bizonyosan a nagy hó mialt nem tudott 
eddig lejönni a magas hegységből. Lent, a faluban is erős 
hideg volt, fent a Retyezáton pedig már tündöklött a fe
hér takaró, mely talán már Balgregyánnak és a fiának 
is szemfedője. A ki tudja, hogy mily hirtelen és mily 
erősen áll be a havazás az ily magas hegységekben, 
nem csodálkozik azon, ha valaki előtt, bármennyire ismeri 
is az utakat, teljesen ismeretlenné válik a vidék, eltéved, 
mélységbe zuhan, oda vész, a vadak zsákmányává lesz, 
soha hírt sem hall senki felőle többé. A szegény asszony 
várta a fiát és a férjét, a falu jobblelkü népsége tartotta 
benne a reményt, hogy még vissza jöhetnek, megtörtént 
az mással is, hogy csak hetek múltán tudott haza ver
gődni a havas hegyszakadékok közül. Múlt az idő, semmi 
hir Balgregyánékról, már lemondott mindenki arról, hogy
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a vézna termetű kis oláhot viszont láthassa falujában. 
Az asszony csak sírt, egyre sírt; elment a paphoz, misét 
mondatott, gyertyát vitt a templomba, így akarva kien
gesztelni a Domnu Zeut, hogy az urát és a fiát szeren
csésen haza segítse a bajból. Nem használt az sem sem
mit. Eljött a szép tavaszi lent, a hatalmas hegy lábainál 
szétszakadt a tél fehér köntöse, eltűnt mindenütt a hó
takaró. De fent, a csonka cukorsüveg tetején még tün
döklőit a fehér kalap, mit csak majd a nyár eleje fog 
onnat meglebbenteni.

Egy szép májusi napon beszólítottam Petrut, az egyik 
oláh erdőkerülőt az irodába. Nó Petru, mondám neki, 
mikor a hatalmas Dák faj e jól megtermett utóda becam
mogott, holnap megyünk a Retyezátra, pakold fel ma
gadra mindazt, ami magadnak szükséges, majd az én 
csomagomat is felcipeled. Holnap hajnalban itt légy, az
tán indulunk. „Jól van, uram“, mormogta Petru és kitén- 
fergett az irodából. A szép májusi idő kedvet hozott egy 
kis kirándulásra, meg aztán kiváncsi is voltam, hogy mi
lyen az idő oda fent a havason. Kora reggel indúltunk. 
Gyönyörű hajnal volt. A bíborban úszó keleti égaljat, a 
telkelő nap aranyos sugarait már jó magasból néztem. 
Isten tudja, meddig tudtam volna gyönyörködni a szép 
képben, ha oly hosszú út nem állott volna még előttem. 
Sietnem kellett, Petru máris furcsa szemeket vetett 
reám, biztosan azt hitte, hogy elfáradtam, azért állottam 
meg; szegény ember, ő nem tudta felfogni, hogy mi szép 
is lehet abban, nézni a nap feljöttét ilyen magas pontról. 
Mentünk, haladtunk fölfelé ; Petru mögöttem ballagott, 
felszerelve három napra való élelmi szerrel, takaró pok
róccal. Hatalmas, erős ember volt s így könnyen bírta a 
terhet. Jó magasban közel a tetőhöz kis fakoliba állott, 
valaha vadászkunyhó lehetett; ott szerettem volna én is 
megtelepedni éjszakára, de addig még nagy utat kellett 
megtennünk. A hatalmas, égfelé emelkedő sziklák, és a 
poklok mélységébe nyúló óriás hegyszakadékok világába 
értünk. Alattunk messze maradt el az emberlakta vidék 
lármájával, poros, piszkos levegőjével együtt. Mélységes 
síri csönd uralta a sziklák birodalmát, csak néha csatto
gott, pattogott a lábaink alól lefelé gördülő szikla darab, 
míg megakadt valamelyik fatörzsön, vagy néha éles sas
vijjogás nyilait át a levegőn, hogy annál nagyobbnak ; 
tűnjék fel aztán az amúgy is óriási némaság. Közel az
napi utunk céljához, a flóra egészen elsatnyult, más a 
növényvilág oda fent. Szinte kedvem támadt itt maradni 
örökre, hol nem háborgatják az embert a világ érdek- 
hajhászó bántalmai, nem hat fel a bölcs ember kígyó- 
fulánkhoz hasonló bántó nyelvé, mely mindent, csak bol
dog életet nem teremt oda lent. Mily jó volna itt élni 
egyedül, magamnak, nem tudni azt, hogy mi lakik ott, 
a lábaim alatt tovaúszó felhőkön alul. Fel, minél mesz-
szebb a profán világtól................Estére felértünk a kis
kunyhóhoz. Az erős télnek a nyomai nagyon is meglát
szottak még itten. Piszkos hófoszlányok hevertek szana- 

_szét a sziklahasadékokban; a metsző, hideg szél jóaka

ró ig  figyelmeztetett, hogy éjjelre ajánlatos lesz egy kissé1 
kitatarozni a nagy hónyomástól meglazult kunyhó födelét,’ 
ajtaját. Félve húzódott félre a zivatarok útjából a kis' 
házikó egy kiugró sziklapárkány alá. Petru hamar kijaví
totta rajta a folytonossági hiányokat, tüzet bogoztunk s a* 
nemsokára elkészülő meleg vacsora után pokrócomba 
burkolózva álomra hajtottam fejemet.

A következő reggelen a Petru mozgolódására ébredtem 
fel, száraz ágakat tördelt a hamu alól elő csillanó tűzre. 
Reggeli után útra keltünk, hogy széjjel nézzünk a kör
nyéken, esetleg megkerüljük a Retyezát havas csúcsát. 
Már mikor elindúltunk, magára vonta figyelmemet három 
keselyű, melyek hatalmas szárnyaikkal hasítva a levegőt, 
óriási magasságban örvényeitek. Előbb alig méltattam 
figyelemre őket, majd mikor észrevettem, hogy kezdenek 
aláereszkedni, lehúzódtam Petruval egy szikla mögé, on-- 
nan figyelni őket. A három hatalmas légkirály lassanként 
szfikebbre szabta a gyűrűt s valahol, talán a negyedik 
völgymélyedésbe eltűnt. Bízva jó fegyveremben, leméltem, 
hogy ha esetleg megpillantom őket valamelyik sziklaor
mon, zsákmányul ejthetek legalább egyet közülök. Elin
dúltunk abba az irányba, hol a madarak eltűntek. Másfél 
órai kínos út után eljutottunk a kérdéses hely közelébe, 
azonban nem elég óvatosan. A keselyük felemelkedtek a 
hegy éle mellől, mely mögül az előbb eltűntek. A távol-' 
ság igen nagy volt s remény nélkül lőni sem akartam 
reájuk. Gyorsan fölszálltak s rövid idő múltán eltűntek a 
szemhatárról. Nagyon kiváncsi voltam, nem valamely 
zsákmányról zavartuk-e fel a három óriási ragadozót. Sietve 
közeledtünk a hegy éle felé, mikor elértük, remek látvány 
tárult szemeink elé. Egy teknő alakú földképződmény 
terült ott el, melynek oldalán háztetőkhöz hasonlóan 
messze kinyúló sziklapárkányok függőitek. A völgyteknő 
közepén szép csillogó vizű tavacska terült el, melynek 
vizét egy, a havastetőről lefutó patakocska táplálta. Ismer
tem ezt a helyet, az előző évben sok pisztrángot fogtam 
ki a haldús tóból. De hát hol az a zsákmány, melyről a 
keselyük fölszálltak ? Sehol semmi. Valaminek mégis kell 
itt lenni! Elindúltam Petruval körü'járni a völgyteknőt. 
Alig haladtunk négyszáz lépésnyire, Petru megrántja a 
kabátomat és kétségbeesett arccal mutat egy sziklapár
kány alá. Oda nézek. Szétszórt embercsontok és két nagy- 
szemüregű koponya feküdt ott szanaszét. Innét repültek 
fel hát az előbb azok a keselyük. Fehérre volt letaka
rítva a hústól az utolsó csontdarabka is. A két vigyorgó 
koponyára pillantva, borzadva fordítottam el tekintetemet 
a szomorú emberi maradványokról. Jobban széjjel nézve, 
egy bőrtüszőn akadt meg tekintetem. Egyszerre szólaltunk 
meg mind a ketten, Petru és én ; „Ez az öreg Balgre- 
gyáné.“ A szépen kicifrázott tüsző megbámult, megrepe
dezett, látszott rajta, hogy egész télen át a hó alatt hevert. 
Ezek hát az öreg Balgregyán és a fia csontjai. Egy faké
regből készült egyszerű fadoboz is hevert a csontok mel
lett, az tele volt halszilánkkal. Ez volt a szerencsétlenül 
járt emberek végzete! Biztosan pisztrángfogással voltak"
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elfoglalva, mikor a végítélethez hasonló időjárás meglepte 
őket. Ide menekültek a sziklapárkány alá, a nagyfokú hi
deg és a nagy hó ide zárta őket, megfagytak. Petru 
elkezdett hangosan jajgatni a szomorú felfedezésre, én 
pedig meghatva néztem a fehér csontokra. Petru egy
szerre elhallgatott; rápillantok, hát látom, hogy egy éles 
kődarabbal igyekezik a rátapadt piszoktól letakarítani a 
tüszőt. Rá rivaltam, hogy mit akar azzal. „Add ezt ne
kem, uram, még egészen jó és szép, jó lenne nekem, 
kár itt hagyni elrohadni.“ Jó, legyen a tied, felelém, ezért 
most mindjárt csinálsz Balgregyánnak és a fiának egy 
gödröt, hova csontjaikat betemetjük. Hozzá fogott Petru 
a munkához, előbb azonban minden undorodás nélkül 
felcsatolta derekára a széles*’bőrdíszt. Elkészült a gödör, 
ágakkal belesepertük a csontokat, betakartuk levelekkel, 
aztán egy egész halom szikla törmeléket hordtunk az 
egyszerű sír fölé, hogy a ragadozók ki ne kavarják a 
csontokat.

Hiába várta hát a szegény asszony vissza az urát és 
a fiát, sohasem látta őket többé, de még a sírjukat sem. 
Ott fekszik egy közös sírban apa és fiú egymás mellett 
a tengerszem partján, nyugalmukat nem zavarja semmi, 
csak a sasok vijjogása, melyek zsákmányt keresve húz
nak át a bércek fölött. Lelkűk talán kísérteiként most is j 
ott bolyong a hegyszakadékok, a zúgó bérei patakok kö
zött, amint a környékbeli oláh nép hiszi és meséli . . . .
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IRODALMI SZEMLE.

— A nyári é s  téli zöld növények faszövet al
k o tá sa  és  annak élettani je lentőségéről  értekezett 
érkezett Simon S. a „Naturwissenschaftliche Rund- 
schau“-ban.

Már Hartig Robert állította, hogy minden fa az év
gyűrű képzésénél előbb megfelelő számú edénynyalábot 
fejleszt és csak aztán alkot szilárdító szövetet; másrészt 
megint a tartaléktápanyagok gyűjtésére szolgáló szövet
ből csak annyit fejleszt, a mennyi a növekedéshez épen 
szükséges. Ez okból belátható, hogy a téli zöld növények 
ezen szövetből kevesebbet fejlesztenek, mint azok, melyek 
csak nyáron zöldéinek, mert az előbbiek szerveik fel
építésére szükséges szénhydrátokat folytonosan képesek 
előállítani, míg ellenben a nyári zöld növények idősza
konként a tartalék-anyagokra vannak utalva.

A növények ilyenkor a bél, a bélsugarakban és a 
faparenchymában felhalmozódott keményítőből táplál
koznak ;

Bertog azt találta, hogy a tölgyfában a bélsugarak az 
egész fatest nagyobb részét teszik ki, mint a fenyő félék
nél s ebből azt következtette, hogy ezen szabály vala
mennyi lombfa és a téli zöld toboztermőre áll.

Simon tisztázni akarván a kérdést, részint honi, részint 
földközi, nyári és téli zöld, egyforma talajon nőtt nö
vényeket vizsgált meg, még pedig a Picea excelsát, Larix

europaeát, Mahonia aquifoliumot, Berberis vulgárist. 
Vaccinium Myrtillust, Vitis Ideát, Pistacia terebin- 
thust, Magnólia grandiflorat és egy néhány Quercus 
fajt is.

Vizsgálódásaink eredményét a következőkben foglalta 
össze;

Egyenlő éghajlati viszonyok alatt tenyésző rokon növény 
fajok közül a nyáron zöld növényfajok a korlátolt assimi- 
lationális időszak folytán több gyűjtő szövetet fejlesztenek, 
mint a téli zöld fajok. Ezen általános szabály csak akkor 
mutat eltérést, ha a nyáron zöldfajok valamely képződ
ménynyel vannak ellátva, mely a folyton zöld levelet 
egészben vagy részben helyettesíteni képes, (nyövény- 
szár, rövid hajtás fejlesztése stb). Előbbi esetben a nyárorv 
zöld növénynek semmivel vagy csak valamivel van több 
gyűjtő szövete, a másik esetben pedig ezen képződmények 
ellensúlyozzák a gyűjtő szövetnek a szilárdító szövet ro
vására való túlnagy fejlesztését. A gyűjtő szövet csekély 
voltával szemben, a téli zöld növények sok szilárdító 
szövetet fejlesztenek, mi annál feltűnőbb, mivel a kérdéses 
növények, a tű-levelüek kivételével, xerophyták, mely ok
nál fogva kevesebb vezető üregekre van szükségük. A 
vezető üregek az örökzöld fajoknál az évgyűrűkben 
többnyire egyenletesen vannak elosztva, ellenben a nyáron 
zöld fajoknál azok nagyok és túlnyomóan a tavaszi fá
ban vannak elhelyezve, megfelelően a tavaszi nagy lomb
fejlesztésnek. A szilárdító szövet az örökzöld fajoknál 
nagyon szabályosan van elosztva és a fatest zömét képezi; 
a nyáron zöld fajoknál ezen szövet csak akkor fejlődik, 
ha a vezető üregek szükséglete fedezve van, tehát az 
őszi farétegben. G. J.
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VADÁS ZA T.

A h a j t á s .
(Folytatás.)

Ha tehát szarvasra hajtóvadászatot akarunk rendezni, 
hogy jó vadásztársaink előzékenységét viszonozzuk, vagy 
hogy kedves vadász-vendégünknek örömet szerezzünk, 
mindenekelőtt megállapítjuk, hogy ki lesz meghívandó; 
természetesen csakis teljesen kifogástalan és golyóval 
jól lövő puskásoknak küldvén meghívót. A meghívókat 
idejekorán kell kiküldeni, hogy az akadályozottak kelló 
időben lemondhassanak, s helyettük másokat hívhassunk, 
vagy elmaradásukat a vadászat előkészítésénél számba 
vehessük. Ha a résztvevő puskások száma biztosan meg 
van állapítva, a vadászatrendező elkészítvén a vadászat 
általános tervét, egy-két gyakorlott erdőssel s két-három 
napszámossal kimegy a helyszínére s az uralkodó szél
irányt, sőt az esetleges szélfordulást is tekintetbe véve, 
megállapítja és elkészíti a puskások állásait, hogy helyei
ken jól fedve legyenek, zajtalanul fordúlhassanak és a 
megfelelő irányban jó kilövésük legyen.
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Minden egyes puskás részére a lövés iránya látható
lag megjelölendő, ügy, hoqy egy pillantással észrevehesse 
a  vonalat, amelyen belül lőnie nem szabad.

Ha a terepviszonyok megengedik, a puskásokat soha 
se állítsuk egy vonalra, mert a puskásvonalon keresztültörő 
vad a legnagyobb sebességgel szokott a nyiladékon át
ugrani s minthogy addig, míg a vad a puskások vona
lát túl nem haladta, a puskát felemelni nem szabad, 
az idő rövidsége miatt a legjobb lövő is könnyen hi
bázhat.

Lapályos vidéken ez alig lesz elkerülhető, de a ma
gas fásban vagy ritkább szálerdőben, itt is kellő elő
készítéssel, félkörben lesznek a puskások a hajtás elé 
állíthatók. Hegyes, dombos vidéken minden puskásnak 
meg lehet szerezni azt az előnyt, hogy legalább az 
egyik oldalra zavartalanul és teljes biztonsággal lőhessen. 
De min en más tekintetnél fontosabb a szél iránya, s 
másodsorban a fővadnak megszokott váltói, mert ha a 
vadat nagy lármával vagy sebes kutyákkal nem riaszt- 
ák, hanem nyugodtan hajtják, a fővad hajtás közben is 
előszeretettel szokta megtartani az ismert váltókat.

Midőn a vadász elfoglalta kijelölt állását, mindenkor a 
következőket tartsa szem előtt:

Helyét el ne hagyja, míg a megbeszélt jelzés vagy a 
vadászvonalat felállító erdész őt onnan el nem szólította.

A szomszéd-puskások állásaira és a lövés irányára 
nézve azonnal eltéveszthetlen tájékozást szerezzen; és 
vegye tekintetbe azt is, hogy fagyos földön vagy sziklás 
talajon a golyó könnyen elpattan s hogy a mai fegyve
rek óriási hordképessége és átütő ereje növeli a veszélyt 
s ily körülmények között fokozott óvatosság ajánlatos.

A fegyvert felemelni csakis akkor szabad, a midőn a 
vad a lővonalba ért; a puskások vonalán végig célozni 
semmi körülmények között sincsen megengedve.

Semmiféle más vadra, mint amely a vadászatrendező 
által lövésre kijelöltetett, lövést tenni nem szabad. A lö
vés helyét megnézni és galylyal megjelölni csakis a 
hajtás végeztével lehet, amidőn a lövés eredménye a va
dászat rendezőjének is bejelentendő, hogy a nyomozás 
elrendeltessék.

Minden puskás mielőtt állását elhagyná, töltényeit ve
gye ki a fegyverből. Ha szerencsétlenség történik, az 
mindig-igen szomorú dolog ; de ha könnyelműség és vétkes 
gondatlanság következménye, akkor megbocsáthatatlan.

Meg kell még jegyeznem, hogy tapasztalás szerint 
igen sokan azért viselkednek helytelenül a vadászatokon, 
mert a helyes viselkedésre senki sem figyelmezteti, ál
talános lévén az a rossz szokás, hogy a hibás viselke
dést csak az illetőnek a háta mögött teszik szóvá a 
nélkül, hogy sejtelme volna róla, hogy helytelenül cse
lekedett. így szokássá lesz a rossz viselkedés és az 
újoncoknál könnyen utánzókra talál.

A hajtás módjaira nézve négyféle hajtást különbözte
tünk meg: a közönséges hajtást, a terelést, a vegyes 
hajtást és a zárt hajtást.

A közönséges hajtás az, amidőn a hajtők a meghaj
tandó terület egyik végén 50— 100 lépésnyire egymástól 
felállittatnak és a két szárnyon, esetleg közben is, az 
erdészszemélyzetnek erre kirendelt tagjai által vezetve 
egyenes irányban végigmennek a hajtáson, hogy az ab
ban lévő vadat kiszorítsák és a puskásokra hajtsák.

A terelés olyképen történik, hogy az erdészszemélyzet 
egy-két tagja, esetleg néhány, a területet jól ismerő fa
vágó, leginkább a vadnak ismert váltóin nyomul előre s 
ha előtte megmozdul a fővad, azt nyugodtan haladva 
úgy iparkodik oldalról mindig előzni, hogy azt a puská
sok ismert állása felé terelje.

A vegyes hajtás oly területeken használatos, ahol jár- 
hatlan sűrűségek, mocsarak állják útját a közönséges 
hajtásnak vagy terelésnek. Itt a hajtok vagy terelők a 
hajtás egyik végén éppen úgy felállanak, mint azt az 
előző két pontban jeleztük és egy-két hajtóebet, leginkább 
tacskókat visznek magukkal, hogy a vadat a inegköze- 
líthetlen sűrűségekből vagy nádasokból a kutyákkal kiza
varják s a puskások vonalára hajtsák.

Zárt hajtásnak mondjuk, amidőn a meghajtandó terü
let egyes oldalai vagy az egész hajtás rémcafatokkal 
vagy korláttal elzáratik, hogy a vadnak kitörése egyálta- 

| Iában, vngy csak bizonyos irányban megakadályoztassék : 
maga a hajtás a zárt területen az előző pontokban jel
zett három módszer valamelyikének alkalmazásával tör
ténik.

A hajtásra nézve a következő szabályokat kell szem 
előtt tartani:

Hajtó, mentül kevesebb, de annál válogatottabb le
gyen; legjobb e célra azokat a favágókat alkalmazni, a 
kik az illető erdőben a rendes vágást végzik. Ezek is
merik az erdő minden zegét-zúgát és az erdészszemélyzet 
irányában engedelmesebbek minden más hajtónál.

A hajtókát jól ki kell tanítani, hogy hajtás közben 
lármázni nem szabad. Egy-egy hang, egy fütty vagy egy 
koppanás bottal a fák törzsére elegendő zaj, hogy a va
dat felverje és hogy a hajtók hollétüket egymással kö
zöljék. Ha a vad megindult, elegendő egy hajtónak jel
zése, hogy a szarvas vagy a csapat előre, jobbra vagy 
balra tart. Ha a vad megfordul és szemben jön a haj- 
tókra, ilyenkor kell leginkább tartózkodni minden lármá
tól és zajtól; legjobb ha a hajtók megállanak s egy-két 
kézmozdulattal hívják fel magukra a vadnak figyelmét; 
ha mégis keresztül törne a hajtók vonalán, ezt is je
lezni kell minden nagyobb lárma nélkül. Az első hajtás 
mindig lassú lépésben történik s ha a hajtók között 
visszatört a vad, vagy feltehető, hogy a sűrűkben vissza
maradt, a hajtók a puskások vonalát elérve visszafordul
nak és gyorsabb lépésben kissé nagyobb zajjal vissza
felé hajtanak egész a felállításuk helyére. Ugyanígy tör
ténik a hajtás a terelésnél is.

Azon területeket, amelyek szintén hajtásra vannak ki
szemelve, de a melyekben a vadnak tartózkodása nem bi
zonyos, mert csak időlegesen vagy átvonulóban szokott

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



288 MAGYAR E R D É S Z 16. szám

bennük tartózkodni, az erdészszemélyzet kora hajnalban 
körüljárja és megállapítja, hová, mennyi vad váltott be 
és a hajtásokat a szerint intézi, hogy teljesen üres haj- 
.tások elő ne íordúljanak. Mert az ilyen hajtások a va
dászok és különösen a vendégek éberségét lankasztják 
és türelmét erős próbára teszik, annál is inkább, mert 
a fővadnál való vadászatnál sokkal célszerűbb minden 
hajtásba lehetőleg nagy területeket befoglalni, hogy a 
vad figyelme az előkészületek által fel ne ébresztessék 
és ha mégis felébresztetett volna, a hajtásból ne távoz
hassák. Ha azután az ilyen nagy üres területek nagyobb 
bizonyosság okából mindig oda- és visszahajtatnak, arra 
a bizonyos kérdésre és feleletre szolgáltatna alkalmat, 
hogy: Mi unalmasabb egy,, szarvasvadászatnál? — Két 
szarvasvadászat.

Minthogy a íővad keresztültörve a hajlók vonalán leg
többször nem várja be a vissza való hajtást, hanem há
tul vagy oldalt kimenekül a hajtás területéről, a meghajtandó 
területet lehetőleg, legalább a vadnak ismert váltóin, kö
röskörül el kell állani, s ha ennek kiviteléhez a puská
sok száma nem volna elegendő, a szélnek kedvezőtlen 
irányba eső oldalokat inkább rémcafatokkal kell elrekesz- 
teni, mint a vadászok számát gyakorlatlan és avatatlan 
puskásokkal szaporítani.

Midőn azt mondom, hogy inkább rémcafatokat hasz
nálni, mint a rossz puskások számát szaporítani, ezt a 
vadászat végeredményére való tekintetből mondottam. 
Mert különben a szarvasra való vadászatnál igen nehéz 
volna a választás a rossz puskás és a rémcafat között, 
annyira, hogy ha az, a ki ilyen nehéz választás helyze
tébe kerül, tőlem kérne tanácsot, én mindenesetre azt 
tanácsolnám, hogy a két rossz közül ne válassza egyiket 
sem s mondjon le a hajtóvadászatról. Inkább választandó 
a rémcafat azért, mert noha szintén ijeszti és rémítgeti 
a vadat mint a rossz puskás, de legalább nem veszé
lyeztet senkit, sem dögöt nem csinál.

A mondottakból kiki megítélheti s magam is megval
lom, hogy határozott ellenszenvvel viseltetem a rémcafa
tok iránt és szinte jól esik az a tudat, hogy nálunk nem 
igen használják s hogy nem magyar találmány, hanem 
úgy csempészték be hozzánk Németországból.

Azon kellemes feltevésben, hogy magyar vadásztár
saim közül sokan nem is tudják, hogy mi az a rémca
fat, elmondom annak egyszerű szerkezetét, hogy azután | 
megindokoljam azt is, miért viseltetem én akkora ellen
szenvvel a fővadra való vadászatnál a rémcafatok irá
nyában.

A rémcafat fehér vagy feltűnően tarka rongyokból, tol
iakból vagy fehér kendőkből áll, melyek egymástól 1—2 
méter távolságra erős zsinegbe vannak kötve, úgy, hogy 
a zsineg kifeszítve és fákra vagy bokrokra aggatva, bizo
nyos terület körül korlátot képezzen s a közeledő vadat 
az illető vonalon való kitöréstől elrémítse. Minél nagyob
bak a rongyok, illetve kendők, annál nagyobb lehet az 
egymás között való távolság. A toliakból kettőt szokás

keresztben egy csomóba kötni és rongyokkal felváltva 
használni, de miután a toll nem annyira feltűnő mint a 
rongy, azokat sűrűbben szokás kötözni, hogy kellő hatá
suk meglegyen. Fővadnál, ha csak nagy kendőket nem 
használunk, két sor cafatzsineget kell egymás fölé, egy 
és két méier magasságban alkalmazni, hogy a vad biz
ton észrevegye és könnyen át ne ugorhassa.

Ezen csúnya készülék iránt való ellenszenvem nem
csak abban találja indokát, hogy szerfelett rémíti és az 
illető területről hosszú időre elriasztja a fővadat, hanem 
különösen azért, mert a fővadat tenyésztő és védelmező, 
e szép célra sok költséget áldozó úri vadászainkat és 
uradalmainkat ma-holnap szintén el fogja ijeszteni nemes 
buzgóságuktól és áldozatkészségüktől.

Ma már a fővadban gazdag uradalmakkal határos köz
ségi területeket bérlő vadpusztítók, akiknek lesgödrei ott 
tátonganak az uradalmi erdők közelében, megfigyelik és 
megvárják, míg a fővad az erdőből a községi területre 
legelni kiváltott s éjfél után felállítják az erdőhatár men
tén a rémcafatokat, hogy hajnalban a visszavonúló és a 
rémcafatok vonala mellett menekülést keresve ide-oda 
futkosó szarvasokat halomra puskázzák.

Amely eljárás a községek érdemes lakosságát legke- 
vésbbé sem akadályozza abban, hogy a vadkárokért az 
uradalommal perlekedjék és vadászterületét ezen gyö
nyörű szarvasvadászatra való tekintetből az illető vad
pusztítóknak méregdrágán bérbeadja.

Jóravaló vadásznak ilyenekben nem telhetik öröme s 
az ilyen vadászat orvvadászatnál egyébnek nem minő
síthető. Minthogy azonban igen sok ember puskát hord a 
vállán, aki a vadász nevet nem érdemli, a rémcafatok 
használatának ez a módja, hacsak szigorú rendelettel 
vagy törvénynyel útját nem állják, bizonyára nálunk is- 
igen hamar elterjed, nagy károkat okozva a gondosan 
tenyésztett és féltve őrzött szarvasállományokban.,

Megengedem, hogy a legjobb dologgal is történhetik 
visszaélés, de hát én a rémcafatok alkalmazását a fő
vadra való vadászatnál egyáltalában nem tartom jó do
lognak. Dúvadra s különösen a rókára ott, ahol a ravasz 
tolvaj szárnyasvadakban dús területen, különösen fácá
nosokban nagy károkat csinál s elpusztítására kevés 
puskás áll rendelkezésre, ott a rémcafatok megbecsül
hetetlen szolgálatot tesznek, mert a kis vadat, különösen 
a szárnyast nem zavarják, a gyáva rablót pedig rendesen 
a puska elé hajtják, mert mi sem ijedezik annyira a rém
cafatoktól, mint épen a róka.

A rémcafatoknak a szarvasvadászatnál való használa
tát csak egy helyen tartom helyesnek és megengedhe
tőnek: ha az, a ki fővadját gondozza és óvja, valamely 
kiváló vendégének vagy jó barátainak, akik nemcsak jó
cimborák, de jó vadászok is, hajtóvadászattal akar élve
zetet és gyönyört szerezni és félő, hogy a vad hajtás 
közben esetleg a rossz szomszédod területére menekül, 
a mely irányban a határt kerítéssel elrekeszteni az arány
talan nagy költség miatt lehetetlen. Ez azon egy eset, a
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midőn a rémcafatoknak a szarvasvadászaton való alkal
mazása indokolt. Minden más esetben, ha akár a pus
kások csekély száma, akár bármely más okból rémcafa
tok nélkül épenséggel nem lehetne hajtást rendezni, el 
kell ejteni a hajtást és a szarvasvadászatnak mindenkor 
szebb, helyesebb és célravezetőbb eszközökhez : a cser
keléshez és a leshez folyamodni.

Mielőtt a hajtásra vonatkozó fejezetet lezárnám, nem 
lesz talán érdektelen, ha egy kis történeti visszapillan
tásképpen elmondom, hogy miképen rendezték hajdan 
vadászatkedvelő királyaink és főuraink kedvtelésére azo
kat a szarvasvadászatokat, a hol száz és száz darabszámra 
esett a szarvas a főurak kelevézei és nyilai, később pe
dig golyói által leterítve.

Rengeteg és vadban bővelkedő erdőségek közepében 
kiszemeltek egy arra alkalmas helyet, mely sűrűségek
ben, vízben és természetes legelőkben bővelkedett. Ebből 
elrekesztettek magas, erős dorongkerítéssel 300—400 
holdat; ennek a területnek két-három, esetleg mind a 
négy oldalán 15—20 holdas veteményes kerteket csinál- | 
tak, amelyek a központ, valamint a külső erdőség felé 
többrendbeli léces, a többi kerítéshez hasonló kapánkkal 
szereltettek fel. A kerteket idejekorán bevetették zabbal, 
burgonyával, répával és tengerivel. A vadászatot megelő
zőleg 3—4 héttel az erdőszemélyzet felhajszolta a kör
nyékbeli jobbágyokat ezer számra, akikkel azután a le
hető legnagyobb területet bekerítve, nyomták a vadat a 
központ felé; mértföldekre terjedő gyűrűbe zárták a va
dat, amely gyűrű éjjelre őrtüzekkel és sűrű őrszemekkel 
biztosíttatott a kitörés ellen.

A veteményes kertek külső kapuit estére kinyitották, 
hogy a vad legelni bemehessen; éjfél után bezárták a 
külső és egyidejűleg kinyitották a belső kapukat, reggelre 
pedig beterelték a veteményes kertekbe szőrűit vadat a 
közpoti területre. A külső hajtást naponkint ismételték és 
a gyűrűt mindig szükebbre szorították, a vadat mindig a 
veteményes kertek felé s innen minden reggel a köz
ponti területre terelve. így szaporodott a vad a központi 
területen napról-napra s sokszor annyira, hogy a vad a 
zárt terület nagysága dacára észrevette fogságát és sza
badulásra tört. Ekkor már a zárt területet éjjel-nappal 
szoros hajtő-láncolattal kellett őrizni, úgy, hogy a hajtők 
a korlátnak csapatosan nekitörő vadat lármával és ve
réssel terelték vissza.

A vadászat napján a nagyszámú vadásztársaság elhe
lyezkedett a kerítéstől legjobb lőtávolra, köröskörül a 
megritkított fák közé épített állványokra s a hajtők sűrű 
láncolata folyton fel- és aláhajszolta a belső területet, 
kényszerítve a vadat a korlát mentén való körülfutásra. 
így hullott el a lelövésre szánt sok szarvas egyetlenegy 
napon. Hiába tagadnánk, hogy az ilyen tömegnek, az 
ilyen hatalomtól duzzadó szenvedélynek szintén megvan 
a maga hatása és varázsa s nem hiszem, hogy volna 
egy szenvedélyes vadász, aki nem óhajtana legalább 
egyszer az ilyen vértől mámoros mulatságban részt

venni; habár a vadászat igazi költészetének és szép 
szenvedélyének semmi köze az ilyen tömeges gyilkolás
hoz, mert az a szenvedélyt kielégítő, valódi vadászati 
gyönyör csak ott érezhető, a hol a vadász fáradtan he- 
veredik le a sokáig üldözött, végre leterített hatalmas 
agancsú szarvasa mellé.

A medve.
Nem úgy van az Guszti.
Mackóink nem leselkednek az eprésző lánykákra és 

nem is szedik el tőlük az epret, mivelhogy nem erdő
őrök azok, hanem tisztességtudó vadak. Meg aztán nem 
is rendeznek be azok maguknak rejtekhelyeken levő 
arzenálokat, mivel ennyire még nem civilizálódtak, — 
és rejtekhelyeik sincsenek a békésen haladó favágók 
ösvényei mellett, mert maguk is szeretik a békét és 
végűi még longamétát sem játszanak eddigelé azokkal a 
békés favágókkal.

Csupán csak az a bizonyos jól irányzott golyó van 
egy kicsit úgy, a hogy mondod.

A civilizált ur ugyanis lelövi a civilizálódásra képtelent. 
Lelövi az alvó, a legelésző, a fiát nevelő, a menekülő és 
a támadó és a magamagát védő és a fiait védő medvét, 
amely — elég botorul — azt hiszi, hogy ő is jogosan 
él e világon.

A buta !
Nem tudja, hogy csak a míveltnek van joga az élet

hez. Mert a míveltség — az boldogság, az gazdagság, 
az és ez — míveltség és gazdagság — ezek a földi terem
tések életcélja.

Hogy is van csak ?
..........Hast du viel, so wirst du auch noch mehr dazu bekommen.
Wer nur wenig hat, dem wird auch das Wenige genommen.
Wenn du aber gar nichts hast, so lass dich begraben.
Denn ein Recht zu leben, haben nur die, die etwas haben . . .
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Ugye, hogy érted? Csak annak van joga az élethez, 
aki gazdag, aki földi kincseket szerzett.

A vad nem tette ezt, ergo nincs joga életéhez! A vad 
maga a kincs, amit fogoly-, fürj-, fácáncsibe, nyúlfiók, 
gida, malac, borz alakjában sóváran és sikeresen szedeget 
föl mindenütt az országban az ezeknél míveltebb állat, 
az Ember . . .

— Szegény vadásztörvény! .
Az a medve, amely vérfagyasztó dörmögésével meg

zavarván elmélkedésedet előbb neked ugrott, — ugye 
neked ugrott, mint a veszett kutya — azután meg előtted 
tizenöt lépésnyire hátsó lábaira emelkedett, megfeszítette 
bikaverő izmait és vésztjóslóan villogó kicsi szemeivel 
hevesen lüktető vérednek viharedzett porhüvelyére pislan- 
tott, az . . . az egy áldott lelkű gondos anya volt, aki 
szem elől vesztett fiait szólította, ezek után nézett, téged j 
meg se látott.

Te aző hívogató hangját párbajrahívásnakvetted, ugy-e?
No, tévedtél. Az anyamedve Macit és Macót kereste, 

téged meg sem látott. Vagy ha meg is látott, hát rád sem 
hederített, amint hogy igaz is. Mert amint előkerült a két 
kis kópé, neked egyszerűen hátat fordított. Mi ? te Stüsszi!

*
Úgy április vége felé kimentem a forgáchfalvi málnásba 

szalonkahuzáson szerencsét próbálni.
Fölmentem a Jaszeninára, behúzódtam egy szikla felett 

levő oldalutacskára és ott csendesen letelepedtem a J 
sürjésben úgy reggel hat óra tájban.

Nézegettem, a bokroknak duzzadozó rügyeit, teli tüdő
vel szívtam az ébredő tavasz illatát, ott az erdő közepén, 
közben-közben dicsértem az eszemet, a miért hogy 
erdészszé lettem.

A végtelen tökéletességnek legalább ebből a részéből — 
a jó levegőből — bőven kijutott nekem. Holott hányán 
de hányán vannak, akiknek — ebben sincs részük, akik
még a napot sem lá tják .............akik megtántorodva
odahagyták a szeretettel és örömmel teljes mezei életet, 
hogy a rideg, a nyavalyákkal fertőzött s társadalmi mi
zériákkal ékített városoknak, gyáraknak temetőjébe költöz
ködjenek és itt idegen Istent — hamis életelveket im ád- 
ván — sok keserűséggel és kora halállal lakóijának meg
tévedésük bűnéért . . .

így vártam a vadászszerencsét. Nem hívtam, csak vártam.
Jött is a szerencsétlen szerencse.
A szemköztiévé hegyoldal sűrjesében szépen talpra áll egy 

mackó. Felágaskodik, körülnéz, azután époly csöndesen visz- 
sza ereszkedik mancsára úgy, hogy alig láttambelőle valamit.

— Mi is lehet ez ? Engem meg nem láthatott, mert 
jól meghúzódva ültem . . .

Egy meleg fo-irás volt közöttünk. Kivettem, hogy efelé 
tart a medve. Bandukolva közeledett a forrásig, ahol 
már egészen jól láthattam. Megállt, hallgatózott, ismét 
talpra állott, jobbra-balra nézdelődött és elmordult.

A mordulásra hemperegve, játszadozva bukkant elő a 
sűrűből két bocs és most már anyjuk mellett játszadoztak

tovább, míg anyjuk ismét mancsára ereszkedve nyugodtan 
legelgette a forrás közelében nőni szokott fűveket, indákat, 
gyökeret mit.

Persze a fiatalság nyughatatlan — a két játszadozó 
bocs csakhamar megint elkalandozott anyjától, amely 
ismételten talpra állongva tartotta szemmel őket, amikor 
meg már nem láthatta őket, egy-egy nyugtalan bődüléssel 
szólította vissza magához.

Olyan szép engedelmesen jött a két bozontos apró
ság vissza, hogy gyönyörűség volt őket nézni.

. . . Isteni rend van bizony mindenben, amibe ember 
még bele nem avatkozott. . . .

Mintegy száz lépésnyire közeledhettek már felém, ami
kor az anya hívására a himmedve is előcammogott. 
Közrefogták az öregek a két kicsit s miután megelége
detten konstatálták, hogy egyiküknek sincs semmi baja, 
errébb húzódtak a málnás felé.

Öröm volt nézni a békés családi életet.
Már alig voltak tőlem hatvan lépésre. És ekkor föl

ébredt benem az ördög . . . bennem, az Isten legtöké
letesebb másában . . .

Sörét helyett golyót tettem puskámba, archoz emeltem 
és — beteljesedett . . . megtörtént ama bizonyos jól 
irányzott lövés . . .  A családfő, a gyöngébbek támasza, 
egy velőtrázó bődüléssel, mely ma is fülemben cseng, tűz
ben esett össze s néhány pillanat alatt kiadta páráját. 
Bár . . . pedig semmit sem vétett nekem az embernek . . . 
akiben legfényesebben sziporkázik az isteni bölcsesség 
szikrája . . .

Az árván maradt medvecsalád halálra rémülve mene
kült a civilizáció áldásos befolyásának jótékony hatása 
elől, be, be a rengetegbe, ahol közelébb az Isten és 
távolabb az ember . . . Ef.

S z e ren csé t len ség ek  v ad ásza t  közben. A nyitra- 
megyei Sarnócon megrendítő szerencsétlenség történt. 
Polakovits István erdész kiment foglyokra vadászni. Az 
ebédjét a szolgája hozta ki, akivel kijött az erdésznek öt 
esztendős László nevű fia is. Mialatt az apa ebédelt, a
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kis fiú a vadászfegyverrel játszadozott s fölhúzta a ra
vaszt, mely azonban a gyenge kézben visszacsattant és 
a megtöltött fegyvert elsütötte. A sörétek az apa tüdejébe 
hatoltak és halálát okozták. — ."chraner Tamás szé
kesfehérvári lakos a sárkereszti határban cserkészett. 
Fegyverére támaszkodva szemlélte a tájat, mikor a kö
rülötte ficánkoló kutyája lábával a ravaszt eltalálta rán
tani, mely gazdája vesztét okozta. Az elsült töltés 
Schraner hónaljába fúródott. Sebeibe belehalt.

Lőjegyzék.
A fe jé rpa tak i m. kir. erdőgondnokságban fo lyó  év őszén 

ta r to tt szarvas-cserkészetek eredménye.

<D >><D -2 ő K 3
E S >•* io

Az £ :0 W__ n
c Észrevétel£ CtJ C O *

elejtő neve Ü rt,10 &N njcn
'O>y. < < < w < <
U- < c e n t i m é t e r kgr.

1 Sztáray Gábor gróf 16 24 111 16 98 7.6

2 16 23 92 15 96 6.2
3 12 25 118 15 97 8.7

A jobb agancs-
4 12' 19 88 14 - _ szar a jégcsap 

felett le volt
törve

5 Wickenburg Ede gi. 10 25 118 15.5 114 7.6

6 Tiele-Winckler 
Hubert gróf 10 22.5 99 15 85 5.5

7 Figuli Lajos 8 21.5 94 12 70 4.8

Ezeken kívül lő tt: Wickenburg Ede gróf 2 medvét, Wurmbrand 
Sturrach Vilmos őrgróf 2 őzbakot és Sztáray Gábor gróf egy vidrát.

KÜLÖNFÉLÉK.

* Csipkay Já n o s  jubileuma. A lippai m. kir. főerdő- 
hivatal főnöke Csipkay János, m. kir. főerdőmester e hó 
5-én töltötte be állami szolgálatának 25-ik évét. Ez alka
lomból a főerdőhivatal tisztikara jubileumi ünnepélyt ren
dezett főnöke tiszteletére, mely ünnepély két részből ál
lott ; első része a főerdőhivatal helyiségében folyt le d. e.
11 órakor, ahol az egybegyült helybeli és vidéki erdő
tisztek jelenlétében és nevében Földes János m. kir. erdő
mester megható szavakkal üdvözölte az általános köz- 
tiszteletben lévő jubilánst.

Ugyanitt üdvözölte őt testületileg a kir. járásbíróság 
tisztikara is Bene Gábor kir. járásbiró vezetése mellett.

Az ünnepély második része délután 1 órakor kezdődött, | 
a „József főherceg szálloda“ nagytermében, hol az erdő- j 
tiszteken kívül az ünnepeknek sok helybeli és vidéki j 
tisztelője ez ünnepélyre gyűlt össze, hogy a résztvevők 
száma száznál nagyobb lett. A bankettnél az első felkö- | 
szöntőt Tüttössy Géza, kincstári ügyész mondotta a ki- I

rályra, utána Derecskey Károly m. kir. főerdész köszön
tötte fel az ünnepeltet, majd Baja Sándor az aradi jószág
igazgatóság tisztikara nevében, utána Nagy István nyug. 
szolgabiró a lippai közönség nevében köszöntötte fel az 
ünnepeltet. Dr. Masznyik Márton a jubilánst — Pásku 
János, Virágh Lajos lippai ev. ref. lelkész és még sokan 
mások köszöntötték az ünnepeltet.

* Személyi hir. A nagyenyedi Bethlen-collegium fő
erdészévé a 17 pályázó közül: Szűcs Elemér szerda
helyi m. kir. járási erdőgondnok választatott meg.

* Hymenhirek. Dr. Pálfy Mór osztálygeologus jegyet 
jegyet váltott Szmik Gábor kir. főerdész leányával, Mar
gittal. Elek István m. kir. erdész jegyet váltott Gesztes 
Lajos erdőmester bájos leányával Ilonkával.

* Uj erdészeti  alapítvány. Stainer Gyula udvari 
szállító, a körmendi magpergető gyár jó hírnevű tulajdonosa, 
egy nagyobb erdészeti alapítványt szándékozik tenni, a 
mennyiben évenként egy ezer koronát bocsát az Országos 
Erdészeti Egyesület rendelkezésére s kijelenti, hogy azt 
egyesület saját belátása szerint használja fel jótékony az 
célra. A nemeslelkü alapító, a ki az erdészközönség 
támogatását akarja ezáltal meghálálni, ezen tettével is 
bebizonyította, hogy nem szorul további dicséretre.

* Hírek a  szt. louisi világkiállításról. A jövő év
ben tartandó világkiállításra ugyancsak készülnek az 
amerikaik. Az éjszakamerikai állami földmivelésügy tizen
ötezer preparált maadárgyomrot fog kiállítani abból a 
a célból, hogy a kiállítást látogató közönség érdekelt 
része a madarak hasznos vagy káros volta felől meg
győződjön. A kormány megbízásából már több mint egy 
éve dolgoznak a rendkívüli anyag gyűjtésén. Szeptember 
5-én fog egy nagy erdészeti kongressust is tartani, melyen 
az összes erdészeti egyesületek és társaságok képviseltetik 
magukat. A kongressus élénknek ígérkezik ha elgondoljuk, 
hogy az erdészeti egyesületek, társaságok és a velők 
összeköttetésben álló társulatok nem kevesebb mint hét
százötvenezer tagból állanak. Mitchell generális — aki feje 
ennek az óriási szervezetnek — reméli, hogy legalább 
százötvenezer tag részt fog venni a nagygyűlésen. Szó
val. a jó amerikaiak olyan népes erdészeti gyűlést fog
nak rendezni, milyent Európában összehozni lehetetlen.

* A nagy mammut, melyet 1901. évben Éjszakkeleti- 
Szibáriában találtak és a mely most a szt.-pétervári állat
kerti múzeumban van kiállítva, egyedüli a maga nemé
ben. Az orrmány kivételével az állat egész teste sértet
len állapotban úgy van a múzeumban elhelyezve, a mint 
a jég között ráakadtak. Csontváza külön van kiállítva. 
Szállítása darabokban történt. Szibériában és különösen 
az új-szibériai szigeteken még most is gyakran találnak 
mammut-fogakat.

* A vas különböző feldolgozott alakban nagyon kü
lönböző értéket képvisel. 60 fillér értékű vasdarab mint 
patkó 2 K ; mint mezőgazdasági szerszám 3 K ; műipari 
cikk alakban 30 K ; tű alakban 50 K ; mint gomb 500 
és mint óramutató vagy órarugó 30.000 K értéket képvisel.
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* Ugat-e valamennyi kutya? A kérdés majdnem 
különösnek tűnik fel, pedig most már be van bizonyítva, 
hogy pl. a labradorí kutya nem ugat. A spanyol Ulloa, 
aki a 18. században beutazta Dél-Amerikát, állította, hogy 
a chili tengerpart nyugati részén lévő Juan Fernandez 
szigeteken a kutyák nem ugattak s csak akkor kisérlet- 
ték meg az ugatást, a mikor egyes Európából importált 
kutyák hangját hallották; de első kísérletük majdnem 
természetellenesen volt. Ginné is állította, hogy a dél
amerikai kutya az embert meg nem ugatja és Hancsek 
azt Írja, hogy a Guyana-ba behozott kutyák a 3 —4. ge- 
neratióban felhagynak az ugatással és csakis a honi ku
tyához hasonlóan vonítást hallatnak. Ezen és más ha
sonló megfigyelés alapján, Darwin és más neves termé
szetbúvár azt állítja, hogyha kutyaugatás a domesztika- 
ció folyománya.

* Érdekes fűfaj nő a Fidsi-szigeten (polyneziai an
gol gyarmat). A benszülöttek manisia-nak hívják. Ez a 
fű a vadon élő szarvasmarha-csordáknak és lovaknak 
takarmányul szolgál, de egyszersmind a vizet is helyet
tesíti. A hegység meredek oldalait, a hol a marhacsordák 
élnek, a tér nászét csak a forró időszak alatt, s akkor is 
alig öntözi meg, máskülönben nincs ott forrás vagy álló 
víz, úgy hogy az állatok csupán csak a vízben gazdag mani- 
siara vannak utalva s a mint látszik, soha sem szomjasak.

A hasznos madarak. Hogy valamelyik madár 
hasznos-e, vagy sem, nem elég annak a megalapítása, 
hogy mivel táplálkozik, hanem annak is, hogy miképen. 
A harkályok pl. a fák megvagdolásával többet ártanak, 
mint a mennyit rovarirtás által használnak. Fontos 
továbbá annak a meghatározása is, hogy a bevett 
táplálék lesz-e megemésztve, mert pl. dudva-növények 
magjával táplálkozó madár, ha azokat nem képes meg
emészteni, annak terjesztése által kártékonynyá lesz. 
Egyes madarak időnként kártékonyak, pl. a seregély a 
szőlőéréskor, de általában hasznos. Ezek figyelembe 
vételével Röhrig 1755 madárgyomor boncolása alapján 
azt állítja, hogy a baglyok, ölyvek, vércsék és kakuk 
nagyon hasznosak; a vetési varjú, sárga rigó, gólya 
hasznosak ; varjuk, csókák és seregélyek hasznos volta 
felülmúlja kártékonyságukat, gébicseknél a kártékonyság 
nagyobb, míg ellenben héja, sólyom, szarka, szajkó, jég
madár határozottan kártékonyak.

* A Magyar Erdész ü. évfolyamából teljes példá
nyokkal szolgálhatunk. Ára 8 korona. Rendelések Székely 
és Illéshez Ungvárra intézendők.

* Figyelmeztetés. Lapunknak minden száma a hó
nap 1-én és 15-én lesz Ungvárról szétküldve s ha da
cára ennek, előfizetőink közül valaki a lapot 4-én vagy 
19-én kezeihez nem kapná, kérjük a hiányzó számot 
azonnal a Székely és Illés könyvnyomda-tulajdonos cég
től követelni. — Lakás- és címváltozás egyenesen a 
nyomdának jelentendő be.

LEVÉLSZEKRÉNY.

Kedves Szerkesztő Barátom !
Kérdezed: vidékünkön mi újság? Hiszen a „Magyar 

Erdész“ minden följegyezni méltót kiszimatol, kifürkész ! 
Hogyan fedezzek fel hát én a novemberi ködben valami újat ?

Minden a régiben van. A fa, a melyre kimondotta az 
üzemterv a halálos Ítéletet: ne hűsítsen többé árnyat 
adó lombja, csak ügy nyög a fejszecsapások alatt, mint 
egykor apja. Mikor a hóhér oda vág elevenjébe, föl-föl 
jajdűl, fájdalmasan, szemrehányóan felénk bólogat, s az
után dacosan megrázza hatalmas koronáját és ropogva 
recsegve zuhan alá a mélybe. A hajszolt nyűi is szokott 
fondorlataival kerüli- ki a „vasárnapi vadász“ arany nyal 
kivert, remek művű fegyveréből alája-föléje, eléje-mögéje 
zúdított göbecseket, s csak úgy nincsenek lelki furdalásai, 
ha az ólom-szemek — legkedvezőbb esetben a szomszéd 
vadász diszgombos, sárga lábtyűihoz peregnek, mint a 
„koca vadász“ boldog korában, mikor még nem voltak 
jól szervezett vadásztársaságok, s a vadászat nemes 
gyakorlására nem oktatták őket magas minisztériumok 
által jóváhagyott alapszabályok.

Igaz a 1 Alapszabályok varázsolnak az újság ingerével 
ható, pezsgő életet szürke, egyhangú napjainkba. Minden
kit a „Horváth Sándor-alapitvány“ alapszabályai foglal
koztatnak ; mindenkit érdekel az alapítvány kamataiból 
kiadandó első jutalom. Nem is megvetendő összeg 1000 
korona csengő aranyban ma, mikor a fizetésrendezés 
fáján a csökönyösen beragadt bimbó csak nem akar ki
festeni, de megdobban minden magyar erdésznek szive 
az adománylevélre, melyben a szaktársak a magyar 
erdőgazdaság fejlődésére kiható munkásság hervadhatatlan 
babérkoszorúját nyújtják.

Olvasva a felhívást javaslat tételre, én is gondoltam 
merészet s megindultam a „Nagy“-nak fölkutatására.

Képzeletem visszaszállt a távol múltba, mikor erdő- 
gazdaságunk még gyermekcipőkben tipegett, de már 
akkor is szerető kezek ápolták, gondozták; követtem fej
lődését lépésről-lépésre, míg eljutottam a bíztató jelen
hez, hol megerősödve szilárdan áll, kibírja a tomboló 
vihart is és céltudatosan halad előre. Elvonultak lelki 
szemeim előtt a Gigások, kiknek remek alkotásaiból 
meríti erejét, kik még ma is fáradhatatlanul, buzgón, 
sikeresen munkálkodnak erdőgazdaságunk előbbre vitelén, 
s vállvetve annak erős támaszát alkotják. Hála a magyarok 
Istenének, sokan vannak, mindegyiküket megilleti a babér, 
sajnos, hogy közülök csupán csak egynek díszítheti 
homlokát.

Ez egynek felkeresésénél az „Országos Erdészeti 
Egyesület“ alapszabályainak uj szakaszaiban véltem tám
pontot találni, de a 154. §-ban, mely a Horváth Sándor- 
alapitvány rendeltetését állapítja meg, a meghatározás 
oly általános keretben mozog, oly tág kört ölel fel, hogy 
a középponton kívül, mely azt szegzi le, hogy a jutalom
ban csupán egyesületi tag részesülhet, elkalandozhatunk
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a végtelenségbe. Nincsen alap, nincs talpalatnyi tér, hol 
megállapodhatnánk; hiányzik az idő, a korszak meg
határozása, melyben az erdőgazdaságunk lejlődésére ki
ható munkásságot nyugodtan mérlegelhetnők. Pedig a 
határokat szabatosan meglehetne vonni, pl. az egyik 
jutalom kiosztásától a másikig, a mi a bírálatnak tetemes 
megkönyebbülését jelentené és helyesebb, igazságosabb 
ítéletet biztosítana. A kiindulási pont hiányában latolgatva 
az erdőgazdaságunk fejlődésére kiható gyakorlati intézés 
— a szakoktatás, — szakirodalom, — kísérletezés, — föl
találás — vagy fölfedezések terén általánosságban vagy 
bizonyos ágazatra nézve sikeres és hasznos munkásságot 
a. a. C. avagy az 0. E. E. keletkezése óta, nem tudjuk 
kihalászni a sok érdemes közül az elismerésre méltó 
legérdemesebbet.

Töprengéseim közepette az én véges eszem is rém 
zavarba jött az útvesztőben, míg végre ama egészséges 
gondolata támadt: hogy hát miért is emésztem magam, 
minek töröm mindezen szegény fejem? hiszen a legér
demesebbet kijelölni tulajdonkép az 0. E. E. igazgató
választmányának hatáskörébe tartozik. Minek össze
gubancolni nehéz feladatát indokolt ajánlattal?

Elhatároztam tehát, hogy lemondok az alapszabályok 
158. §-ában lefektetett jogomról, annyival inkább, hogy 
azt a 159. §. lényegében amúgy is törli, nem hagyva 
hátra egyebet, mint vékony, üres keretet, külsőséget, 
esetleg azzal, hogy az egyesületi tagok részéről jutalma
zásra ajánlottak közül lesz kiválasztva a legérdemesebb, 
a jognak látszatát. Mert megeshetik, hogy az igazgató
választmány a kiadandó elismerő jutalmat általános szó
többséggel annak Ítéli oda, akit csak egynéhány egye
sületi tag ajánlott, mig az, kit százan-ötszázan támogat
nak, kiesik. A nyilvános szavazást megdöntheti a titkos, 
s igy hasztalan nyújtjuk be az indokolt javaslatot. Az 
meg bizonyos, hogy az 0. E. E. mélyen tisztelt igazgató
választmánya ismeri nagyjainkat, azok elévülhetetlen, 
tündöklő tetteit, melyek nyomán meg fogja találni a leg
érdemesebbet ; fölöslegesnek tartom tehát, hogy élve fur
csa jogunkkal, figyelmét egyikre-másikra fölhívjuk.

Furcsa jog biz ez, melynek gyakorlása az előbb érin- 
téttnél még más fonák helyzetet is teremthet, sőt' azt 
hiszem,, azt már meg is szülte. Köztudomású ugyanis, 
hogy az 0. E. E. igazgató-választmányába szakunk azon 
kiváló férfiai lesznek beválasztva, kik úgy az „Országos 
Erdészeti Egyesület“ szilárd fölépítésénél, valamint hazánk 
erdőgazdaságának felvirágzásánál érdemeket szereztek. 
Önként következik e körülményből, hogy első sorban ott 
keressük az érdemest, aki a Horváth Sándor-alapítvány 
megtisztelő jutalmára méltó. De mikor tollat ragadunk, 
hogy az indokolt javaslatot megírjuk, eszünkbe jut, hogy 
a jutalomra ajánlott titkos szavazással fog dönteni saját 
sorsa fölött, a mi az illetőre legalább is feszélyező lesz, 
mert az általános gyakorlat szerint: pályázatok, jutalmak, 
díjak stb. fölött döntő szükebb bizottság tagjai nem fog
lalhatnak helyet a pályázók között. Az meg nem lehet

célja az alapszabályoknak, hogy az alapítvány rendelte
tése ellenére esetleg ép a legérdemesebbet zárja ki a 
jutalmazásból. Ezen elvi és gyakorlati összeütközés 
kikerülése szempontjából volna kívánatos, hogy a 
Horváth Sándor-alapítvány elismerő jutalmát az O. 
E. E. összes tagjai Ítéljék oda az aira legméltóbbnak, 
mert máskülönben elegendő volna csupán az igazgató
választmány bölcs határozata, melyben teljesen megnyu
godhatnának, mint a hogyan megnyugszunk az egyesület 
többi alapítványainál szokásos eljárásban. Így azonban 
— mint jelenleg fönáll — az alapszabályok 158. § ában 
az egyesületi- tagoknak juttatott jog: jog, tartalom, lényeg 
nélkül, mely arra jó, hogy a december havi rendes vá
lasztmányi ülés jegyzőkönyvének eredeti példánya men
nél vaskosabb legyen.

A Horváth Sándor-alapítvány alapszabályaiból fölszálló 
köd borítja most vidékünket, de azt hiszem csak azért, 
hogy eloszolva, annál inkább gyönyörködhessünk a nap 
ragyogásában.

Én is azt várom, s mig e fényes perc eljő, a novem
ber szürke, egyhangú napjaiban vágatom a fát, hajszolom 
a nyulat és szaktársi szeretettel gondolok reád.

* * * * * * * * * * * * * * * * . * i  ’r X - r  v jfcfcjfc í&jfc

Szerkesztői üzenetek.
B. A. urnák. Hámtöréses sebekre következő szer bizonyult jónak. 

Negyedkilo rézgálic egy liter ecetben főzés utján feloldva s kihűlve 
a sebre kenve kitűnő gyógyhatású. Napjában 3 -  4-szer kell a sebet 
bekenni s csakhamar új kéreg fog rajta képződni. Járomtöréses 
szarvasmarháknál is alkalmazhatja.

F. Z. urnák. Főtt burgonyától -  még ha kellő óvatosság mellett 
történik is az etetés — könnyen kapnak a marhák felfúvódást. Minden
esetre keverve adja a burgonyát pelyvával, törekkel, hogy lenyelés 
előtt jól megrágni kénytelen legyen az állat a mit megeszik.

K. L. urnák. Korpa sokkal kevesebb táperővel bfr mint a zab 
s hámos lónak egyáltalában ha elkerülhetjük, ne adjunk belőle.

Pályázat
erdőgyakornoki állásra

Báró Popper Hermin bittsei uradalmához tartozó 
Petrovszka pagonyban (Trencsén megye, nagybittsei járás 
u. p. Kollarovicz) levő erdőhivatalánál 1904. év i ja n u á r  
1-től szervezett

erdőgyakornoki állás
töltendő be.

Az évi javadalmazás: készpénzfizetés 1200 korona, 
természetbeni lakás és fűtés.

Pályázóktól a selmeczi m. kir. érd. akadémia sike
res végzése, német nyelv tudása, földmérési munkála
tokban jártasság és jó gyakoroltság, valamint nőtlen 
állapot kívántatik meg.

A pályázati kérvények kellőleg felszerelve a fenti 
hivatalhoz f. é. deczember 5-ig intézendők.

Az erdőhivatal.
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Székely és 31lés
. . .  Ungvárit . .
ajánlja modernül berendezett

könyvnyomdáját
mindennemű nyomdai munkák

fenyőfa-eladás.
Az incseli (Kolozsmegye) volt úrbéresek 

erdejében 75016— 1903. sz. miniszteri rendelet
tel kihasználni engedélyezett 47’93 khold terü
leten található 11'415 m3-re becsült lúc- és 
jegenye-fenyőfa tömeg Incsel község házánál 
f. év és hó 27-én d. e. 10 órakor tartandó 
nyilvános szóbeli árverésen el fog adatni.

Kikiáltási ár 25750 korona. Bánatpénz 2575 
korona. Eladás becsértéken alul nem történik.

Árverési feltételek a b.-hunyadi m. kir. 
járási erdőgondnokságnál megtekinthetők.

Incsel, 1903. november 7-én.
JOSa Gyula, volt úrbéri elnök.

pontos és csinos elkészítésére 
. .  a legolcsóbb árak mellett. .

O O O

Erdészeti nyomtatványraktár.

=  fürdetések =
a legjutányosabban felvétetnek  e lap 

kiadóhivatalában.

srasnsrasTgsTZ i n sn i t s*
m|  Kocsánytalan tölgymakkot

kitűnő minőségűt, a legelőnyösebb árak 
mellett ajánlok az őszi erdősítésekhez 
és a tavaszi szükségletekre elfogadok 
megrendeléseket.

Bővebb felvilágosítással készséggel 
szolgálok.

Nagy-Halmágy (Aradmegye), 1903. 
október hó.

Schcer E.
1 -2 nagykereskedő.

A  » P e s t i  N a p l ó «
legrégibb, legfüggetlenebb s egyike a leg
elterjedtebb napilapoknak. A Pesti Naplót, 
mely az erdészek ügyeit különös gonddal ka
rolja fel, az erdőtisztikar havi 2 korona ked
vezményes áron kapja.

A kik egy évre előfizetnek, ajándékul a 
Vörösmarty-Albumot kapják.

léüner Bertát
Budapest, Központi vásárcsarnok.
Elfogad egész éven át frissen lőtt vadat 

és friss gyümölcsöt azonnali készpénzelszá
molás mellett a legmagasabb napi árakon.

7—15

Frissen lő tt vadat és friss  gyümöl
csö t rögtöni elszámolás mellett az egész 
idényben vásárolnak és mindennemű levél- 
beni megkeresésre szívesen nyújtanak felvi
lágosítást Kugler Gyula és Vajda buda
pesti központi-vásárcsarnoki bizományosok.

4 - 1 0

Egy levelezőlapon kérjen mutatványszá-
T Baromfitenyésztés
című képes hetilapból. E szakfolyóirat felöleli 
a gazdasági és sportbaromfi-, éneklő- és dísz
madár-, galamb- és házinyultenyésztési kér
déseket. A baromfitenyésztés minden ágáról 
közölt nagystámu cikkeit mindig a legjelesebb 
tenyésztők Írják. A lap hetenkint 16 oldal 
terjedelemmel jelenik meg s az ország min
den részében el van terjedve. Szerkeszti : 
Hreblayné Dedinszky Adél. Előfizetési ára 
egész évre 8 korona. Szerkesztőség és kiadó- 
hivatal : Budapest, VIII., Nap-utcza 19. sz.

Kutyaeledel legjobb minőségben kapható 
Boros S.-né szappanfőzőnél, Erzsébetfalva. 
5 kilós csomag 2 korona 50 fillér. 4 - 6

1500—2000 hold e rdő t keresek meg
vételre. Feltétel, hogy az erdőben szép 
őz- és vaddisznóállomány legyen s a vas
úttól 20 —25 kilométernél távolabb ne feküd
jék. Szives ajánlatokat elfogad e lapok szer
kesztője. t: 3 4

gazdasági Sápok.
Mezőgazdasági hetilap. Előfizetési á r : Egész 
évre 16 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Budapest, IV., Muzeum-körút 7. szám.

Kétezer 7—8 éves közönséges körisfa- 
suhángot keresek megvételre. Imecs Béla.

Kétezer darab négy éves Szitkafenyőt 
keresek megvételre a jövő tavaszi erdősíté
sekhez s ez utón kérek ajánlatokat.
1—4 Imecs Béla.

Moöusin aranyérbalzsam
Egyedüli biztos hatású szer aranyér

ben szenvedőknek. Egy üveg ára 4 korona. 
3 - 4  üveg elhasználása által a legmakacsabb 
baj is megszűnik. ■— Kapható a feltalálónál: 
Nagy Kálmán gyógyszerésznél Nyír
egyházán. 7—12

Negyvennégy db. ritkapéldányu őzagancs, 
közte sok rendellenes növésű, nehány 34 cm. 
hosszú ágakkal eladó. Cim Schvertfílhrer 
Rudolf, Heves-Bakta, 1—2
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2274. sz.
1903. pályázati hirdetmény.

Hunyadvármegye tekintetes közig, erdészeti 
Bizottságának 3296/1903. számú határozata alap
ján a Viszkai és Sztancsesd-Ohábai kerületi 
erdőőri állásra 600—600 korona évi fizetéssel 
ezennel pályázatot hirdetek.

Pályázhatnak 24 évet betöltött és 30 évnél 
nem idősebb okleveles erdőőrök.

A folyamodók kérései sajátkezűleg írandók 
és fo ly ó  é v  n o v e m b e r  h ó  28-ig az alanti 
hivatalhoz adandók be.

A kérvényhez csatolandó: 1. erdőőri okle
vél, 2. keresztlevél, 3. orvosi bizonyítvány, 4. 
szolgálati bizonyítvány. A magyar nyelvnek szó
ban és Írásban való bírása elengedhetetlen kel
lék, a román nyelv tudása pedig előnyt biztosit 
a pályázónak, ezért a folyamodó kérvényében 
ezen képességét felsorolni köteles.

M. kir. áll. erdőhivatal.
Déva, 1903. évi október 29-én.

Parragh
ra. kir. erdőmester.

576/E. 1903.
Dobsilia r. t. városnál (Gömör-Kishont m.) 

egy erdőőri állásra pályázat nyittatik.
J a v a d a l m a :

a) 600 kor. évi készpénzfizetés utólagos 
havi részletekben,

b) 60 korona évi lakpénz előleges félévi 
részietekben, vagy természetbeni lakás a város 
választása szerint,

c) 45 kor. évi lakbérpótlék készpénzben,
d) 2 drb. szarvasmarhára szabad nyári 

legelő,
e) erdőőri egyenruha,
f) '20  korona csizmapénz,
g) 24 köbm. puha tűzifa a házhoz szállítva.
A sajátkezűleg irt s f. 11103. évi (léc.

8-ig alulírott polgármesteri hivatalhoz benyúj
tandó pályázati kérvények kellékei : az erdőtör
vény 37. §-ában megszabott minősítés (oklevél), 
a magyar és tót nyelvekben való jártasság és 
testi épséget igazoló bizonyítvány.

A megválasztandó erdőőr csak fél évi próba
időnek sikeres lejárta után véglegesittetik.

Dobsinán, 1903. évi október 30-én.
Szontagli Béla,

polgármester.

7124. sz.
Zölgy/a-elaDás.

A m.-szigeti magy. kir. erdőigazgatóság ke
rületéhez tartozó szentmihálykörtvélyesi erdőben 
(A ü. o. 1 tag 1 és 2/. osztagban) kihasználásra 
kerülő 15.5 k. hold vágásterületen álló fatömeg
nek tövön való eladása iránt 1903. évi noveill- 
foer hó 27-én <1. e. 11 Órakor az erdőigaz
gatóságnál írásbeli zárt ajánlatok útján verseny- 
tárgyalás fog tartatni.

Az eladás alá kerülő fakészlet 1211 m3 
tölgy haszonfára, 577 m3 tölgy hasábfára, 81 m3 
tölgy dorongfára, 15 m3 tölgy galyfára, 13 drb. 
rudfára, 79 m3 bükk hasábfára és 7 m3 bükk 
dorong és galyfára van becsülve.

Kikiáltási ár 22203 kor. 50 fillér.
Az árverési és szerződési feltételek a föld- 

mivelésügyi ministerium erdészeti főosztálya se
gédhivatalánál (V., Zoltán-utcza 16.) valamint a 
máramarosszigeti erdőgondnokságnál a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők.

fölömivelésügyi m. kir. minister.

árverési hirdetmény.
A nagyméltóságu Földmivelésügyi m. kir. 

Minister Urnák f. é. augusztus hó 24-én 74092. 
1/3. sz. alatt kelt engedélye alapján ezennel köz
hírré tétetik, hogy a Nagyküküllő vármegye 
kőhalmi járásában levő Alsó-Rákos község volt 
úrbéres birtokossága tulajdonát képező erdőben 
kiszámlált és folyószámokkal ellátott 17930 drb., 
műszaki célokra alkalmas tölgytörzs folyó évi 
november hó 23-án ű. e. í) órakor Alsó- 
Rákos községházánál tartandó zárt ajánlatokkal 
egybekötött nyilvános szóbeli árverésen a leg
többet ígérőnek el fog adatni.

Az eladandó fatömeg szakértő becslés 
alapján mintegy 11280 tm3 műfát és 21965 tm3 
tűzifát tartalmaz, melynek kikiáltási ára 123132 
koronában állapíttatott meg.

Árverezni szándékozók kötelesek a szóbeli 
árverés kezdete előtt a kikiáltási ár 10n/o-át 
bánatpénzül letenni

írásbeli zárt ajánlatok kellő bánatpénzzel 
ellátva a szóbeli árverés előtt elfogadtatnak.

Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
Az eladandó faanyag a m. kir. államvas

utak Alsó-Rákos állomásához 4 kilométer távol
ságban van.

Alsó-Rákos, 1903. október 24.
A volt úrbéres birtokosság 

elnöksége.
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94765 szám Pályázat.
Az m. kir. földmivelésügyi minister pályázatot nyit egy Kettőezer (2000) koronás tanul

mányi ösztöndíjra.
A ösztöndíjat elnyerőnek feladata lesz:
1., a külföldi fanemek tenyésztési viszonyait,
2., az erdőkben észlelhető vadkárok elleni védekezés és a kártérítés kérdését, végül
3., az erdészeti alsó- vagyis erdőőri illetőleg vadőri oktatás ügyét tanulmányozni.
E végből köteles lesz 1904. évi január hó első felétől kezdődő öt (5) hónapi tanulmá

nyozási időtartam alatt: a külföldi fanemek honosítása céljára létesített ausztriai és németországi 
kísérleti területeket, a vadkárok kérdésében Csehország, Szászország, Silezia, Hannover és Po- 
meránia néhány nagyobb uradalmát, végül az erdőőri, illetőleg vadőri oktatás ügyében az ausz
triai és németországi álsóbb erdészeti szakiskolákat a bányászati és erdészeti akadémia igazgató
ságtól veendő részletes útmutatás szerint meglátogatni, s a kitűzött kérdéseket a helyszínén 
tüzetesen tanulmányozni.

Az ösztöndíj elnyerésére igényt tarthat minden magyar állampolgári joggal biró okleve
les erdőtiszt.

Ha a kiküldendő szakférfi állami szolgálatban van, akkor a 2000 korona ösztöndíjon 
kivül még az állomásával összekötött tehermentes illetmények élvezetében is megmarad, minden 
kiadást azonban maga tartozik fedezni.

Az erdészeti akadémiai tanulmányokat, kort, az eddigi és jelenlegi alkalmazást igazoló 
okmányokkal (szolgálati és minősítési táblázattal) és az erdészeti államvizsgái oklevéllel felszerelt 
folyamodások a Selmecbányái bányászati és erdészeti akadémia igazgatóságához folyó évi 
december lló 1-ig küldendők be. Később beérkező folyamodások tekintetbe nem vétetnek.

Budapest, 1903. évi november hóban.
M. kir. földmivelésügyi miniszter.

3515. szám. r

Árverési hirdetmény.
Abauj-Torna vármegye csereháti járásához tartozó Alsó-Metzenzéf nagyközség tulajdonát 

képező erdőkből kihasználandó és kellőleg lebélyegzett és megszámozott 21706 darab tölgy és 6691 
darab jegenyefenyő fatörzs 12177*8 m3 illetőleg 60427 m3 haszonfára és 6799H illetőleg 1444 6 
m3 tűzifára becsült fatömegek tövön az erdőben 1903. év i december hó 1-én d. e. 10 óra 
15 perckor a községházánál kezdődő nyilvános szó- és írásbeli versenytárgyaláson elfognak adatni.

Kikiáltási ár, a melyen alól ezen fatömegek eladatni nem fognak, 150144 korona.
Bánatpénz 15000 korona, melyet minden egyes versenyző a szóbeli árverés megkez

dése előtt az árverező bizottságnak letenni illetőleg az Írásbeli ajánlathoz csatolni köteles.
A benyújtandó Írásbeli ajánlatokban a felajánlott vételár számokkal és betűkkel tisztán 

kiírandó, valamint határozottan kiteendő, hogy az ajánlattevő a szerződési feltételeket ismeri és 
magát azoknak feltétlenül aláveti.

Utóajánlatok, vagy olyanok, a melyek,a kikötött szerződési feltételektől elütök, figyelembe 
vétetni nem fognak.

A szerződési feltételek Alsó-Metzenzéf nagyközség házánál, az eperjesi m. kir. állami 
erdőhivatal és a szepsi m. kir. járási erdőgondnokság hivatalos helyiségeiben a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők, a hol a közelebbi felvilágosítások is meg fognak adatni.

Szepsi, 1903. november 3-án.
1 — 3 G éczy G yula, főszolgabíró.
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MAGYAR E R D É S Z
Megjelenik minden hó 1-én é s  15-én.

Előfizetési ár:
Egész évre ... ... ... 14 K

S z e r k e s z t i  é s  k ia d ja :  J ReclamáciÓk
imecsfalvi IM EC S B É L A  B O R SO D -A PÁ TFA LV Á N , SZÉKELY és ILLÉS céghez
hová az előfizetési és hirdetési díjak, valamint a lapba szánt közlemények küldendők, j  Ungvárra intézendők.

V áltozás a fö ldm ivelésügyi 
ministerium vezetésében.

Irta: lmecs Béla.
Lapunk előző számában rövid életrajzot kö

zöltünk az új földmivelésügyi ministerről és az 
új államtitkárról.

Midőn ez alkalommal a ministerváltozásra 
újból visszatérünk, tesszük azt azért, hogy meg
emlékezzünk a volt minister működéséről és 
egyúttal felhívjuk utódjának figyelmét csak ne
hány főbb mozzanatra, melyeknek megoldása 
az erdő- és vadgazdaságra nézve az elodázha
tatlan sürgős feladatok közé tartozik.

Nem illő dolog volna most, ha sokoldalú si
keres tevékenységéért dicséretekkel akarnók a 
volt minister Darányit elhalmozni, de vétenénk 
igazságérzetünk ellen, ha céltudatos munkálko
dásának néhány sort nem szentelnénk.

Mindnyájan érezzük, hogy az ő ministersége, 
az ő tevékenysége mély nyomokat vágott a gaz
dasági élet minden ágában.

Általánosan tudjuk, hogy a magyar gazdakö
zönség szervezkedése Darányi korában erősö
dött és izmosodott meg.

A gabona-termelés minőségének javítására a 
kisbirtokosok közt évenkint jó vetőmagot osz
tott ki.

Terjesztette és javította a sörárpa, a dohány, 
a komló és kender termelést, de szervezte egy
úttal azoknak értékesítését is.

Sokat tett a kormány a szövetkezetek felállí
tásában és a hitelszövetkezet ügye ma már 
mintegy 5400 községben szervezve van.

A mezőgazdasági statisztika sokat fejlődött 
Darányi alatt, s elismerést vívott ki magának a 
külföld előtt is.

Legnagyobb lendületet azonban a szőlőműve
lés nyert. Ismeretes, hogy a fillokszera-vész

egész vidékeket juttatott koldusbotra, s a régebbi 
hat millió hektoliteres termés a hatodára apadt.

Rendkívüli állami segélyek és eszközök által 
az elpusztult 450 ezer hold szőlőnek egyhar- 
mada ma már föl van újítva.

Hasonló tevékenység látszik a kertészet, a 
méhészet, baromfitenyésztés, a gyümölcsészet 
és a selyemtenyésztés terén.

Hazánk lótenyésztése is nagy lendületet nyert 
és a mig 1895-ben 32 ezer lovat vásároltak a 
külföldiek, addig 1902-ben már 48 ezret szállí
tottak ki az országból, ami körülbelől 10 millió 
korona bevételi többletet jelent.

Az állategészségügy, a székely- és a rutén- 
kérdés felkarolása, az Orsz. Gazdasági Munkás- 
és Cselédpénztár intézményének megalapítása 
és annak 150 ezer korona állandó évi állami 
hozzájárulása, mind az utolsó évek munkája.

A mezőgazdasági szakoktatás terén nevezetes 
az az újítás, hogy a gazdasági ismereteket be
vitte a nép közé, s a háziipar különféle ágaiban 
sok ezer ember nyert kiképzést.

Vízszabályozási munkálatokra 65 millió koro
nát költött a kormány.

Az erdészet terén megemlítendő az 1898. évi 
XIX. törvénycikk életbelépése. Darányi alatt 
szüntették be a kincstárnál a fa-egyedáruságot 
is. Az állami faanyagok megvételére kevesebb 
tőkével rendelkező kereskedők is versenyezhet
tek, miáltal az állam jövedelme tetemesen emel
kedett. Az ország kopár területeinek befásítása 
is nagy lépéssel haladt előre. A sok újonnan 
létesített állami csemetekertből évenként átlag
ban 50 millió darab csemetét osztottak ki díjta
lanul az országban.

Természetes, hogy a földmivelési tárca min
den ágában behozott újítás nagy kiadással járt 
és a befektetett óriási tőke csak évek múlva
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hozza meg a kívánt kamatot, azért némelyek 
nem tudtak kibékülni azzal, hogy Darányi alatt 
a tárca kiadása évről-évre emelkedett, s nem állt 
arányban az évi jövedelemmel. Alatta vásárol
tattak nagyobb birtokok az állam részére Krassó- 
Szörény és Szepes megyében. Tény az, hogy 
a kiadások ez évre 64'6, a bevételek pedig 457 
millióval voltak előirányozva, de ha a dolognak 
mélyére tekintünk, be kell látnunk, hogy a be
fektetéseket országos érdekek tették szükségessé 
és eléggé csodálatos dolog, hogy eddigi minis
tereink közül egyik "sem karolta fel annyira a 
földmivelés ügyét, mint Darányi, pedig minden 
agrikultur állam létfeltétele: földjének helyes és
okszerű mivelésáben rejlik.

** *
De legyen szabad ezek után rámutatni azokra a 

teendőkre, melyeknek megoldása az erdészet 
terén az uj kormány által tovább nem halaszt
ható.

Elsősorban az erdőgazdasági szakoktatás fej
lesztése volna az, mire uj ministerünk figyel
mét felhívjuk.

A nemzetek versenyében az marad a győz
tes, a ki a szellemi harcban zászlóvivő lesz. A 
ki a szellemiekben nem tud lépést tartani a 
folyton haladó korral, az mint számot nem tevő 
lemarad a versenytérről, az elbukik.

Erdészeti felsőbb tanintézetünknek a kor igé
nyeihez képest mielőbb át kell alakulnia. Az 
erdészakadémiának különválasztása a bányász
akadémiától tovább már el nem odázható.

Nemcsak a tanrendszernek gyökeres módosí
tása, új tanszékek felállítása múlhatatlanul szük
séges, de ideje már, hogy az akadémiai tanári 
karnak az egyetemi tanárokkal egy rangra való 
emelésével az őstermelés ezen ágának nimbu- 
sát emeljük. A felsőbb tanintézet újraszervezé
sével kapcsolatosan egy internatust is kellene 
felállítani s azt angol mintára berendezni.

Az erdészeti kísérleti ügynek szélesebb ala
pokra való fektetése szintén elsőrendű kivána
lom.

Hasonló fontos az alsóbb szakoktatás kérdése 
is. Az sem maradhat a régiben. Az erdőőri szak
iskolákat is reformálni kell. A jelenlegi tananyag 
kibővítésével olyan erdőaltiszti kart kell nevel

nünk, mely — hazai viszonyainknak megfelelően 
— képes lenne azon kevésbbé fontos irodai 
munkáknak elvégzésére, a mik jelenleg a tiszti
kart egyéb teendők végzésében gátolják.

Szét kell választani a szorosan vett erdőőrzést 
a műszaki teendők végzésére is alkalmas altisz
tek működési körétől.

Az erdei termények mennél kevesebb költ
séggel való értékesítésére nagyobb gondot kel
lene fordítanunk. Hogy ezt tehessük, szükséges, 
hogy a meglevő vasútvonalainkat egy tervszerű 
erdei iparvasuthálózattal kiépítsük. Azt tudjuk, 
hogy az sok millióba kerül, de ez a befektetés 
semmi kockázattal nem jár, nem is rövid időre 
szól s ha tekintetbe vesszük a mit Fellner Fri
gyes egyetemi tanár múlt hó 12-én a Magyar 
Közgazdasági Társaságban tartott felolvasásának 
eredményeként bebizonyított, hogy t. i. az őster
melési ágak jövedelmezősége tekintetében erdé
szetünk — ilyen mostoha vezetés és illetve fel
karolás mellett is — második helyen áll, méltán 
megkövetelhetjük, hogy nemzetgazdasági szem
pontokból saját javunkra, végre neki is nagyobb 
áldozatokat hozzunk. Ha Darányi 65 millió ko
ronát költött vízszabályozásokra s azzal hatod
félmillió hold földet mentett meg a nemzetnek, 
akkor nem szabad szűkmarkúnak lennünk az 
erdészettel szemben sem, mert hisz hazánk 
földjének 30 százaléka erdő.

Ha az említett erdei iparvasuthálózat kiépül s 
egyéb erdei utaink a kívánalomnak megfelelően 
berendeztetnek, az Oroszországból és Romániá
ból behozott fa a mienkkel többé versenyezni 
nem tud és a mi fenyőfánknak Németországba, 
Hollandiába s más államokba leendő kivitele 
fokozódni fog. A faárak a közelmúltban épült 
vasutak mentén, — a hol jó szekérutak is áll
tak rendelkezésre — 25°/o-al emelkedtek, sőt 
némely helyen 35°/o-al is, és igy elhibázott do
lognak tartjuk, ha a beruházási törvényjavaslat
ból az erdei közlekedési eszközökre a tervezett 
hitel töröltetnék.

Ezzel kapcsolatosan szükséges az orosz és 
romániai fabehozatal ellen megfelelő vámeme
léssel védekezni.

Országos érdek kivánná azt is, hogy közvas- 
utainkon a fának szállítási díjtételei a legalacso
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nyabbra vétessenek, mert hova-tova mind job
ban bebizonyosodik, miszerint a tutajozott fának 
tehnikai értéke alig van.

Azonkívül szükségesnek tartjuk, hogy a kor
mány a kincstári és állami kezelésbe vett erdők 
jövedelmét a személyi kiadások apasztásával is 
fokozza. A jelenlegi centralisztikus rendszer mel
lett a külső erdőhatóságok teljesen fölöslegesek, 
mert hatáskörük nincsen és csupán közvetítő 
szerepet játszanak az erdőgondnokság és minis
terium között. Ennek a fontos kérdésnek mikénti 
megoldásával szaklapjaink évek óta foglalkoz
nak, s habár alig van komolyan gondolkodó 
szakemberünk, ki a mostani rendszert jónak 
tartaná, vezetőink mégis görcsösen ragaszkodnak 
hozzá.

A decentralizáció előnyeit fényesen igazolja 
az oroszországi erdészet jövedelmezősége, mert 
az tisztán csak annak köszönheti, hogy az 
utolsó évtizedben 14 millió rubelről 45 millióra 
emelkedett. Ha a változás beáll, a tiszti és al
tiszti személyzet fizetését is rendezni kell és 
pedig igazságosan, a végzett munka arányában, 
mint pl. a bányászatnál történik.

A jelenlegi szégyenletes előléptetési viszonyo
kon változtatni kell, mert ez a főoka, hogy az 
államerdészet tisztviselői között az elégedetlen
ség a tetőpontra hágott.

Az üresedésbe jövő állásokat pedig ajánljuk 
nyílt pályázat útján betöltetni minden egyes 
esetben.

Elodázhatlan teendő, az erdőtisztikar címvi
selésének szabályozása s az egyenruha viselé
sének beszüntetése is.

Ezeken kívül még több igen fontos feladat 
vár az uj földmivelési kormányra, még pedig 
az erdőtörvény revíziója és egy egész más he
lyesebb alapokra fektetett vadászati törvénynek 
a megalkotása s végűi a legelőkérdés szabá
lyozása.

A vadászati haszonbér alatt nem álló kincs
tári erdőkben az erdőtisztek még a bérbe nem 
adott területeken is csak ügy vadászhatnak, ha 
a vadászat költségeit is maguk fedezik, s az 
elejtett vadnak hűsát a kincstárnak megfizetik, 
a szarvasagancsokat, a zerge- és őzkampókat 
pedig a központba beszolgáltatják.

É R D E S É  301

Nem tudjuk ezt a visszás állapotot Tallián 
minister jóízlésével, s igazságérzetével össze
egyeztetni, sőt a mennyire személyét ismerni 
szerencsénk van: föltételezzük róla, hogy a 
mint az 1898. évi I./153,680. számú földm. 
ministeri utasítás tartalmáról értesül, annak ha
tályon kívül való helyezését azonnal elrendeli. 

** *
Ezek volnának dióhéjba foglalva azok a fon

tosabb megoldandó kérdések, melyek szorosan 
az erdészet keretébe tartoznak. Egyik lapban 
a minap azt a biztató sóhajt olvastuk : „Szeren
csés ember Tallián, mert Darányi után teljesen 
rendezve veszi át a tárca ügyeit".

Ezt mi alá nem írjuk. Szerintünk a tárca 
rendezve csak akkor lesz, ha annak bevételei 
meghaladják kiadásait, már pedig az idei költ
ségvetési előirányzatból azt látjuk, hogy a ki
adások 19 millió koronával haladják meg a be
vételt. Ebből azt lehet következtetni, hogy az 
óriási beruházások hosszú idő, talán csak egy 
évtized múlva, vagy még később hozzák meg 
a remélhető jövedelmet.

Ez azonban nem hiba és csak hálás emlék
kel viseltetünk Darányi iránt, aki be látta azt a 
régi józan közmondást, hogy kiadás, illetve 
kellő befektetés nélkül bevétel nincsen.

Bárha ezt az elvet követné Tallián minister 
is, az eddig mindig kellően nem méltatott erdé
szetnél, akkor ha nem is azonnal, de nemsokára 
eljönne az az idő, midőn az ország erdőjövedelme 
holdanként a 8—10 koronát meghaladná s nem 
kellene, mint most, pirúlnunk a külföld előtt, ha 
azt kérdezik: mit jövedelmeznek a magyarországi 
erdők? . . .

Lapunk távol áll minden politikai irányzattól, 
célunk csendes, de kitartó munkálkodással a 
magyar erdészetet előbbre vinni s e soroknak 
sem más a tendenciája, mint leplezetlenül fel
tárni a valót és rámutatni a megoldandó felada
tok sorozatára.

Mi teljes megnyugvással s bizalommal visel
tetünk az uj minister iránt. Ő mint jó vadász
ember ismeri és szereti az erdőt s állásának 
fontosságát mérlegelve, lehetetlen be nem látnia, 
hogy e fontos közgazdasági ágnak a felkarolása, 
fejlesztése országos érdek.
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E feladatok megoldása igénybe fogja venni 
a minister munkásságát, de előre kijelentjük, 
hogy bennünk magyar erdészekben egy lelkes, 
odaadó, kötelességtudó, munkálkodó sereget ta
lál, mely hazánk s egyúttal erdészetünk felvi
rágoztatásában minden percben örömmel ajánlja 
fel segítségét.

Olvasóink s az egész erdészet nevében szív
ből üdvözöljük új vezérünket: Tallián Béla mi
nister!

Néhány szó a ligeteslegelők tárgyában.
I r ta : Berendy Béla.

Az „Erdészeti Lapok“ folyó évi julius havi füzetében 
Bund Károly Svájc új erdőtörvényét ismertette.

Minthogy az ismertetésből ott ahol a svájciak által 
„páturage boisé“-nak nevezett gazdasági alakzatról van 
szó, azt véltem kiolvasni, hogy a Bund az általam „lige
tes legelő“-nek nevezett gazdasági alakzatot ugyancsak 
a minálunk „legelő-erdő“ néven ismert felemás alakzat 
egy „változatának“ tartja, ennélfogva — nagyon is ért
hető okoknál fogva — szükségesnek véltem a nevezett 
közlöny folyó évi augusztus havi füzetében megjelent 
„Helyreigazítást“ közölni. Amint a helyreigazítást kö
vető „néhány megjegyzéséből olvasom, Bund szándé
komat félre értette és tiltakozott azon bizonyára csak 
képzelt feltevésem ellen, hogy ő ama fentebb már emlí
tettem két fogalmat szándékosan felcserélte volna.

Bár felette csodálkozom, hogy Bund ezt vélte kiol
vasni, csodálkozom azért is, mert a „Helyreigazitás“-omat 
több szaktársam ismételten elolvasta s reájok a cikk ezt 
a benyomást nem tette.

No de hát a felfogás különböző és arra való a szó és 
irás, hogy úri emberek megértsük és megértessük egymást.

Én egész őszintén kijelentem, hogy helyreigazításomnak 
nem volt más célzata, csak az, hogy e két már említet
tem fogalom, amint cikkem második bekezdésének végén 
mondom is, „össze ne tévesztessék“ vagyis fel, illetve 
helyesebben „össze ne cseréltessék“.

Ez az észrevételem vonatkozott Bund cikkére.
Ha ő felszólalásomat ezek után mégegyszer elolvassa, 

látni fogja, hogy annak utolsó hat bekezdése nem is vo- 
natkozhatik ismertetésére, mert ott a kérdést általános
ságban, minden vonatkozás nélkül közleményére, tárgya
lom és a jövő időt csak azért nem használom, mert az 
indikatif plasztikusabb.

És így az elferdítés szót csakis arra érthettem, aki a 
ligetes legelő eszméje iránt viseltetendő köteles tiszte
lettel össze nem egyeztethető módon, ezt az általam is
mertetett gazdasági alakzatot rosszhiszeműleg és szándé
kosan igyekeznék elferdíteni, azzal a célzattal, hogy azt 
más elnevezés alá és annak javára jogtalanul felhasználja.

Hiszem, hogy ez a szándék mindert, tisztességes em
ber, s így Bund Károlyiéi is távol áll. '— Úgy vélem, 
hogy ebben az értelemben helyreigazításomat természe
tesnek találja, és igazat ad nekem mindenki, aki az 
igazságot feltétlenül tiszteletben tartja.

És így Bund is kifejezései miként való értelmezése 
céljából bizonyára írásban is fog abban az értelemben 
nyilatkozni, amint azt szóbelileg megtenni már szives volt. 

* * *
Bund cikkében foglalkozik azzal a kijelentésemmel, 

hogy a tudomány nemzetközi, s így nem ért egyet ab
béli nézetemmel, miszerint az, hogy „Svájcban és Fran
ciaországban milyen alakzatot neveznek „páturage-boisé“- 
nak, az a minálunk legelő-erdőnek elkeresztelt alakzatra 
semmiféle vonatkozással nem lehet“.

Indokolása azonban e tekintetben nem világos, mert 
az a körülmény, amit cikkében közvetlenül ebbeli véle
ménye után mond, hogy ő „nem a mi, hanem a svájci 
viszonyokról szólott, még nem dönti meg állításom he
lyességét, másrészt pedig további érve egy tévedésen 
alapul, nevezetesen azon, miszerint F.-nak a „Schweize
rische Zeitschrift für Forstwesen“ egyik füzetében közölt 
cikke nyomán valószínűleg abban a véleményben van, 
hogy Svájcban a „paturage-boisé“-nak a szakférfiak által 
elfogadott és helyesnek tartott olyan alakja is van, ahol 
a fák az egész birtokon többé-kevésbbé egyenletesen 
elszórva fordulnak elő, vagyis ahol nyílt legelő-részletek 
egyáltalában nincsenek

Minthogy cikkének vonatkozó része nem győzött meg, 
így tehát továbbra is fenntartom azt a nézetemet, hogy 
amint teljesen közömbös a legelő-erdő fogalomra a „pa- 
turage-boisé“-nak hivatalosan elfogadott alakzata, épen 
úgy közömbös ez utóbbira az előbbeninek nálunk elfo
gadott alakja, mert e kettő egymástól különböző két 
dolog.

A „páturage-boisé“-nak fogalmát a szak-emberek meg
vitatván, az alakzatot elfogadták, azt számos helyen alkal
mazzák s így mint célszerű dolog nemzetközileg már 
létjogot nyert.

Ezzel szemben úgy vélem, hogy alig akad szakember, 
aki a legelő-erdő alakzatra ráfogja, hogy az az ország 
határát elhagyta, annál kevésbbé, hogy világhódító kör
útját már megtette, s mindenhol hozsannával fogadtatott 
volna.

Ez tehát, mint még nemzetközileg el nem fogadott 
valami, egy vele meg nem egyező s már adoptált gaz
dasági alakzatot nem alterálhat.

Fentebb annak a véleményemnek adtam kifejezést, 
hogy Bundot valószínűleg tévedésbe ejtette F.-nek a már 
idézett s bizonyára nem egészen világos leírása. — Ezt 
igyekezem most bebizonyítani s hiszem, hogy köszönet
tel veszi Bund, ha őt tévedése felől leghitelesebb kút- 
források nyomán felvilágosítom.

Amidőn F. azt állítja, hogy a „páturage-boisé“-nak, 
vagyis amint én elneveztem és ezután nevezni fogpm,

4
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„ligetes legelő''-nek van olyan alakja is, ahol a fák 
többé-kevésbbé egyenletesen vannak elosztva, ez alatt 
nem értheti azt, hogy ez az elosztás az egész legelő- 
birtokra kiterjed, vagy talán, hogy ez szándékosan mint 
elérendő cél létesíttetett volna; nem értheti, mert ez a 
valóságos állapotnak ellent mondana és a svájci erdő
törvénynyel nem lenne összhangzásban. Hanem igenis 
csak úgy értheti, hogy a ligetes legelőt alkotó birtokon 
vannak olyan részletek is, ahol a fák többé-kevésbbé 
egyenletesen vannak elosztva.

Tanulmányutam alkalmával a berni Jurát épen abból 
a szempontból jártam be, hogy ezeket a ligetes legelőket 
tanulmányozzam, de oly birtokot, mint a melyről fentebb 
van említés téve — nem leltem.

Az ottani kerületi főerdészt Morellt, épen azt, akinek 
előadását kivonatosan és nagyon is dióhéjban ismerteti 
F., akire Bund hivatkozik és aki utamban páratlan elő
zékenységgel volt szives kisérni, útközben ismételten 
kérdeztem, hogy van-e oly ligetes legelőnek nevezett 
alakzat a Jurában, ahol a fák a birtok egész területén 
többé-kevésbbé egyenletesen vannak elosztva, vagyis ahol 
a nyilt legelő részletek egyáltalában hiányoznak?

Erre Morell határozottan azt felelte, hogy nincsen.
Ennek elérése nem is a cél, mert Morell „Les pátu- 

rages boisés du Jura rapport présenté á la reunion des 
forestiers bernois“ című és F. által kivonatolt felolvasá
sában, mely egész terjedelmében birtokomban van — 
épen azt fejtegeti, hogy a ligetes legelőknél a ligetek 
az erdő jellegével kell, hogy bírjanak s a fás kép
letek a nyilt legelő-területekkel váltakozzanak.

Minthogy azonban a dolgokat és tényeket, a melyek 
iránt érdeklődöm, radikális módon addig kutatom, mig 
azokat alapjában megismerem, ennélfogva nem eléged
tem meg az itt közölt adatokkal, hanem az e tekintetben 
legilletékesebb hatósághoz, egyenesen a berni Jura állami 
erdőfelügyelőségéhez fordultam, akinek vezetője ezt a 
kerületet már évtizedek óta ismeri.

A válasz csak nem régen érkezett meg és ez késlel
tette e sorok megjelenését.

Feltett kérdéseimre a következő feleleteket kaptam:
„A Jurában egy birtoktesthez tartozó olyan ligetes le

gelő (páturageboisé-wytweide), a melyet részben kisebb- 
nagyobb nyilt legelő részletek is ne alkotnának, — nincs.

A ligeteknek és a nyilt legelőknek egymáshozi aránya 
felette változó; — példaúl S. község 501 hektáros lige
tes legelőjén a legkülönbözőbb zárlatú ligetek 195 hek
tárt foglalnak el, míg a többi területet 10—20 hektáros 
nyilt legelőrészletek képezik.

A ligetes legelők epiber-emlékezet óta a szükség sze
rint keletkeztek, alakultak azzá, amik jelenleg; azok rend
szer szerint ezideig sehol sem létesítettek.

Az 1876-iki erdőtörvény ezekre a területekre nem ter
jed ki. A ligeteknek a nyilt legelőkhöz való jelenlegi 
aránya és a mostani állapot fenntartása a köztársasági 
kormány által nem céloztatik, hanem az idevonatkozólag

kiadott — Erdőrendezési utasítás 60. §-a (a melyre ezen 
cikkben lejebb még visszatérek) a mérvadó".

Ez volt annak a szakférfiúnak a nyilatkozata, a kinél 
illetékesebbet nem kérdezhettem meg s akinek nyilatko
zata minden bizonynyal a hivatalában vezetett s feltétle
nül hitelesnek tekintendő nyilvántartás alapján történt s 
így minden bizonnyal mérvadóbb, mint F.-nek egy más 
által tartott előadás alapján megjelent hézagos közle
ménye.

Hogy a ligetes legelőkön lehetnek és tényleg vannak 
is kisebb-nagyobb olyan ligetek is, ahol a fák a véletlen 
következtében többé-kevésbbé egyenletesen vannak el
osztva, az bizonyos, de ez nem volt szándékos alkotás, 
hanem esetleges. Mi cél is vezetné erre a birtokosokat 
vagy a szakférfiakat?

Épen F. ugyanabban az ismertetésben, a melyre Bund 
hivatkozik, saját maga is azt állítja, hogy a fákkal ily 
módón borított legelő részletek haszontalanok.

De leghelyesebb lesz, ha ideiktatom F.-nek vonatkozó 
és eléggé érdekes fejtegetését szószerint, germán nyelven, 
a melyen megiratott, egyrészt azért, hogy annak inten- 
tióját a tisztelt olvasó saját maga értelmezze és másrészt, 
mert a többek között ezek is „A legeltetés kérdése" 
című tanulmányaimban előadott véleményem mellett 
szólanak.

„Bald findet man die Bestockung in sehr räumlichen 
Stand mehr oder minder regelmässig über weite Flächen 
(tehát nem az egész birtokon) zerstreut. Zwischen den 
vollkronigen reichbeasteten Bäumen kommen grössere 
und kleinere Lücken und Blossen vor, auf denen das 
spärliche Gras stark mit Moos durchwachsen ist.

An anderen Orten dagegen steht der Holzwuchs mehr 
in geschlossenen Horsten vereinigt und breiten sich zwi
schen diesen grössere offene Weideflächen mit einem 
dichten Rasen nahrhafter Gräser aus.

Im ersteren Falle trägt der Boden nur die Hälfte, einen 
Drittel oder noch kleineren Teil des Holzvorrates, wel
chen er zu produzieren im Stande wäre, während ander
seits infolge der starken Beschattung der Graswuchs 
schwach und geringwertig bleibt und keinen Ersatz für 
den Ausfall an Holz bietet.

Die Weide kommt hier eben so wenig zu ihrem 
Rechte wie der Wald und es erscheint die Forderung 
einer Änderung um so begreiflicher, als bei der lichten 
Bestockung die Verjüngung eigentümlicherweise beinahe 
gänzlich ausbleibt, trotzdem die vollkronigen Bäume je
denfalls sehr reichlich Samen tragen und im lichten 
Halbschatten der Anflug der Fichte und Tanne ganz gut 
gedeihen könnte. — Sein Fehlen kann nicht dem Weid
gang zur Last gelegt werden, da das Weidevieh sich in 
diesen Bezirken nur wenig aufhält.*)

Ganz anders gestalten sich die Verhältnisse, wo der

*) Tehát vannak a birtoknak olyan részei — Bezirk — ahol hosz- 
szasan tartózkodik a jószág, ahol van mit legelni. — Ezek a terü
letek kétségen kívül a nyilt legelő részletek.
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Holzwuchs geschlossene Gruppen bildet. Hier wird nicht 
nur die Ertragsfähigkeit des Bodens entsprechend ausgenutzt 
sonder zugleich auch astreineres und langschäftigeres 
Holz erzeugt. Die mässig grossen offenen Rasenflächen 
erfreuen sich eines ausreichenden Lichtgenusses, während 
anderseits die Bestockung ihnen Schutz gegen rauhe 
und austrocknende Winde gewährt, die Bodenfeuchtigkeit 
erhält und somit die Grasproduktion erhöht. Sogar die 
natürliche Verfügung stellt sichier, trotz des beständigen 
Weidganges leichter ein. Die horstweise Bestockung 
der Wytweiden ist deshalb als das anzustrebende 
Ziel zu betrachten.“

F. cikke ezek után azt hiszem mindenki előtt világos, 
szándéka érthető és nyilvánvalóan oda irányúi, hogy a 
legelőknek épen azt az alakját propagálja, melyet fent 
idézett tanulmányomból ligetes legelő néven bizonyára 
már ismer a tisztelt szakközönség.

Hogy F.-nek nem lehetett szándékában azt állítani, hogy 
az egész birtok területét borítják ily módon a fák; min
den kétséget kizárólag kitűnik abból is, mert akkor olyan 
legelő birtokot választott volna ezen állításának igazolá
sára a fényképfelvételre, ahol nyilt legelő részletek nin
csenek.

Már pedig az Ismertetéséhez csatolt fényképen a 
fá s részlet előtt a képen is feltűnően látható nyilt 
legelő más tisztásokkal együtt, a kerületi erdőfel- 
ügvelő úr már említettem levele értelmében több 
hektárnyi kiterjedésben a fényképen bemutatott le
gelő birtokhoz tartozik!!

Úgy vélem, ehez nem kell további kommentár!
Különben is ily feltevésnek véleményem szerint a 

rátió is ellent mond, mert kérdem, mi értelme lenne az 
általánosan elfogadott „ligetes legelő“ gazdasági alakzat
ban benn levő és egy más országban más néven neve
zett s csakis a hatalom által poussírozott felemás alak
zatot külön megnevezni. Hiszen gazdasági alaknak csak 
azt lehet mondani, melynek létesítése a cél, mert más
ként az elnevezésnek értelme nem lenne. Hisz ily körül
mények között egy nagyobb erdőbirtokban vége hossza 
sem volna a külön definiálásoknak.

A nyűgöt államai nem is szándékoznak erről könyve
ket írni, hanem hallgatag tűrik míg a cél eléretik, amint 
az erdőgazdaságnál az állabok különféleségére való tekin
tet nélkül törekedünk a célba vett szabályos állapot el
érésére.

Hány „szálerdőnek“ kezelt erdőbirtokban vannak tekin
télyes területű és sarjról eredett állabok, közép erdő jel
legű osztagok, melyeket a fentiek értelmében ad absurdum 
külön kellene már meglévő vagy újonnan alkotandó szó
val megnevezni, de a melyek ma igen helyesen szálerdő 
üzemben kezelt erdőnek neveztetnek, mert a cél szálerdő.

Bizonyításommal azonban itt még nem állapodom meg, 
mert úgy a cikkírót, mint e lapok szíves olvasóit felfo
gásom és következtetésem helyessége felől tökéletesen 
óhajtanám meggyőzni,

E R D É S Z

Bármennyire is tiszteletben tartjuk egymás egyéni vé
leményét a ligetes legelők tárgyában, mindazonáltal ez 
teljesen háttérbe szorúl ott, ahol törvényes intézkedések 
vannak.

Az sem lehet mérvadó, hogy mily állapotban lévő 
erdők képezik a ligetes legelők ligeteit, hanem csak az, 
hogy a szakférfiak véleménye alapján a törvény milyen 
követelményekhez köti a ligetes legelők fogalmát.

A folyó évben életbe lépett és e lapok hasábjain is 
ismertettem svájci erdőtörvény alapján pedig a szóban 
levő Jura kerületre az illetékes köztársasági kormány 
által kiadott utasítás e tekintetben minden félreértés nél
kül világosan intézkedik.

Az új erdőtörvény szelleméből és annak végrehajtási 
utasításából világosan kitűnik, hogy ligetes legelő alatt 
olyan területet ért, ahol a ligetek a nyilt legelő részle
tekkel váltakoznak. A törvény nevezetesen csakis azt 
követeli meg, hogy annak életbe lépésekor a ligetes lege
lőhöz tartozó fás képletek térnagysága fenntartassék, de 
egyszersmind megengedi, hogy a ligetek helyzete vál
tozzék.

Ez utóbbi pedig phisikailag csak úgy lehetséges, ha 
nyílt legelő részletek is vannak, mert ha az egész terü
letet fás képletek alkotnák, akkor ezek hely tekintetében 
nem változhatnának.

A ligetes legelők űzemrendezésére vonatkozó utasítás 
ide vonatkozó szakasza szószerint a következőképen szól:

„L’ amenagement des päturages boisés dóit viser 
á

Lá, ou se trouve de la páture absolue, la surface sera 
abornée contre le páturage boisé. Dans 1’ interieur de 
ses limites, le métayer est llbre d’ empécner toute la 
végétation arborescente.

D’ un autre cőté, on abornerd en vue d’ étre pré- 
servé contre le parcours, les parcelles boisées, ä conser
ver en fórét, de mérne que le sol forestier absolu destiné 
ä étre emplanté, sóit tous les sols ne fournissant qu’ un 
pauvre herbage.

Sur les surfaces non abornées du páturage boisé, on 
régülariserd, en tenant compte de la Situation et du 
besoin de protection, lo boisement par groupes ou par 
pieds isolés.“

Szabadon lefordítva ekkép hangzik:
„A ligetes legelők berendezésénél követendő általános 

szabályok.
A feltétlen legelőtalajok (delelők, trágyázott területek) 

az erdősűlt terűletekfől elkűlönítendők. Ezeken a fás nö
vények irthatók. Másrészt kijelölendők és a legeltetés 
ellen megvédendők a ligetek gyanánt fentartandó erdő
sűlt területek és oly absolute erdőtalajok, melyek fűter
melésre nem valók.

Az ezeken kívül meglévő területeken a viszonyokhoz 
képest a csoportokban (ligetekben) való erdősítés és az 
egyedül álló fák ültetése szabályozandó.“

Ezek után, nem hiszem, hogy Európában akadjon ér

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



17. szám, MAGYAR E R D É S Z 305

telmes szakember, aki a páturage boisé alakzat alatt 
mást értsen, mint amit én ligetes legelőnek nevezek.

Nem is szabad mást érteni, mert az országra ma már 
kötelező törvényről van szó, amely bizonyára a szakem
berek jól átgondolt véleménye alapján helyes dolgokon 
alapul.

így nevezi ezt az alakzatot Bund is megjegyzé
sében.

Ennélfogva svájci legelő-erdőkről beszélni nem lehet, 
mert egyrészt ez ott a szakemberek által nem ismert 
gazdasági alakzat, ez ott egyáltalában nem létező fogalom 
és mert a nálunk kitalált és kizárólag csakis itt alkal
mazott legelő-erdőnek — amint azt már a legeltetés 
kérdésével foglalkozó tanulmányaimban kimutattam — 
minden félre értést kizáró határozott jellege van és 
pedig: legelő-erdőnek oly gazdasági alakzatnak mon
dott felemás állapot neveztetik, midőn valamely területet 
ritkábban vagy sűrűbben, de annak egész terjedelmében 
és lényegesebb megszakítás nélkül fák borítanak.

Ebből pedig világosan következik az, hogy kisebb-na- 
gyobb és állandó jellegű tisztásokkal kész-akarattal meg
szaggatott alakzat legelő-erdőnek nem nevezhető.

Az így definiált alakzat vonói végig a legelő-erdőket 
irodalmilag ismertetőknek munkáin ; ez az alakzat pro
pagáltatok két évtizeden át az országban, ennek alkalma
zása adott esetekben megköveteltetek a kormányhatalom 
részéről.

Hogy hol, mikor és mily körülmények között, ez a 
szakemberek előtt annyira közismert dolog, hogy ennek 
további fejtegetése alul felmentve érzem magamat. Ez 
elől tehát nyílt homlokkal férfiasán kitérni nem lehet; ha 
pedig oly területről van szó, mely ily módon a törvény 
alapján rendeztetett be, ott ettől eltérni nem szabad.

Ha mindazonáltal mégis akadnának az erdészeti szak
ismeretek elsajátítására törekvő fiatal collegák, akik ezek 
után még mindig tájékozatlanok lennének, vagy pedig 
akik a legelő-erdőnek most definiáltam alakzatáról eltérő 
fogalommal bírnának: azoknak majd adandó alkalommal 
még több felvilágosítással is szolgálok.

.Abban a nem várt esetben pedig, ha a fogalmak fel
cserélése célzatosan történnék, vagy ha a legelő-erdő 
meg nem határozott fogalomnak mondatnék, ez ellen til
takozni fogok nemcsak azért, mert ez a merénylet egy 
általam ismertetett gazdasági alakzatnak elferdítésére irá
nyulna, hanem különösen azért is, mert ezzel Márton 
Sándor és Földes János szaktársainkat, a „Legelő-erdők“ 
fogalmának meghatározóit, azzal vádolnák, hogy nem tud
ták, miről írnak könyvet; mert erkölcsi arculütése lenne 
mindazon magyarországi szakférfiúnak, aki legelő-erdőkről 
gazdasági üzemtervet készített, minthogy ilykép ezek az 
urak nem tudták, hogy az üzemterv mire vonatkozik; 
mert ez a felületességnek és tudatlanságnak szemébe 
vágása lenne a kir. erdőfelügyelőségeknek, akik az előbbi 
közismert értelemben vizsgálták felül a legelő-erdők üzem
tervét; megbélyegzése a kormánynak azzal, hogy általa

nem ismert gazdasági alakzatot hagyott jóvá és követelte 
határozott rendeletekkel azoknak betartását és végűi, mert 
a rövidlátásnak a botrányossággal határos vádjával illetné 
az „Országos Erdészeti Egyesületet“, hogy oly munkákat 
jutalmaz, illetve dícsér meg, melyek még azt sem ma
gyarázzák meg, hogy mire vonatkoznak.

Nem ! ez nem így van, igen tisztelt olvasóközönség. A 
legelő-erdők fogalma igenis meg van határozva, ezt ismer
jük mindnyájan; a most felsorolt szakemberek, hatóságok, 
illetve egyesület, igenis helyesen jártak el ténykedésökben, 
mert lelkiismeretűkben meg voltak győződve, hogy egy 
szabatosan meghatározott alakzattal van dolguk, illetve 
mondottak felette bírálatot.

Hogy jó-e, célszerű-e ez az alakzat, ezzel most nem 
foglalkozom.

Ha tehát ismerjük, akkor nem téveszthetjük össze sem 
a ligetes-legelők, sem más gazdasági alakzattal; és akár 
jó, akár rossz, ne is iparkodjék a fogalmat senki meg
másítani, hanem vállalják érte a felelősséget.

Szándékom nyílt és őszinte, az utam egyenes, célom 
pedig a ligetes legelők gazdasági alakzatának terjesztése, 
függetlenül minden más alakzattól. Beismerem, hogy az 
eljárás radikális, de nem tehetek róla, bár mindig igaz
ságos, de szigorú bírálat tárgyává teszem.

Lelkiismeretemben megvagyok győződve, hogy a lige
tes legelők alakítása a hegyvidék boldogulásának kér
dése, a megélhetésnek létfeltétele ; és mert a legelőgazda
sági kérdéseknek más gyakorlati megoldása nem kép
zelhető.

Ez lesz a jövőnek nehéz feladata és ma még belát
hatatlan horderejű sociális és gazdasági kérdéseknek az 
alapja.

Mióta a legeltetés kérdését annak ma már ismert alak
jában felvetettem, sok szó esett erről ; de a tárgy any- 
nyira életbe vágó, hogy nem tudunk vele eleget fog
lalkozni.

Azért tehát vitassuk meg a kérdést, cseréljük ki esz
méinket, de ne ragadtassuk el magunkat szenvedélyünk 
által, mert azzal nem fogunk használni; legyünk szigo
rúak, de mindig az igazság felé törekedjünk. Magam is 
legközelebb ismét felveszem a kérdést s ha a szerkesztő 
megengedi, nyilatkozom oly dolgokról, melyek a ligetes 
legelő alakzatnak legelső alkalommal való ismertetésekor 
felmerültek.*

A picea pungens és picea sitchensisnek 
szarvas- és őzvadkárok ellen való meg

telepítése.
A Selmecbányái akadémia elvégzése után — egyrészt 

hogy szakismereteimet gyarapítsam, másrészt pedig, hogy 
a külföldi intenzivebb erdőgazdálkodásról némi képet

*) A tárgyilagos vitának mindenkor szívesen ad helyet a
Szerkesztő.
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nyerjek — két szemesztert a tharandti szász kir. aka
démián töltöttem, s különös élvezettel vettem részt az 
egész nyári szemeszter alatt rendezett tanulmányi kirán
dulásokon, melyeknek az a célja, hogy a hallgató ifjú
sággal Szászország egész erdőgazdaságát megismertessék. 
— Ezen gyakorlatokat, jobban mondva tanulmányutakat 
Dr. Neumeister akadémiai igazgató személyes vezetése 
és felügyelete mellett tartják meg és pedig oly sorrend
ben, hogy minden héten egy más erdőhivatal vagy más 
vidék kerüljön megtekintés alá. Az ország kicsinysége, 
úgyszintén annak igen fejlett vasúti hálózata lehetővé 
teszi azt, hogy a szemeszter elmúltával csaknem az or
szág minden pontját megpézik, Az akadémiai igazgatón 
kivül majdnem valamennyi tanár részt vesz s mindegyik 
a saját előadási tárgya körébe tartozó dolgokra hívja fel 
az ifjúság figyelmét, azonfelül sokszor egymás között 
valamely szakkérdés felett vitába ereszkednek, amelyeket 
azután valódi német professzori bölcselkedéssel fejtenek 
meg. Természetes dolog, hogy mindezekből a hallgató 
ifjúság sokat elsajátíthat. — Mondhatom, hogy sohasem 
fogom elfelejteni Dr. Neumeister, Gross, Beck tanárok
nak, erdőtenyésztési, erdőrendezési, erdővédelmi fejtegeté
seit, úgyszintén a megboldogult Dr. Nitsche entomologiai 
magyarázataira is mindenkor kegyelettel fogok vissza
emlékezni.

Minden gyakorlati kirándulásról a szász állami erdőtiszt- 
jelöltek egyike jegyzőkönyvet tartozik vezetni, amelyet aztán 
valamely — hétközben egy meghatározott napon — az 
egész tanári kar jelenlétében hitelesítenek.

Két ily kirándulás alkalmával mutatta be nékünk Dr. 
Neumeister a Picea pungens és Picea sitchensissel tel
jesített ültetéseket, mely két fanemtől a német erdőgaz
dák a szarvaskároktól való megmenekülésüket várták.

Mielőtt azonban e két fanem ültetési módját s a vad
nak irántuk való viselkedését leírnám, szükségesnek tar
tom e két fanem jellemző tulajdonságait röviden megis
mertetni.

A P. pungens valamint a P. sitchensis a mi lúcfenyőnk- 
nek közeli rokonai. Faminőség tekintetében is, különösen 
a P. pungens, közel áll a lúcfenyőhöz, úgy alak, mint 
nagyság tekintetében, csak növekvése lassúbb. Főjellemvo
nása, hogy tűi merevek, hegyesek, kemények s ennél
fogva oly annyira szúrósak, akárcsak ha ákác-tövisek 
volnának. — A tűk ezen alkotásának köszönheti mindkét 
fanem, hogy hajtásait a szarvas- és őzvad nem bántja. 
Hazája Éjszak-Amerika nyugati sziklás hegysége. Mások 
szerint Szibériában is előfordul, de valószínűleg összeté
vesztik a P. sitchensissel (Sitka Fichte), amely sokban 
hasonlít a P. pungenshez, csakhogy tűi valamivel lágyab- 
bak, fája is kissé lágyabbnak bizonyúlt a lúcfenyő fájá
nál, alakja és nagysága azonban a lúcfenyőével meg
egyezőnek mondható. Hazája Szibéria és az Amur vi
déke, azonkívül Kaliforniában is előfordul.

Mindkét fanem Németországban s hazánk kiimája alatt 
is jól tenyészik, sőt a P. pungens a sziklás hegység ma

gasabb régióiba is felhatol s még a legzordabb tél iránt 
is teljesen érzéktelen.

Ellenségeik a lúcfenyőével azonosak. — A szászországi 
collegák tapasztalatai szerint, a fiatal csemeték sokat 
szenvednek a Hylobius abietis rágásaitól, azonkívül még 
a Pissodes hercyniae is található rajtuk. A lepkék kö
zül a Liparis monacha és Tortrix taedella hernyói van
nak ártalmukra. Az élősködő növények között pedig az 
Agaricus melleus ésTrametes radiciperda tenyésznek rajtuk.

E fanemeknek a szarvas-károsítás ellen való alkalma
zásával, már mintegy 20 — 25 évvel ezelőtt próbálkoztak 
meg Szászo'rszágban, mely kísérletek, mint alább lá'ni fog
juk, különböző eredményt mutatnak fel.

A legelső alkalommal Tharandt szomszédságában fekvő 
spechtshauseni főerdészségben (Oberförsterei) láttam egy 
P. pungens kultúrát, amely körülbelül L20 m. csemete
távolság mellett, s mintegy 0'4 részben lúcfenyővel ele- 
gyitetten volt ültetve. Az ültetés módja közönséges göd
rös ültetés volt; s a fiatalos mintegy 4 ha-nyi területet 
foglalt el. — A csemeték kiültetési éve gyanánt a jelző
táblán 1897 volt feltüntetve, tehát a fiatalos illetve a 
csemeték kora (1897— 1901) 6—7 év volt. Úgy a lúc
fenyő, mint a P. pungens szép fejlődésnek indult, de mig 
az előbbi nagy részének csúcs- és oldalhajtásait a vad 
leharapdálta. addig a P. pungens cpségben maradt, csak 
itt-ott állott egy-egy példány csúcsvesztetten.

Megjegyzem, hogy a spechtshauseni erdőgondnokság 
területén a vadászatot a szász király gyakorolja, a szarvas 
tenyésztésére nagy súlyt fektetnek, az etetők és sózok 
száma is igen nagy, minden erdőgondnokság erős kerí
téssel van körülvéve úgy, hogy a vad onnét a szomszé
dos községi és parasztbirtokokra ki nem válthat.

Két másik fiatalost, melyek közül az egyik 10—15, a 
másik körülbelül 5 éves volt, a höckendorfi főerdészségben 
láttam. Ezen erdőterület a Tharandton átfolyó völgynek 
(Weisseritz) jobb partján, egy fensíkon terül el, s rétekkel, 
szántókkal váltakozó erdőtestet képez, ezért „Höckendor- 
fer Heide“ nevet visel. Régebben a főerdészség területe 
jóval kisebb volt, minthogy újabb időben igen sok mező- 
gazdasági telket fásítottak be, mert a talaj sziklás és kö
ves volta miatt e gazdálkodásnak megnem felelt. Fane
műi, csaknem mindenütt a lúcfenyőt választották, mely 
iránt különösen is nagy előszeretettel viseltetnek Szász
országban, úgy hogy még a legalacsonyabb termőhelyeken 
is meghonosítják, s ha egyébnek nem, úgy papíranyag
nak jól tudják értékesíteni.

A höckendorfi erdőkben a rőtvad csak elvétve fordúl 
elő, de annál nagyobb számban az őzvad, úgy hogy 
már az elkorcsosodás jelei mutatkoznak rajta.

Itten mintegy 0-5 hektáros területen az őzvad-károsítás 
ellen, azon kivül pedig még kisebb-nagyobb csoportokban 
lucfenyővel elegyítve a rendes évi vágásterületek felújítá
sára is alkalmazták a szóban forgó két fanemet.

A kísérleti területen a P. pungens a P, sitchensissel 
egymás mellett foglalt helyet,
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Az ottani kezelő tisztnek Eras erdőmesternek előadása 
szerint — a két fanem rendeltetésének nem egészen 
képes megfelelni, minthogy azoknak is lerágta a vad a 
fiatal tavaszi hajtásait, mert a tűk akkor még nem ke- 
ményedtek meg s igy azok kevésbbé szúrós volta nem 
tartotta vissza a vadat a lerágástól. Az idősebb hajtáso
kon ezen kár sohasem mutatkozott, s így szerinte mégis 
némi előnyben vannak a többi fenyőfélék fölött, a meny
nyiben a károsítás rövidebb ideig: t. i. csak a hajtások 
megkeményedéseig tart. Szerinte a tűk már nyár elején 
kellően merevek és szúrósak.

Eras erdőmester e fanem növekvési és fejlődési viszo
nyait behatóan kezdte tanulmányozni, s arra az ered
ményre jútott, hogy a P. pungensszel leghamarább úgy 
érünk célt, ha erőteljes 5 éves csemetéket alkalmazunk, 
amelyeket kiültetésűk előtt egyszer átiskoláztak. Mert 
szerinte e fanem csak akkor kezd sűrű s merev tűkkel 
ellátott hajtásokat fejleszteni, s csak így lesz érzéketle
nebbé a vadkárok iránt. — Ily eljárás mellett meglehe
tős sikert ért el, ámbár még néhány egyeden a rágás 
nyomai így is mutatkoztak.

Nem mulaszthatom el megjegyezni, hogy a höcken- 
dorfer Heide talaja nem valami termékeny talaj. Igen 
száraz és kemény agyagtalaj, éppen azért sok helyen 
dombos az ültetés ott. E dombos ültetés úgy történik, 
mint a Manteuffel-féle, azzal a külömbséggel, hogy a 
televényföldből (Cultur-Erde) készített dombokat takarat- 
lanúl hagyják.

Ha mostan összehasonlítjuk honi lúcfenyveseinket a 
szászországiakkal, arra az eredményre jútunk, hogy mi- 
nálunk a P. pungens rendeltetésének sokkal jobban meg
felelne, mint ottan. Mert Szászországban legtöbb helyen, 
— a Hylobius abietis ellen való védekezés céljából, — 
a vágásterület kitakarítása után a tuskókat kiirtják s a 
területet négyzetes hálózatban l'OO— 1‘20 m. csemete- és 
sortávolság mellett beültetik; a vágásban jelentkező 
füvet szorgalmasan kisarlózzák s részint értékesítik, ré
szint pedig a vad téli takarmányozására használják. Sok 
helyütt a lúcfenyőt igen silány termőhelyen tenyésztik, 
ahol a talaj elgyomosodásra amúgy sem mutat nagy haj
lamot. Sőt láttam oly dombos ültetéseket is, amelyek 
kapás növényekkel beültetett, s frissen feltöltögetett szántó
földhöz hasonlítottak, a mennyiben az egyes dombok kö
zött egy fűszál sem volt látható. Ily viszonyok között 
tehát nem csoda, ha vadnak kellő táplálékot az erdő nem 
képes nyújtani, s az — a sűrűn felállított sózok és etetők 
dacára — a fás-növényekre van utalva. Hozzá járúl még 
ehez azon körülmény is, hogy az erdőgazdák a gyom
fákat is jól tudják értékesíteni, aminthogy értékesítik is. 
A vad tehát kénytelen a fenyőfákhoz nyúlni, s különösen 
tavasszal mohón neki esik a fiatal hajtásoknak. — Nagyban 
növeli méq a vadkárt a mindenütt divatozó szabályos ültetés, 
minthogy a vad, különösen sík területen, sokkal könyebben 
talál az egyes csemetékre s a csemetesoron végig haladva 
egymásután fosztja meg őket csúcshajtásuktól.

Nemcsak Szászországban, de lehet mondani egész 
Németországban — eltekintve egyes nagyobb revirektől —- 
a vad ily viszonyok között tenyészik, aminek az a követ
kezménye, hogy a vad erősen degenerálódik. Az imítt- 
amott elejtett erős bak vagy szarvas aggancsát inkább a 
sűrűn és nagy gonddal felállított sózóknak köszönheti. És 
ugyanazon viszonyoknak a következménye az is, hogy a 
tetemes vadkár ellen sok helyen a nevetségesig menő 
védőintézkedések történnek.

A német szakférfiak a vadkárok indító okát különféle
képen fogják fel. Egyesek a vad táplálékának hiányából 
magyarázzák, mások ellenben a modern erdőgazdaságot 
okolják, amely szerintök a vadtenyésztéssel össze nem 
egyeztethető s amely által a vadnak táplálkozását termé
szetellenessé teszi s ezért mintegy kénytelenitik a vadat 
a károsításra, de különösen a kéreghántásra. — Próbál
ták is egyesek a kéregben foglalt anyagokat a vadnak 
sózok útján nyújtani, a minek sok helyen csakugyan 
mégis volt a sikere.

A mi felvidéki lúcfenyveseinkben a vad egészen más 
viszonyok között él. •— Hegységi erdőségeinek flórája 
igen gazdag s a vad egész nyáron át mindenütt ele
gendő és bőséges táplálékot talál, azért mindaddig, mig 
a nyár tart, a csemetékhez nem igen nyúl, sőt sok he
lyen a magas Epilobium miatt nehezen fér is hozzájuk. 
Nálunk a vadkárosítás ideje a késő ősz, tél, valamint a 
tavasz eleje, tehát oly évszakok, midőn a vad más zöld 
táplálékot nem kap. Télen különösen akkor okoz a vad 
érezhető károkat, ha oly magas hó esett, melyből a cse
meték csúcsa kilátszik, úgyszintén tavasszal: február és 
március hónapokban, midőn a hó déli fekvésű hegyol
dalakról eltakarodik, amikor az elszáradt gyomnövények 
a hó által leszorítva s összetörve a földre lapulnak, a 
csemeték ellenben felfelé emelkedve könnyen szemébe 
ötlenek a vadnak.

A vadnak ezen viselkedését a gömörmegyei polonkai 
hercegi erdőhivatalban volt alkalmam tanulmányozni, egy 
körülbelül 6—7 esztendős vágásterületen, amelyet azóta 
a vadrongálás miatt kétszer pótoltak. A mint ez idén ta- 
vaszszal a pótló ültetéseket megkezdtük, a talált cseme
ték mintegy 40°/o-ának le volt harapva a csúcsa. Az ül
tetést május elején kezdtük meg és junius vége felé ké
szültünk el, természetesen kellő mennyiségben bevermelt 
csemeték alkalmazásával. Az ültetés befejezése után az 
újonnan kiültetett csemetéket több helyen megvizsgáltam, 
de mindenütt csak épséges, itt-ott néhány tönkrement 
csemetét találtam.

Ez idén szeptemberben a szarvasbőgés alkalmával 
utam e culturán vezetett át, miközben az ültetést is gon
dosan megvizsgáltam. A csemeték közül mintegy 70% 
szépen megfogamzott s fejlődésnek indult, de szarvasrá- 
gottat alig bírtam találni ; bizonysága annak, hogy mi- 
nálunk a vad csakis késő ősszel, télen s kora tavasszal 
károsít nagyobb mértékben.

Ily viszonyok között — mindezek után — azt mondhatjuk,
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hogy a P. pungens meghonosításával a vadkárokat nagy 
mértékben lehetne apasztani, s minthogy ez évszakokban 
a csemetéknek kellően megfásodott s szúrós kemény tűk
kel ellátott hajtásaik vannak, az évi hajtások fejlődésének 
ideje alatt pedig már a vad a zöldülő erdei fűvekkel 
táplálkozik. A jegenyefenyő a fenyőfélék közül nemcsak 
legtöbbet szenved a vad rágása folytán, de még a házi 
állatok és pedig különösen a juhok károsításának is leg
inkább ki van téve.

Mindezek után azt kell mondanunk, hogy igen tanul
ságos és figyelemre méltó a vadnak a P. pungens iránt 
való viselkedése, s tekintettel fajának alkotására, növek- 
vési viszonyaira, de különösen a hideg iránt való ér
zéketlen természetére, igen ajánlatos volna, hogy vele be
hatóan foglalkozzunk felvidéki erdőségeinkben, ahol a 
vadkárok nagyobb mérvet öltenek.
AA A A A A A A A A A A A A A A A A A AA A A A A A A AAAAAAAA A A A

A bürokratizmus.
Irta: Sólyom Andor.

E lapok f. évi 15. számában „A községi és némely I 
más erdők kezeléséről“ cím alatt cikk jelent meg.

Nemsokára két válasz is jött rá. Engem az első cikk 
sem elégített ki, de a válaszok mégkevésbbé.

Nem célom a vitába elegyedni, melynek úgy hiszem 
folytatása lesz s azért egész függetlenül az előzmények
től, más alapon indúlva ki, szólok egy-két szót.

Igaza van Porubszkynak, többen vagyunk — sőt talán 
sokan — kik az 1898. évi XIX. t.-c.-el megbékűlni nem 
tudunk.

Én ezt a törvényt úgy tekintem, mint a bürokratizmus 
torzszülöttjét. Bürokratizmus szülte, bürokratizmus nevelte, 
bürokratizmus tartja fent.

Azért választottam értekezésem tárgyáúl magát ezt a 
szülő okot, melyről különben e helyen is többször és 
többek cikkeztek.

Mindenki érzi, hogy a mi közigazgatási és állami szer
vezeteink képtelenek a fejlődő társadalom fokozott igé
nyeit kielégíteni, sőt mondhatni sokszor akadályai az 
egészséges, természetes fejlődésnek, nyűgei a szabad 
akarat és gondolkodás érvényesülésének, pedig csakis 
ebben van teremtő erő s nem a holt betűkben s para- ! 
grafusok tömkelegében.

Ez nem túlzás. A mi közéletünket az elfajult bürokra
tizmus béklyói akasztják meg fejlődésében. Mi tudjuk ezt, 
kik a nép között élünk s látjuk és érezzük, hogy ime az 
adózó polgárok letirti való küzdelme immár nem egyéb, mint 
kétsegbeesett önvédelem az állami és más közhivatalok 
s intézmények ezernyi ezer követelései s szekatúrái 
ellen.

Minden közintézmény, illetve a közintézmények összege 
az állam, ha polgárainak terhére van, már elvesztette 
létjogosúltságát, mert hiszen az állam egyedüli célja 
épen a nemes irány s jogosult egyéni törekvések istápo- 
lása, támogatása kell hogy legyen. Az élet- és vagyon

biztonság nyújtása mellett az állam feladata az egyéni 
akarat nyilvánúlását a közjó érdekében irányítani, nem 
pedig azt elnyomni, a fejlődést gátolni s az egyéni törek
vések java részét maga részére lefoglalni, lekötni.'

Ugyan akad-e valaha a magyarnak egy erős akaratú, 
tiszta fejű nagy embere, aki kivezeti a nemzetet a köz- 
nyomoruság labirintjából ?

Önkénytelenűl kérdezzük, mi lesz az országból, ha ez 
rendszertelenség közállapotainkban fejleszti önmagát? Az 
adózó nép már-már összeroskad a közterhek alatt. A 
nyomor és ínség terjed napról-napra. Sok, nagyon sok a 
tisztviselő, a közhivatalnok, de a rendszer hibái folytán 
még ez is kevés. Szaporítani kell folyton a tintáskörmü 
hadat, mert a dolog, a munkahalmaz is szaporodik. 
Egyik hivatal a másiknak ad dolgot. Sok, igen sok pa
pirost csinálnak a papírgyárak, hát ezt mind tele kell 
írni jelentésekkel, kimutatásokkal, rendeletekkel.

így van ez köztársadalmi életünk minden terén. Csak 
vessünk egy pillantást a jogszolgáltatás terére! Magyar- 
országon minden harmadik, sőt talán minden második 
intelligens tanúit ember jogász. Pedig a jogszolgáltatás 
nem termelő foglalkozás. Ezernyi ezer ügyvéd él e fog
lalkozásból, némelyike hihetetlen vagyonra tesz szert, 
mások pedig, — ha csekély az ügyforgalmuk, — pré
selnek abból kenyeret, ami kezük ügyébe akad s amit 
fogyasztanak, azt mind más keserves munkája termelte. 
Egyikök keresi az igazságot, másik elbújtatja, s minél 
tovább tart ez a bujósdi, annál drágább a játék. Jaj a 
vesztes félnek, de jaj a nyertesnek is. Ha kihágás, vét
ség, bűntény avagy polgári per, vagy ezek bármelyikének 
másik neme, az mind mind más eljárás alá, más bíróság 
elé tartozik, más törvények szerint ítélendő el. Az igaz
ságot nem a bírói belátás dönti el, hanem a törvények, 
szabályok s formaságok. Mennyi kitűnő erő fecsérlődik 
el az Igazságkereses s rejtegetés nehéz munkájában, s 
mennyivel hasznosabb volna a közéletre, ha ezen erők 
a javak termelésében érvényesülhetnének.

De tulajdonképen ez nem is tartozik mi reánk csakis 
annyiban, hogy ha a gazdasági téren való pangás okait 
kutatjuk, okvetlen rá kell mutatnunk az inproduktiv fog
lalkozások szertelenségeire is, mert ezekből nemcsak a 
javak fogyasztása folytán háramlik kár a köztársadalomra, 
hanem főkép, mert a bürokratizmus fékezése nyomán 
ott felszabadúlt szellemi erők a produktiv foglalkozásban 
kereshetnének alkalmazást, ami már csak azért is kívá
natos volna, mert hiszen az ország vagyoni jólétének és 
polgárai boldogulásának titka, éppen a javak minél in
tenzivebb és nagyobb termelésében s minél kisebb 
fogyasztásában rejlik.

Az állami feladatok megoldásán fáradozók tulajdonkép
pen mindnyájan inproduktiv munkát végeznek, a cél 
volna tehát, hogy ezek száma minél kevesebb legyen, e 
mellett azonban a feladatok minél sikeresebben oldassa
nak meg.

Ezt a célt azonban csak helyes állami organizáció,
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továbbá a tisztviselők és helyi hatóságok elhatározási és 
cselekvési szabadságának minél nagyobb mérvben való 
érvényesítésével lehetne elérni. Éppen ezeket nélkülözzük j 
a magyar álladalom gépezetében. Organizációnk hihetet
len rossz. A tisztviselők és hatóságok csak akaratnélkűli 
kötött szolgái a paragrafusoknak és a mindenható köz
ponti hatalomnak.

Mielőtt az állami erdészet organizációjának hibáival 
foglalkoznék, kénytelen vagyok általánosságban pár szó
val az egész közigazgatás szervezetéről megemlékezni, 
mert hiszen az állami erdészet tulajdonképen az állam 
szerves összefüggő egészének egyik alkotó része volna. 
Dehát van-e szerves egész s vannak-e annak együttmű
ködő részei? Sajnos, épen az a hiba, hogy ezek sehol 
sincsenek.

Magyarország közigazgatása tulajdonképen kétféle. Van 
külön állami közigazgatás és van megyei közigazgatás. 
Ez utóbbi azonban csak fictio, a döntés és rendelkezés 
hatalmát teljesen magához vonta az állam. Tehát egy 
szervezet helyett kettő, de egyik sem egységes, csak 
ötletszerűen összetákolt.

Míg Magyarország tisztán a vármegyei alapokon kor
mányoztatok, a közigazgatás összes szálai vármegyénkint J 
csoportosultak a központ kezében. Mióta azonban a fele- | 
lős magyar ministérium megalakult és a társadalmi élet ■ 
fejlődésével új szervek beállítása lett szükségessé, ezek 
az új szervek nem hozattak szervi kapcsolatba a meg
lévő kerettel, hanem külön-külön teljesen önálló s hatá
rozott centralisztikus irányt nyertek. Ez éppen a hiba, 
mert így az együttműködés alapja veszett el és, hogy 
külön is legalább némi sikerrel működjenek, csakis nagy 
erőpazarlással érhető el.

Azt értem, ha az állam mint magánjogi személy va
gyonának kezeléséhez vagy háztartásának vezetésére ön
álló külön szervezeteket alkot, mint példáéi a kincstári 
erdészet, bányászat, gazdaságok, vasút, posta, távirda, 
állampénztárak, jogügyi igazgatóságok, dohánygyárak stb. 
de hogy ugyanezt a rendszert kövesse ott is, hol köz- j 
szolgálat teljesítéséről van szó, ennek célszerűségét nem 
látom.

Mert tessék elképzelni, hogy pénzügyigazgatóság, kul- 
turmérnökség, folyammérnökség, államépítészeti hivatalok, 
iparfelügyelőségek, méhészeti-, selyemtenyésztési, gyü
mölcsfatenyésztési, állattenyésztési, gazdasági állategész
ségügyi, közegészségügyi, szőlészeti és borászati, baromfi
tenyésztési, tej, vaj, tojásszövetkezeti, anyakönyvi felügye- 
lőségi, kazánvizsgálók, tanfelügyelőségek, állami iskolák, 
erdőfelűgyelőségek, állami erdőhivatalok mind-mind el
szigetelt külön szervei az államnak, mindegyik külön- 
külön a központból kormányoztatik, külön külső személy
zettel s központi ügyosztályokkal. Észbontó chaos és 
rendszertelenség 1 Könnyelmű erő- és pénzpazarlás 1

Ha most mindezek vármegyénként decentralizáltatnának, 
a rokon és egy képzettséget kívánó ügyek egy szakelőadó 
kezében egyesíttetnének, a szakelőadók véleménye alap

ján a megyei bizottság vagy alispán önálló hatáskörrel 
intézkedhetne, a ministérium minden ügyben csak a vár
megyékkel levelezne, akkor nem kellene Neményinek 
azon panaszkodnia, hogy a tisztviselők száma az utóbbi 
tiz év alatt 60.000-ről 90.000-re szaporodott. A ministe
rium központi ügyosztályai sok részt feleslegesekké vál
nának, sőt a külső személyzet is kevesbedhetnék.

És ha ez így volna, akkor nem történhetnének oly 
mulatságos esetek, mint pl. ez is.

Egyik vármegyében az erdőtörvény 165. §-a alapján 
az erdőfelügyelőség kezdeményezésére bizottságilag össze
látták a fásítandó kopárok és vízmosások. A fásítás 
állami támogatással már szépen meg is indúlt s egy
szer a kulturmérnökség úgy találja, hogy patakszabályo
zási munkálatai csak akkor lesznek állandók, ha az isza
pot termelő gödrök és oldalak befásíttatnak. Nosza hamar!

I  Neki fognak összeírni a kopárokat, az államtól sege
delmet kérni s befásítani! Bizottság küldetik ki, jön, 
megy, jegyzőkönyvez, szörnyen sokat dolgozik, s a végé
ben kisül, hogy már elvégzett munkát kerget.

Avagy egy községben egy nehány zsellérember a kö
zös erdőben való részét bírói úton keresi. A bíróság 
helyszíni szemlét rendel el, kiküldi a bizottságot. Megál
lapítják, hogy a legelő-illetőséget az erdő-illetőségtől el 
kell különíteni, mert a telekkönyvben egy parcella alatt 
szerepel. No hát ehez mérnök meg szakértők kellenek! 
Hát ki is rendelnek egy városi mérnököt s uradalmi 
tiszteket szakértőkül. Ezektől megkérdik, hogy hol legyen 
az erdő s neki állítják a mérnököt, hogy hasítsa ki. Míg 
ezt megteszik, ötször szállnak ki a helyszínén, a költség 
már régen meghaladja az ezer koronát, s végre rájönnek, 
hogy hiszen az a darab erdő már a természetben el van 
különítve, határdombokkal körülhatárolva. Akkor sül ki, 
hogy több mint 10 éve állami kezelés alatt áll, s a járási 
erdőgondnokság a bizottságnak a szükséges adatokat 
azonnal átszolgáltathatta volna, hanem hát ki tudna min
dent, hiszen senkinek sem káptalan a feje.

Az sem utolsó, mikor egy községnek a nyakára kül
denek több ezer eperfát, hogy selyemtenyésztés céljából 
ültessék el, a melyik község határában egy több holdas 
állami csemetekert van, ahonnan éppen annyi epercse
metét kaphatnak ingyen, a mennyit akarnak, avagy 
ugyanazt a községet dacára többszöri felfolyamodásának, 
kényszerítik külön gyümölcsfaiskola fentartására, mikor 
az állami csemetekertben ezer számra nevelik a gyü
mölcsfát s ingyen osztják szét a jelentkezőknek.

Szóval úgy van bíz az, hogy a rendszertelenség köze
pette mindenki a magáét hajtja. Szegény gazda azt sem 
tudja kire hallgasson. A hivatalok meg egymást kergetik, 
s ezzel töltik az időt . . . .

Most már rátérhetünk a magunk bajára. A bürokratiz
mus gyökere két tényezőben rejlik, u. m. a működésre 
képtelen organizációban és a vaskalapos felfogásban.

Az állam feladata az erdészet terén az, hogy az erdők 
jó karban tartassanak, a közgazdaságilag káros rablógaz-
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dálkodásnak eleje vétessék, mert az erdők használati 
értéküket oktalan gazdálkodás következtében könnyen 
veszítik el vagy hosszabb időre, vagy örökre. A közter
melésre alkalmasabb klimatikus viszonyok az erdők irtása 
folytán kedvezőtlenné válnak; általában a minden javak 
termelésének alapját képező termőföld elkopárosodása, 
eliszapolása s árvizek veszedelme jár a pusztuló erdők 
nyomán.

Az állam, hogy fentjelzett feladatának megfelelhessen, 
az 1879. évi XXXI. t.-c.-ben megalkotta az erdőfelügyelő
ségek intézményét, de ez nem bizonyulván elegendőnek, 
az 1898. évi XIX. t.-c.-ben megteremti ismét az állami 
erdőhivatalok intézményét.

Ki tudná megmondani, hogy az utóbbi törvény tulaj- 
donképeni célja annak első avagy második címében fog- 
laltatik-e ? Mert hogy az úrbéri stb. erdők ügyvitelét 
eredményesen szabályozta volna, az kétséges. Aki olvasta, 
fog emlékezni, hogy erről a kérdésről évekkel ezelőtt e 
lapokban E. is nyilatkozott.

Sajnos, hogy az idő neki ad igazat. A törvénynek ez 
a része teljesen novelláris értékű. Az ügyviteli szabály
zatok még ez ideig sem hagyattak jóvá! Ugyan miért? 
Mert mindég újabb és újabb formai akadályok állják 
útját.

A forma, az egyöntetűség — elismerem —- emeli a 
külső látszatot, de ha azzal bánni nem tudó ember ke
zébe kerül, kiben nincs meg a kellő bátorság, hogy azt 
bővítse vagy szűkítse és a testhez arányítsa, akkor vesze
delmes műtét veszi kezdetét. Elkezdik a formába öltöz
tetendő testnek hol a kezét, hol a lábát, hol a fejét 
amputálni, vagdalni, nyesegetni, vagy hozzá ragasztani. 
A test, a lényeg vonaglik, haldoklik, de a formának meg 
kell maradni, mert úgy kívánja a minden tudományok 
bölcsessége: a vaskalap.

És ezen a meddő munkán száz meg száz ügyes szor
galmas kéz dolgozik serényen, lankadatlanul, elvonva 
más productivabb munkától.

Mert hogy meddő, ki kételkednék azon ? Hiszen mire 
jóváhagyják, akkorra régen elavult. A birtokosok névlajs
troma minden bizonnyal, mert azóta hányán haltak el, 
s hányán adták el a közös erdőkön való részüket 1

íme kézzelfogható módon kimutatható a bürokratizmus 
bűne. A rendszer hibája, mert a miről szó van, az egy 
több száz hivatalnok sok évi munkája elérhetetlen áb
rándokért 1

Igen, mert az államerdészetet magára hagyták egy 
nehéz munkában anélkül, hogy más állami szervekkel 
kapcsolatba hozták volna.

A kérdést egyszerűen s végleg oldhatták volna meg, 
ha a közös birtokosok telekjegyzőkönyvének tulajdonlap
ját a birtokosok arányrészeinek feltűntetésével rendelik 
el felfektetni és vezetni, a közös birtokosok ügykezelésére 
vonatkozólag pedig megelégesznek általános elvek felso
rolásával a törvényben, s nem avatkoznak a közös bir
tokosok szervezésébe, ellenben az egyéni jogok oltalmára

a törvényben gondoskodhattak volna hathatós jogorvos
lásról.

Hanem akkor persze egy halmaz munkaanyaggal keve
sebb lett volna, s ezzel együtt az elismerés és érdem is 
kisebb. Sajnos, nálunk még ez ideig az a fő, hogy sokat, 
igen sokat dolgozzunk, de az mellékes, hogy érdemleges 
munkát végeztünk-e vagy nem. Vétkes erőpazarlás, mely
ért nincs aki a felelősséget magára vállalja 1

A törvény célja azonban nem lehetett csak az állami 
erdőhivatalok megteremtése. Miért? Azért, hogy lenniök 
kellett. Mert azonkívül, hogy megszületett, ennek az orga
nizációnak más érdeme és története alig van.

Az csak mesebeszéd, s nem hihetjük, hogy az állami 
erdőfelügyelet és az állami erdőkezelés két külön dolog, 
sőt ellentétes, s így nem volna egyesíthető.

Mert tessék csak distingválni 1 Az állam kétféle jogi 
minőségben szerepel. Magánjogi személy és közjogi sze
mély.

Azt értem, hogy magánjogi ténykedéseit elválasztjuk 
közjogi feladataitól, tehát heljeslem, hogy az államnak, 
mint magánjogi személynek tulajdonát képező erdők ke
zelését elválasztjuk az állami erdőfelügyelettől. S ez jól 
is van igy 1

De vájjon az állami erdőhívatalok milyen funkciót 
végeznek, magánjogit-e vagy közjogit ?

Világos, hogy közjogit; ugyanazt, amit a királyi erdő
felügyelőségek. Az erdőtörvény 17. §-a alá vont stb. kis 
erdőbirtokosok önmagukra hagyatva, nem voltak képesek 
a törvény követelményeinek megfelelni, tehát a közérdek 
megóvása végett erdejük állami kezelésbe vétetett. De 
ne tévesszük össze a fogalmakat 1 Ez tulajdonképen nem 
erdőkezelés, hanem szigorúbb értelemben gyakorolt állami 
erdőfelügyelet.

És mégis a bürokrata felfogás itt is kereste az ellen
téteket, a hajszáit és kettéhasította. Az erdőtörvényt el
fogadta ugyan alapul, de az abban szervezett állami 

I intézményt nem fejlesztette tovább, hogy a megszaporo- 
| dott állami feladatok teljesítésére képes legyen. Nagyon 
{ természetes, mert ez így igen egyszerű lett volna. Kellett 

valami különösebbet, valami uj dolgot teremteni. így szü- 
I lettek meg az állami erdőhivatalok. Vagy tévedek? Lehet, 

hogy az ok a kis erdőbirtokosok anyagi hozzájárulása 
volt. Ezt ugyan el lehetett volna intézni másképen is 1

Mert be kell látnunk* hogy ez a kir. erdőfelügyelősé- 
| gekkel parallel felállított állami erdőhivatalok organizá- 
j ciója végképen rósz, be nem vált.

Egy kir. erdőfelügyelőségnek van két-három várme- 
! gyéje, némely állami erdőhivatalnak van szintén két- 

három vármegyéje, de hogy valahogy az érintkezés si
mább ne legyen, nem ugyanazon vármegyék. Egy erdő
felügyelőnek dolga akad 3—4 erdőhivatallal, de viszont 

| némely erdőhivatal hivatalosan érintkezik 2—3 erdőfel- 
| ügyelőséggel.

Aprózzuk csak egy kicsit a dolgot.
Az államnak az erdészeti feladatok megoldására két
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külön szerve van. A kir. erdőfelügyelőségek és az állami 
erdőhivatalok, az alárendelt erdőgondnokságokkal. Erdő
felügyelőség van 20, erdőhivatal 42.

Az erdőfelügyelő munkakörét az erdőtörvény szabja 
meg. Gyakorolja az állami erdőfelügyeletet általában, és 
a közig, erdészeti bizottságnak véleményező tagja.

Az állami erdőhivatal a községi stb. erdők szigorúbb 
felügyeletét gyakorolja az alárendelt erdőgondnokságaival.

Nem akarom én senki ambícióját sérteni, de valljuk 
meg őszintén, hogy mi az igaz. Ami az állami kezelés 
ügykörében érdemleges és nem érdemleges munka-anyag 
csak van, azt a járási erdőgondnokságoknak keli meg
emészteni, feldolgozni, a felette álló erdőhivatal pedig 
csak közvetít. Hozzájárul, felterjeszt, szigorú miheztartás 
végett kiad, ezenkívül igtat, csomagol, pecsétel. Ki merné 
azt állítani, hogy nem dolgozik! De nem vétek-e ennyi 
kitűnő jó munkaerőt ilyen haszontalanságokkal elfoglalni, 
vagy csak azért tartani, hogy alárendeltjei nyakán üljön ?

Lássuk most a két szervezet összműködését!
Az állami erdőhivatalokra vonatkozó minden hatósági 

intézkedés a közigazgatási erdészeti bizottságon megy át. 
A bizottság minden! Ha üzemterv-jóváhagyás vagy mó
dosítás, rendkívüli fahasználat, gyérítés, legeltetés, vagy 
bárminemű kisebb kérelem merül fel, a bizottság az a 
forum, hol a döntés történik. A legtöbb ügyet a bizott
ságnak természetesen ezek a kis erdőbirtokosok, illetve a 
járási erdőgondnokságok, vagy jobban mondva állami 
erdőhivatalok szolgáltatják.

Már most amin rágódik a szegény erdőgondnok, azt 
méltóságteljes felsőséggel erősíti meg az erdőhivatal, vé
leményezi az erdőfelügyelő, határoz benne a bizottság, 
— de még nem végérvényesen, mert jóváhagyja, vagy 
elveti, avagy módosítja a minister.

Hát ha ez nem féktelen bürokratizmus, akkor tessék 
megmagyarázni, hogy mi az ?

Egy úrbéres közbirtokosság kéri, hogy a fiatalosban a 
csemeték között füvet sarlózhasson. Éhez a kis kérdéshez 
hozzászól a járási erdőgondnok, az erdőhivatali főnök, a 
kir. erdőfelügyelő, a minisztériumban valamelyik szak
előadó s az ügyosztályvezető, tehát összesen 5, mondd 
öt állami szakférfiú.

Hát nem is csoda, ha ennyi bába közt elvész a gyerek!
Az ügyirat pedig kiindul az erdőgondnokságtól, utazik 

. az erdőhivatalhoz, innen a közig. érd. bizottsághoz, majd 

. a kir. erdőfelügyelőhöz, vissza a bizottsághoz, fel a rhi- 
nisteriumba, le a bizottsághoz, innen az erdőhivatalhoz 

: s végre az erdőgondnoksághoz. Beiktattatott 9 helyen, 
kiadatott ugyanannyiszor.

Mindkét szervezetnek a ministeriumban külön ügyosz
tálya van. Vannak azonban oly ügyek, melyeknek hova- 
tartozandóságáról még a hajszál-precizirozó központi tu
domány sem egészen alaposan tájékozott. Ilyenek a ko
párfásítás ügyei, az erre adott államsegélyek és az Or- 

. szágos Erdei Alap hozzájárulásának szövevényes ügyei.
Oh hallgas ide ember fia és bámulj az éles megkü

lönböztetésen ! A különbség az, hogy ha ez a bizonyos 
ügy nem államilag kezelt birtokot érint, akkor kizáró
lag az erdőfelügyelőségi, s ha állami kezelés alatt álló 
birtokot, akkor mindkét ügyosztályt kell foglalkoztatnia. 
Igen ám, de az erdőfelügyelőségi ügyosztály külső szer
vei annyira elégtelenek, hogy kénytelen támaszkodni a 
járási erdőgondnokságok támogatására. Ki adták a ren
deletet, hogy a járási erdőgondnokok kötelesek a magán 
birtokos által elkövetett törvénybe ütköző cselekedetek 
bejelentésére, sőt kipuhatolására. Hasonlóképen ismét 
csak az ő feladatuk sok helyt a magánbirtokosok kopár 
fásításait intézni, azok felett szemlét tartani stb., s jelen
téseiket ide is, oda is intézni.

Megmásíthatlan faktum! Egy ló két nyereg! Vannak 
azonban, kik még vitatkozni hajlandók azon, hogy a ló
nak az árnyéka is csak egy ló, s így a ló meg az árnyéka 
az két ló. Hogyne ? Hiszen együtt mozognak. Csakhogy 
az árnyék ha mozog is, nem élő lény s nem is lesz 
soha.

Kedélyes az is, mikor a két ügyosztályt közösen fog
lalkoztató darabok elintézése után, napvilágot lát egy-egy 
Tisza-féle közös jelvény.

így a szegénysorsu birtokosoknak kiutalt államsegélyek 
nyugtáit csak akkor fizeti ki az adóhivatal, ha a m. kir. 
erdőhivatal és a m. kir. erdőfelügyelő láttamozásával van 
ellátva. Ez így van! De miért? Hitelesebb lett ez az 
okmány ezekkel az aláírásokkal ? Hát látta-e az erdő
felügyelő vagy a m. kir. erdőmester valaha életében azt 
az úrbéres elnököt, aki a pénzt arra a nyugtára felveszi? 
Az erdőgondnok talán láthatta valamikor, de ezek a jó 
urak ugyan mikor és hogy juthatnának hozzá, hogy csak 
egygyel is beszélnének ebben az elmaradott nyomorult 
világban, mikor még se röpülő-gép nincs, sem ördöngős 
spektograf, hogy megnyomnék egy gombot s elém állna 
az ügyes-bajos bús magyar!

Ne értsük félre egymást uraim ! Nekem nem célom a 
kötekedés, a létező viszonyok felforgatása, amiket irok, 
megszívlelés végett írom.

Húsz királyi erdőfelügyelőség van, 42 állami erdőhi
vatal. Én részemről minden teketória nélkül összecsap
nám őket. Az országban 63 közigazgatási bizottság van. 
Szerveznék az államépitészeti hivatalok mintájára minden 
bizottsághoz egy királyi erdőfelügyelőséget, vagy ha jobb 
cím a másik, állami erdőhivatalt: mindegyiknek volna 
így egy megyéje. A bizottság működése szerfelett meg- 
könnyíttetnék, mert szóbeli előterjesztésre is akármikor 
intézkedés történhetnék elnöki utón, nem kellenének 
hozzá sem hetek, sem napok, csak egy pár óra. — Meg
szüntetném a járási erdőgondnokságokat is. Beosztanám 
az összes rendelkezésre álló munkaerőt a megye köz
pontján létesített hivatalhoz. Intézne mindent közvetlenül, 
személyes felelősség mellett a főnök. A beosztottak pe
dig utazzanak, dolgozzanak szóbeli rendeletre, most itt, 
most ott, ahol szüksége felmerül. Mert kell-e elképzelni 
nevetségesebb állapotot, a mikor egy szobában az egyik
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asztal m. kir. állami erdőhivatal, a másik m. kir. járási 
erdőgondnokság. Az egyik rendeleteket fogalmaz, a má
sik jelentést, aztán kicserélik, mind a kettő iktat, intéz s 
olyan szépen elhivataloskodnak egymás mellett jól fűtött 
szobában, hogy csupa öröm. — Öröm annak a kinek, 
de az országnak ugyan nem az !

A székhelykérdés nem okozhat nehézséget. Hiszen nem 
vagyunk mi sem orvosok, sem bábák, hogy percnyi ké
sés élet és halál kérdése volna. Egy vármegye nem oly 
nagy, hogy abban azon hivatalos teendők végzése végett, 
miket jelenleg az erdőgondnokságok végeznek, több köz
pontot kellene szervezni.

Megszüntetném a járási erdőőri intézményt, helyette 
állami erdőőröket alkalmaznék, akik természetesen az 
állami erdőfelügyeleti segédszolgálatot is teljesítenék. Te
hát a magánbirtokosok törvényellenes cselekedeteit is 
kötelesek volnának bejelenteni. Ennélfogva bármely ma
gán birtokos erdejében jelenne meg az erdőőr, a tulaj
donos tűrni tartozik. Azonkívül a felekkel való közvetle
nebb s gyakoribb érintkezést az állami erdőőr közvetít
hetné.

Mindezek természetes következménye volna, hogy egy 
egységes állami erdészeti szervezet létesíttetnék s a köz
pontban az egyik ügyosztály is megszűnnék. A hivatalos 
teendők a központban apaszthatok volnának, ha a vár
megyéhez rendelt hivatalfőnök illetve a közig. érd. bizott
ság intézkedési joga kiterjesztetnék, s levelezést — kivé
telével a személyes ügyeknek •—• a központ kizárólago
san csak a bizottsággal tartana fent, természetesen a 
bizottság intézkedéseiért s munka végzéséért teljes szemé
lyes felelősséggel az erdőhivatali főnök mint előadó tar
toznék.

Ha mindez így volna, akkor organizációnk szoros 
szervi kapcsolatba lépne a vármegyei közigazgatási szer
vezettel. Megszűnnék az a sok tájékozatlanság, no meg 
a sok irka-firka, időpazarlás, s könnyedséggel, biztos ön
tudattal végezné minden egyes emberünk kötelességét, s 
az államerdészet tekintélye, munkaképessége nagy mér
tékben emelkednék.

Nagy vonásokban ezek volnának organizációnk helyes 
kiépítésének alapelvei, megjegyezvén, hogy a pénzügyi 
kérdés épen nem lényeges, mert ez a szervezet még a 
tisztviselők jobb fizetése mellett is alighanem olcsóbb 
volna, mint a mostani dupla.

Ezeken kívül szükségét látnám ha engednénk valamit 
a felfogás merevségéből is. Szükséges volna hogy puhulna 
egy kicsit a vaskalap is. Az állami erdőfelügyelet alapját 
— mint már többen is fejtegették, nem a mostani üzem
tervekre helyezném.

A vármegyéhez rendelt erdőhivatal vagy felügyelőség 
egy törzskönyvet vezetne, melynek mellékleteit pontos 
állabtérképek képeznék (mint a telekkönyvnél). Ebbe a 
törzskönyvbe jegyeztetnének fel azok az erdőtörvény-kö- 
vetelte megszorítások és szabályok, melyek alapján a 
birtokos erdejét használhatja. Ugyan mik lehetnek azok?

Semmi más, mint az engedélyezett évi vágás nagysága 
— az erdősítendő területek megjelölése és nagysága — 
a felújítás módja, a legeltetés mérvének és gyakorlásá
nak megjelölése. Mindez pedig elférne egy sorban, 4 
rovatban. Természetesen ez a törzskönyv minden er
dőről vezettetnék, tehát a magánerdőkről is. Az állab- 
térképeket hamarosan elkészíthetné az állami erdőhivatal 
személyzete, s ha nagy munkát végezne is, de legalább 
egyszer s mindenkorra szólót, mert már az állab-térké- 
pek időszakonkint való kiigazítása nem okozna nagy 
nehézséget.

A törzskönyv lapszáma a telekkönyvben, s viszont, 
nyilvántartatnék. .

Ezen törzskönyv alapján ép oly biztossággal jelölhetnék 
ki az évi vágásokat az állami szakférfiak ott, hol az 
szükséges volna, s ellenőrizhetnék ott, hol ez elegendő — 
mint ma az üzemtervek alapján. Bármily változás a gaz
dálkodásban vagy engedélyezett eltérés könnyen volna 
feljegyezhető a törzskönyvben s nem kellene folyton és 
folyton uj és uj üzemtervet — lényegnélküli üres sab
lont — alkotni, azzal vesződni, annak felülvizsgálásával, 
jóváhagyásával járó igazi tortúrákon átesni.

Mert tessék elhinni, hogy a rémmesékben kieszelt bo
szorkány-nyomás semmi ahoz a halálos aggodalomhoz,, 
mit egy járási erdőgondnok — ha kötelességszerető —■ 
átérez az üzemterv-gyártás folyamán. Nem egy van, nem 
is kettő, hanem 20, 50, 100. Álmában mindegyik egy-egy 
kis vigyorgó ördögnek látszik, egyik a másikat lökdösve 
tolakodik feléje. Úgy tetszik neki, mintha ezzel a sok 
eleven ördöggel élet-halál harcot kellene vívnia; s hogy 
az álomkép teljes legyen, látja, hogy egyik oldalról az 
erdőfelügyelő, másikról az erdőmester hajtja ezeket láng
korbácsokkal. Biztatják szegényt, sürgetik, hogy szedje 
össze erejét, s mig új erővel tör az egyikre, a másik 
ördögöt uszítják ellene. No hopp, kapd meg! Ördögi tánc! 
És ennek soha, soha vége nem szakad.

És annak az egy embernek még igen sok más dolga 
is van; itt is, ott is jelen kell lenni, ezt is, azt is elvé
gezni, jelenteni, levelezni, igazolni, indokolni, iktatni, cso
magolni, pecsételni stb.

Hát térjünk észre végre i s ! Még se helyén való az, 
hogy egy embert, aki dolgoznék, ha ideje volna rá, öt 
feljebbvaló dirigál, ráncigái, kritizál. Úgy van biz ez 
velük, mintha minden munkáshoz valaki egy másik mun
kafelügyelőt állítana, a kinek kötelessége csak pipázni s 
a gondjára bízott rabszolgát szólongatni s hajtani.

Én meg vagyok arról győződve, hogy ezek az én 
pusztába kiáltott szavaim ennek a rendszernek alapjait 
megingatni nem fogják, de azt is szentül hiszem, hogy 
soká nem tarthatja fent magát ez a féktelen bürokratiz
mus. Önmaga magát buktatja meg, mert munkaképtelen 
s igazi eredményt felmutatni soha sem fog.
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FAKERESKEDELEM .

Keményfatermelőink körében valóságos forrongás van 
-ezidő szerint. Okozta pedig ezt a forrongást a földmive- 
lésügyi minisztérium ama rendelkezése, mely szerint a 
horvát-szlavon tölgyerdők vevőinek csakis és kizárólag a 
törzseket szabad feldolgozniok, mig az ágakat s minden 
a termelés alkalmával kerülő hulladékot érintetlenül kell 
hagyniok, mert ez már a tanningyárakat illeti, azoknak 
adatván el.

Csakhogy ág és ág között tudvalevőleg igen nagy kü
lönbségek lehetnek és vannak is. Akárhány olyan ág van, 
különösen a szlavóniai vén tölgyesekben, melyből jócs
kán lehet kádárfát és dongát, sőt néha még rönköt is 1 
készíteni. Addig, amig az eladási feltételek csak azt kö
vetelték meg, hogy csak a műfa készítésére már nem 
alkalmas és a hulladékfa hagyandó meg a helyszínén a 
tanningyárak számára, addig nem volt baj és a termelés 
nyugodtan folyt. Most azonban, hogy a feltélelek fent 
jelzett módon megváltoztattak, a termelés nagyon meg- 
szoríttatott, annál is inkább, mert a tanningyárak enge
délyt nyertek arra, hogy a termelőket ellenőriztethessék, 
vájjon nem dolgoztatnak-e fel ágfát is.

Ez pedig nagyon bántja a termelőket; és joggal. A 
tanningyárak ugyanis nemcsak tanningyártással, hanem 
fakereskedéssel is foglalkoznak, úgy hogy a termelők 
versenytársai gyanánt is tekinthetők; tényleg gyakran 
azok is. Hát valóban visszás dolog, hogy a tanningyár 
alkalmazottjai ellenőrizzék a termelőket, járhassanak ezek 
termelőhelyein össze-vissza, betekintést nyerhessenek a 
termelésbe, mely lehet az illető vállalkozó üzleti titka is 
(sok esetben csakugyan az is). Emellett pedig nincs em
ber, aki képes lenne pontosan meghatározni, mi törzs és 
mi ág. Elvben lehet, de gyakorlatban bizony nem.

Nagy a panasz, hogy az uj feltételeket csak közvetle
nül az árverés előtt ismertették és Íratták alá a termelő
vállalkozókkal, akik — nem lévén idejük a tiltakozásra, 
de meg nem is sejtvén, hogy mire kötelezik magukat — 
kénytelen-kelletlen aláírták a feltételeket. Most aztán rá
juk szabadítják a tanningyárak alkalmazott ellenőreiket 
és lépten-nyomon kel baj, pör és kellemetlenség, sőt 
viszály.

Tény, hogy a termelőkkel szemben igazságtalanságot 
.követtek el, mert ha a feldolgozás változott feltételeit 
idejében adják tudtukra, akkor már az árveréseket meg
előző becsléseik alkalmával tekintetbe vehették volna a 
változott helyzetet és úgy mennyiségbelileg, valamint 
.minőségbelileg is kevesebbre becsülték volna a megve
endő erdőrészt. Persze még így is akadt volna elég baj 
és nem túlzók, azt állítván, hogy még ebben az esetben 
is úgyszólván minden egyes fát bizottságilag kellett volna 
megvizsgálni, hogy megállapíttassék, mi illeti belőle a 
termelőt és mi a tanningyárat.

De van a dolognak még egy másik árnyékoldala is. 
Mert nemcsak a termelők zúgolódnak és szabadkoznak I

az illetéktelen ellenőrzés ellen, de a tanningyáraknak is 
van panasza, jóllehet eddigelé csakis az ő javuk látszik 
védettnek. Az ellenőrzés ugyanis pénzbe kerül, mert 
minden termelést más-más tanningyári ellenőr kontrollál, 
így aztán jó csomó pénzébe kerül a tanningyáraknak a 
nekik meghagyandó fára való felügyelet, ami eddig nem 
volt gyakorlatban.

Senki sem érti, senki sem tudja, miért változtatták 
meg az eddigi eladási, illetve feldolgozási föltételeket, de 
azt már tudjuk mindannyian, hogy a termelők és tannin
gyárak közötti torzsalkodások már is napirenden vannak 
és a hajbakapás alig lesz elkerülhető, ha a kormány ha
marosan nem segít a bajon és minden kételyt kizáró 
módon, világosan megszabja azt a határt, a meddig a 
termelő igényjoga terjed és a hol a tanningyár igényjoga 
kezdődik.

A puhafa-üzlet jól megy itthon is, a kivitelben is ; a 
németek már kezdik a jövő tavaszra való vásárlásokat, 
sőt a termelők legtöbbje jövő március-április végéig már 
el sem fogad megrendelést. Ellenben a dongaüzlet még 
mindig pang; mindeddig egy szálat se adtak el a ter
melők, kiknek egyike — jóízű humorjárói ismeretes úri
ember — abból az alkalomból, hogy az I. B. M. Gairard 
cég (persze biztosított) fiumei raktártelepe november 3-án 
leégett és 70.000 darab donga hamvadt el, mintegy 
megkönnyebbülve sóhajtott fel a hír hallatára: „No hát 
mégis csak fogynak!“ W.
•J'i’kivJí'k. ‘X X X X X X X X X X X X X X X £ . X X X  X  X X X  i i XXX X X  X X X X

Fakivítelűnk O laszországba.
Milánói konzulátusunk jelentette már novemberben, 

hogy a monarchia épületfa és fűrészárú kivitelét Olasz
országba veszély fenyegeti, amennyiben Olaszországban, 
illetve Scutariban tőkepénzesek és szakemberek azon cél
ból egyesültek, hogy az Albániában levő erdők kihasz
nálásának módját és Olaszországnak ellátását albán épü
letfa és fűrészárúval tanulmányozzák.

A vállalkozók tanulmányaik eddigi eredményével meg 
vannak elégedve és remélik, hogy Olaszországot Albániá
ból a legrövidebb és legolcsóbb tengeri úton épület- és 
műfával el fogják láthatni, illetve a monarchia fabevite
lét onnan kiszorítani.
X X X X X X X X X . X X X X X . X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

T Á R C A .

Gondolkoznak-e az állatok?
Volosin Ágostontól.

Az állatok benső életével rendszerint kevesen és ke
veset foglalkoznak. Ezért van aztán, hogy e tekintetben 
a művelt ember is a legnagyobb tájékozatlanságban van 
s rendesen kevesebbet vagy többet tételez föl az állatról. 
Az egyik rész egyszerű gépnek, eszköznek tekinti azt, 
melyet kénye-kedve szerint felhasználhat és bántalmaz
hat, természetét teljesen túlhaladó tulajdonságokkal, képes-
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ségekkel ruházza fel és elhisz minden, még a legképtele
nebb képzelődést is, mely az állatot az emberhez köze
lebb hozni, tulajdonképen az embert az állati élet szín
vonalára sülyeszteni iparkodik.

Csak ennek lehet tulajdonítani azt a körülményt, hogy 
különösen a múlt század második felében oly népszerű
ségre tett szert az anyagelvi felfogás, mely az ember és 
az állat közötti minden lényeges külömbség lerontására 
törekedett, mely a majmot mint az ember ősét és a ku
tyát mint „emberjelöltet“ állította oda a könnyen hívők 
phantáziája elé.

A XIX. század intelligenciájának hitközönye megmu
tatta, hogy még az ilyen valószínűtlen elméletek is kellő 
tudományos ellenőrzés nélkül könnyen a társadalmi rend 
megrontását, megmételyezését eredményezhetik, mert az 
avatatlanok előtt könnyű még a legvakmerőbb phantas- 
magóriákat is a tudományos elmélet álarcába öltöztetni 
s ha hozzá vesszük még azt, hogy az anyagelvi felfogás 
kedvez az erkölcstelenség szolgáinak, kik csak azért sze
retnék lerontani a szellem, az erkölcs uralmát, hogy ne 
legyen örök felelősség, — akkor megfogjuk érteni, hogy 
miért tudott hódítani az ember méltósága ellen küzdő 
materialismus éppen az elpuhult és erkölcsileg ellazult 
intelligens emberek között, a kik mig egyrészt nem győz
tek eleget kérkedni „felvilágosultságukkal“, másrészt meg j 
éppen az „állategyenlőségig“ sűlyedtek.

Pedig hát az állatok élete éppen ellenkezőt bizonyít, 
éppen az emberi lélek fölségét és az Isteni Gondviselést 
hirdeti.

Tekintsük közelebbről az állati szervezetben és az 
állati életműködésekben megnyilvánuló szigorú meghatá
rozott célszerűséget és annak az emberhez való viszo
nyát s legott meggyőződünk arról, hogy az állatok élet
működése csak a Teremtő gondviselését, a Teremtő 
célratörekvését árulja el éppen úgy, mint testi szervezete 
s azzal szemben az ember valóban a Teremtés koronája, 
valóban Isten képére és hasonlatosságára van teremtve, j

Kétségtelen, hogy az esztelen természet munkaképes
sége az állat érzéki képességeiben a legmagasabb fokot j  
éri el és éppen azért ezek tanulmányozása a természet- 
vizsgálás legérdekesebb részét képezi.

Az állatok életében sok olyan jelenséggel találkozunk, me
lyek némileg hasonlók a szellemi élet egyes működéseihez.

Érzékszerveivel az állat is felfogja a természet ha
tásait és azokra reagál, a tárgyakról képeket alkot, 
ismer, emlékezik, haragszik, szeret, fél, a kutya álmában 
ugat stb.

Ilyen jelenségekkel különösen a házi állatok körében 
találkozunk, melyek az ember háztartásában oly nagy 
hasznot hajtanak ; de feltaláljuk azokat a vad állapotban 
levő állatoknál is.

Valóban oly szövevényes, oly magasfoku nyilvánulásai 
ezek az állat szervezetéhez fűzött természettörekvésnek, 
hogy itt nem nehéz a valónál többet is látni; de éppen 
azért kell azokat közelebbről megvizsgálni, hogy útját

vágjuk minden megtévedésnek, mert az állati élet köze
lebbi szemlélete éppen arról győz meg minket, hogy a 
mint a növényeknél érzést, úgy az állatoknál értelmet, 
gondolkodást hiába keresünk, öntudatlanul, ösztönszerüleg 
végzik összes, még legbámulatosabb működéseiket; és 
mert az állatnak nincs'esze és mégis csodálatos okos
sággal tart célja felé, ez által az állat élete annál szeb
ben árulja el Alkotójának végtelen bölcseségét, mert a 
Bölcseség Könyvének szavai szerint „A teremtmények 
szépségéből és nagyságából megismerhető azok terem
tője.“ (Bölcs. 13., 5.)

Ezen szempontból kívánom szemügyre venni az állatok 
ösztönének különösebb nyilvánulásait és főképen példák 
által kimutatni, hogy az állat az érzéki élet fentartásán 
kívül más feladatot nem ismer, ezért nincs is sem ér
telme, sem. szabad akarata s nincs egyetlen oly műkö
dése sem, mely szellemi tevékenységet tételezne fel.

Hogy ezt világosabban láthassuk, be kell előbb tekin
tenünk az állati szervezetbe is, mert az ösztön azzal a 
legszorosabb összefüggésben van.

Ily módon egyrészt több hasznos ismeretre tehetünk 
szert, másrészt a szép természetről való további elmél
kedésre is meríthetünk nehány irányitó gondolatot.

** *
Látjuk, hogy az állat a maga életét a legszövevénye

sebb szervezettel, a legmegfelelőbb szervekkel hajtja végre, 
melyeknek megalkotásában a legmélyebb, a legelőbbrelá- 
tóbb tervszerűség nyilatkozik meg.

Már test külső alakja is a legszorosabban alkal
mazva van az életmódhoz.

A szárazföldi, a légbeli és a vizi állat egész teste más
más formájú és rendesen az a szerv fejlődik ki legerő
sebben, melyet az állat leginkább használ.

Lássuk például röviden a madarakat. A madár teste 
oly alakot ölt, hogy kiválóan alkalmas legyen a levegő
nek könnyű áthasítására. Mellső végtagjai szárnyakká 
alakultak s hogy repülés közben a hideg levegőtől meg 
ne fázzanak, testük meleg tollruhával van befödve, mely 
tollak a szárnyaknál még inkább vannak kifejlődve, hogy 
egyúttal a repülés eszközei is legyenek. S hogy a madár 
teste még könnyebb legyen, ezért csontjai vékonyak s 
belsejükben nem csontvelő, hanem levegő van és pedig 
minél nagyobb a madár teste, amelyet a levegőben moz
gatni kell, annál tökéletesebb a csontváznak ezen levegő
vel való teltsége, vagyis pneumaticitása. A nagytestű 

j  gödénynek például majdnem minden csontja, a kis testű 
halászka madárnak csak kevés csontja üres. Ama mada
rak csontjaiban, melyek nem tudnak repülni (pl. a stru- 
céiban), csontvelő van. Továbbá a mely madár nem re
pül, annak nincsen szegytaréja sem, annak szegycsontja 
lapos, mint az emlős állaté, ellenben a repülő madár 
szegycsontja taréjos, hogy a repülő izmoknak legyen hová 
tapadniok.*)

* )  S z t e r é n y i : Á lla ttan  1 9 0 2 . 1 2 8 - - 1 2 9 .  1.
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A madár lába is teljesen az életmódhoz alkalmazottan 
van megteremtve; a kacsának és rokonainak úszó, a gó
lyának gázló, a harkálynak kúszó lába van, a tyuk lába 
a kapargálásra, a sas lába pedig a zsákmány megraga
dására alkalmas.

Még emésztő szerveik sem egyformák, hanem a táp
lálék szerint változnak. így a magevők gyomra vastag- 
falu, izmos, a húsevőké vékonyfalú. A magevők zúzájá
nak belső falát kemény szaruhártya béleli ki, mely külö
nösen alkalmas a magvak szétzúzására.

És ez a tervszerű berendezés feltalálható minden állat 
minden szervénél.

Nézzük péld. a védelmi eszközöket. A védő fegyver 
nélkül állatok rendesen fútás vagy elrejtőzés által mene
külnek. Vannak, melyeket tüskeruhájuk véd meg (pl. a 
sűndisznót) vagy pedig páncéljuk (péld. a teknősbékát, 
krokodilust) avagy héjuk (pl. a csigát, kagylót). Minden 
állat oly módon védekezik, mely testi szervezetének leg
inkább megfelel, mely szerveiben, védelmi fegyvereiben 
gyökerezik.

És tekintsük bár a táplálkozás, avagy a mozgás szer
veit, mindenütt a legapróbb részletekig menő legbölcsebb 
célszerűséget, célratörekvést találjuk fel.

Lehet-e ezt a csodás berendeződést a véletlennek tu
lajdonítani ? Nem nyilvánvaló-e, hogy csak a végtelen, a 
mindenható bölcseség csinálhatta meg azokat a szövevé
nyes szervezeteket oly tervszerűen és célszerűen?

A tudomány csak lassan-lassan kutatja ki a szervek 
rendeltetését s minden positiv adat csak arról tanúskodik, 
hogy a természetben nincs semmi cél nélkül, semmi 
terv nélkül. Még annak a tolinak, a toll minden leme
zének is bizonyos cél felel meg.

De az állati szervezet e tervszerű berendezése magá
val hozza azt is, hogy a Teremtőnek fel kellett ruháznia 
azt a szervezetet mindazon képességekkel is, melyek az 
állatot a szervek működtetésére, az életfeladat betöltésére 
ösztönzik.

Kell, hogy az állat benső ösztönzés folytán tudjon gon
doskodni táplálékáról, védelméről, fajának fentartásáról. 
Kell, hogy tudja felismerni, tudja felkeresni és megsze
rezni táplálékát, hogy tudja felismerni a veszedelmet s 
tudjon azzal szemben védekezni.

E végből viszonyba kell lépnie a külvilággal, meg kell 
éreznie a külvilágnak reá gyakorolt, hatását s termé
szetszerűleg, önkéntelenül oly irányú cselekvésre kell 
indíttatnia, hogy ezáltal egyrészt a káros behatásokat ön
magától távol tartsa, másrészt pedig kényszerítve le
gyen megtenni mindazt, a mi fajának további életét biz
tosítja.

Vagyis, mint a gépnél a rugó, úgy működik az állat
ban az a belső tulajdonság, mely a reá gyakorolt belső 
és külső ingerek folytán az állatot az élet fentartására 
szükséges mozgások megtételére készteti. Oly tulajdonság 
ez, mely nélkül az állat élettelen tömeg volna, hasonlóan 
a rugó nélküli géphez. E tulajdonság tehát velejár az

J  állat szervezetével, azt sem eltanulnia, sem elfelednie 
nem lehet.

Ezt a belső, az állattal veleszületett erőt nevezzük 
ösztönnek, mely az állatot célszerű cselekvésre in
dítja a nélkül, hogy az elérendő célt, mint ilyet is
merné.

Az ösztön csak érzéki javakra irányul, csak testi 
életszükségletek keltik fel és bár a cél ismerete 
nélkül történik, mégis rendkívül célirányosan megy 
végbe.

Különösen két részre lehet az ösztönöket felosztanunk; 
az első csoportba sorozhatjuk azokat, melyek az eledel
szerzés, a védekezés, szóval az önfentartás módjait képe
zik, a másik csoportba pedig az utódokról való gondos
kodás, vagyis a fajfentartás ösztöneit foglalhatjuk össze. 
Vannak még oly ösztönök is, melyek úgy az önfentartás, 
mint a fajfentartás célját együttesen szolgálják, minő a 
társas élet, fészek kiépítése stb.

Az ösztönök az egyes állatoknál különböző módon 
nyilvánulnak. Itt-ott nagyon érdekes alakjaival találkozunk, 
melyek könnyen a gondolkodás látszatát keltik fel. Meg
jegyzem azonban már előre, hogy a gondolkodásnak csak 
látszatával bírnak, amint azt későbben kívánom meg
világítani.

Vegyük először a táplálkozásra irányuló ösztönöket.
A növényevőknek általában nem nehéz eledelöket meg

szerezni ; hiszen fű és más növény bőven terem min
denütt s ellenállás nélkül letéphető. Ezért a növény
evőknek sem különös fegyvereik, sem kiváló ösztöneik 
nincsenek. Mégis meg kell itt említenem ezen állatok 
azon ösztönét, hogy az ehető és mérges fűvet meg tud
ják jól különböztetni. így Linné szerint a tehén 276 féle 
növényt megeszik s 218 félét nem érint; a birka 387 
félét szeret s 141 -et nem ; a kecske 449 félét eszik s 
csak 126 félét kerül; a ló 212 félét vet meg s 262 félét 
örömmel megeszik.

Megemlítendő még itt az, hogy egyes növényevők 
egész éléskamarákat gyűjtenek össze télire a táplálékból.

A nagy növényevők rendesen csordában legelnek, mert 
így biztosabban megvédhetik magukat. Olykor vezérük is 
van, a legtapasztaltabb him, mely, mint péld. az elefán
toknál, őrködik a csorda biztonsága felett.

A dögevők eledelszerzése sem kerül nagy munkába; 
jó szaglásuk és biztos látásúk hamar oda vezérli őket az 
eledelhez. így például a keselyük, a dögevő bogarak és 
legyek messziről megérzik és hihetetlen távolságból észre
veszik a dögöt. De épen ezért egy-egy dög mellett ren
desen nagy számban gyűlnek össze s csakhamar aztán 
kitör a versengés, melyben aztán mindegyik érvényesíti 
ügyességét. Ily esetekben a gyengébbek rendesen a lo
páshoz folyamodnak s csak úgy oldalról csennek el egy- 
egy falatot.

(Folyt, köv.)
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IRODALMI SZEMLE.

— Kopárok b e erd ő s í té s e  a hamvas ég er  (Al
nus incana) segítségével .  Szilézia és Thüringia kü
lönböző vidékein a televény nélküli kopárok beerdősíté- 
sénél és Ausztriában a romboló hegyi patakok szabá
lyozásánál újabban a hamvas égert sikerrel alkal
mazzák, mely célra ezen fanemet kitűnő tulajdonságai 
teszik alkalmassá: még pedig csekély igénye a talaj és 
az éghajlat, valamint a talaj- és levegő nedvessége iránt. 
Laza, mésztartalmú kőtörmelékes talajon különösen jól 
tenyészik. Számos, sekélyre menő oldalgyökeret és tömött 
gyökérzetet fejleszt, a miért is talajkötésre a hegyi pa
takok partjain kitünően beválik. A talajt bő lombjával 
gyorsan javítja, a légenyt közvetlen a levegőből veszi. 
Beárnyékolása gyönge, az alátelepítendő fő állab (luc-, 
erdei, jegenye-fenyő, bükk) könnyen felveri koronáját. 
Gyors növése következtében korán védi az alátelepített 
fanemeket; szóval kitűnő védő fa és ebben rejlik erdő
tenyészeti jelentősége, mert fája mint mű- és tűzifa 
kevésbbé keresett; megemlítendő még, hogy lombját és 
fiatal hajtásait a vad szereti, s szárítva marhatakarmány 
képeznek; az éger a vadrágást könnyen kiheveri.

A telepítési munkálatok a következők: 1. Csemeték 
nevelése vetéssel meszes talajon. 2. A két éves át nem 
iskolázott csemeték kiültetése tavasszal vagy ősszel négyes 
hálózatban 2—3 m. távolsággal; meredek lejteken a 2 
m. távolság megfelelőbb. 3. Az ültetés hasadékba törté
nik. 4. A fő állab a 3-ik évben alátelepítendő, a mikor 
a védő állab kb. 1 '5 m. magasságot ért el. 5. Ha a be- 
árnyékolás káros volta érezhetővé válik, az éger alsó ágai 
megnyesendők, s ott hagyandók; nagyobb kisarjadzásnál 
a sarjak 2—3 kivételével eltávolítandók. 6. A fő állab záró
dásakor az éger kétszer körülgyürűzendő, hogy kipusztuljon.

Ezen kivül kitünően alkalmazható az éger fiatalosok 
utánpótlásra növekedésük fokozódása céljából. Silány ta
lajon ugyanis a lucfenyő magassági növekedése igen cse
kély, mert a csemete előbb gyökeret fejleszt, hogy minél 
több táplálékot szívhasson fel a silány talajból, s ez a 
magassági növedék rovására történik.

Ilyen fiatalosok a fent említett módon égerrel utánpó- 
toltatnak négyes hálóban 2 m-nyi távolsággal; az éger- 
állabnak védő és talajjavító hatása mihamar meglátszik 
a sínlődő fiataloson.

(Deutsche Forstzeitung.) G. J.
— A fürészpor é r ték es í té se .  Bámulatos a fürész- 

por sokoldalú értékesítése. Száraz lepárlás által nyerünk 
belőle gázt, faszeszt, kátrányt, ecetsavat és különböző 
olajokat. A kátrány ad benzolt, toluolt, thymolt, kumolt, 
paraffint, naftalint, karbolsavat, kreozotot és az annilin- 
gyártáshoz oly fontos szénhydrátokat. A fürészpor durva 
része keverve finom ragasztó anyagokkal felhevítés és 
sajtolás által ad mesterséges fát és más plasztikus anya
got. Latry Párisban a fürészpor és vér keverékéből ke
mény fekete anyagot állít elő, mely úgy megdolgozható,

mint a fa, ragasztható, fényezhető és megaranyozható. 
Bizonyos fák fürészporából és elefántcsont valamint ha
sonló hulladékokból készítenek márvány-utánzatot. Fürész
por és foszforsavas mész keveréke valamely kötő anyag
gal keverve adja a „similibois“-t (fa-utánzat), mely kü
lönféle célokra, mint keret-lenyomatok, parketta-táblák, 
műfa, burkolatok stb. készítésére szolgál. Fürészpor hozzá
keverése által állítanak elő különböző puskaporokat és 
más robbantó szereket. Maró kálival és kénnel hevítve 
ad tartós és olcsó barna festéket. Közismert az alkalma
zása törékeny tárgyak csomagolásánál és mint pót-trágya. 
Puha fák fürészpora oldott mészszel jó díszítő vakolat; 
cement és gipszszel keverve szolgáltat egy anyagot, me
lyet rendkívüli hő-elszigetelő képességénél fogva a padló 
és a falak közötti tér kitöltésére alkalmaznak. A kemény, 
ruganyos, fénylő szkiffarint fürészpor, kenderrostok, ke
ményítő és enyv keverékéből állítják elő. A luc- és je
genye-fenyő fürészpora nyomás alatt víz és sósavval he
vítve, könnyen erjedő szőlőcukorrá változik, melyből jó
ízű pálinkát nyernek. Agyaggal vagy más el nem égő 
anyaggal keverve és a fürészpor utólagos kiégetése által 
nyerünk egy anyagot, melyből az arabs úgynevezett alkaraza 
palackokat készít, melyek a legnagyobb hőségben is meg
lehetős hűvösen tartják a vizet. Ugyanezen anyagból 
termelt téglák kiváló rósz hővezetők. Fürészpor, cement 
és homok keveréke kitűnő elszigetelő anyag. Por alakban 
alkalmazást nyer papiros gyártásánál. Kitünően beválik 
világitó gáz előállítására is. Fv. Rundschau.
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VAD ÁSZAT.

O felsége, a  király a stájerországi Eisenerzen no
vember hó 18-án terítette le a kétezredik zergéjét. A 
jubiláns zergét különös ünnepiességgel vitték a királyi 
vadászkastélyba.
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Szarvaskaland.
Irta: Gyula György.

Megvalósult álmom. Mennyi ábrándos percemet szí
nezték ki az annyira magasztalt, úgynevezett „Szász 
Svájc“ szépségei, mindmegannyi tündéri aranyszál, me
lyekből álomképeimet szőttem. Végre valóra váltak.

Számos akadály leküzdése után jó későre jutva rám 
a szabadságolás sora, október derekán átadhattam hiva
talos teendőimet helyettesítő kartársamnak és indúlhattam 
útra. Bécsben, Prágában alig tartózkodtam több ideig, 
mint a mennyire szükségem volt, hogy vagy két tucat 
képeslevelező-lapot küldjék a szélrózsa minden irányába, 
főleg az ezekre igényt tartó hölgyismerőseimnek.

Elérkezve a cseh határhoz, ahol a zöldhajtókás, lapos
sapkás szászországi vasúti közegek veszik át a vonat to
vábbi vezetését, föltűnik a sejtelmesen zúgó, híres feny
ves erdő, mely gyönyörűen szegélyezi az Elba mindkét
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partját és amely hova-tovább elragadó, regényes látványt 
tár elénk. Már a vonaton előre örültem, hogy itt, a fen
séges természet e remek, szép vidékén fogom szabad
ságidőmet tölteni és türelmetlenül számláltam a perceket, 
míg Königsteinba érkeztünk.

A szállodában való letelepedés hamarosan megtörtént, 
annál is inkább, mert á zimankós esős október a nya
ralókat rég hazakergette, Hely tehát volt elég.

Mire a „Nagy Winterberg“ mögül előbujt a hajnalpír
ban égő nap, már talpon voltam és némi eleséggel, 
meg a hazai erősítő szilvalével felszerelve nekivágtam a 
rengetegnek, melynek balzsamos levegőjét tele tüdővel 
szívtam magamba, illata szinte elkábított.

Két óra volt, mikora „Winterberg“-re felértem, ahol a 
simára borotvált képű vendéglős és egy előzékeny pin
cérnő fogadtak, ha nem is valami jó, de bőséges ebéd
del, melyet ugyan kár volt a világhírű szász „Blümchen- 
kaffee“-val elrontani. Hiszen, ha tudtam volna, hogy itt 
ilyen a feketeleves, dehogy ittam volna meg azt a koty- 
vadékot, mely kávénak nem tinta, de tintának sem kávé.

No, de régen van ez így. Minden fény mögött ott van 
az árnyék s ennek a fényes gyönyörű vidéknek ép ez 
az árnyas fekete oldala. Azaz, megakadva szemem a tor
nác előtt égbe magasló jegenyefenyőn, azt veszem 
észre, hogy bizony nyúlik ám ennek is árnyéka. Tekin
gette. Még rám esteledik. Pedig a késő őszi napok már 
nagyon rövidek, nekem meg vagy jó három órai utat 
kell az erdőben még megtennem.

Csengetésemre előkerül a gazda, aki itt maga végzi 
a fizetőpincér szerepét és kérdi — mi tetszik?

— Fizetek. Sietnem kell, hogy haza érjek; már is so
káig maradtam.

— Micsoda, hát még ma vissza is akar térni ura- 
ságod?

— Hát persze, hogy . . .
— Már pedig, kérem alássan, én nem ajánlom Önnek 

a visszatérést, mert most van a szarvasok rigyetési ideje 
s ugyancsak veszedelmes lenne késő este egy bikával 
négyszemközt találkozni az erdőben. Ilyenkor a külömben 
félénk szarvasbikák még az embert is megtámadják. — | 
S a korcsmáros csalafinta arca tudákos mosolyra torzúl. '

Megvallom, hogy eddig bíz’ én vadász soha életemben 
még nem voltam s csak azt tudtam a szarvasfélékről, [ 
hogy ha emberszimatot kapnak, akkor ill a berek, nád a j  
kerek, az fut elől, amelyik jobban győzi. így hát nem 
gondolhattam egyebet, minthogy a jó vendéglősben fel
gerjedt az üzleti szellem és magánál szeretne marasz
talni, amúgy is ritka lévén már a vendég. Nem álltam 
tehát kötélnek és csakúgy foghegyről vágtam ki, hogy 
egy-két bikát még az esernyővel is távol tartok ma
gamtól.

Beszélhetett aztán a bácsi veszedelemről amennyit 
akart, annál inkább el voltam tökélve az indulásra.

Elbúcsúztam tehát s megkezdtem a bandukolást. Mi
nél beljebb értem az erdőbe, nőtt a homály, sötét leplet

borítva a jól gondozott útra. De mikor a hold ezüst su
garai átszűrődtek a fenyők tűi között, egészen jól láttam 
az utat is, az azt szegélyző erdőt is, melyre az éj csendje 
szállt.

Igazán mondhatom, eszembe se jutott a vendéglős fi
gyelmeztetése, cseppet se féltem a hangtalan némaság 
közepette és vígan haladtam az erdei ösvényen, mely 
most lankás dombok között vezetett el, míg egy hegy- 
szakadásba futott, melynek ormótlan sziklafalai égnek 
meredeztek, itt-ott keskenyebb-szélesebb szakadásoktól 
meghasogatva.

Már közel jártam a szakadék végéhez, midőn hirtelen, 
alig 50 lépésnyire előttem, erős bőgőssel megtorpan előt
tem egy hatalmas hangú szarvasbika. Bevallom, hogy 
lélegzetem torkomba szőrűit s első pillanatra azt hittem 
valami túlvilági cykloppal állok szembe. Fénylő szemei
ből, mintha szikrákat szórna felém. Amennyire nem fél
tem az imént, annyira megdöbbentem most a váratlan 
találkozástól; szinte belezsibbadtam az ijedelembe. De 
csakhamar fölocsúdtam, ami ugyancsak szükséges is 
volt, mert a szarvas szilárd léptekkel, harcra készen kö
zeledett. Nálam pedig a gyöngyháznyelű, kis irónhegyező 
zsebkésem kivételével semmi néven nevezendő fegyver 
nem volt, még az esernyőm sem volt nálam.

Ijedtemben — lekaptam a kalapomat és előre ugorva, 
szeme közé vágtam a szarvasnak, mely nyilván megle
petve a nem várt és szokatlan támadástól, visszahökkent, 
én meg vesd el magad, nekiiramodtam visszafelé a si
kátornak, jobbra-balra figyelvén a sziklahasadékokat, me
lyikbe bújhatnék bele mentül hamarább. Mert szégyen a 
futás, de hasznos és nekem bizony nem volt kedvem 
agyondöfetni és tapostatni magamat.

Leírhatatlan boldogság fogott el, mikor végre egy oly 
barlangszerű hasadékhoz jutottam, melybe nagy kínnal 
bár és ruházatom erős megtépésével, de mégis beszorít
hattam lelkem halandó porhüvelyét. Ideje is volt. Mert a 
szarvas csakhamar felocsúdott a meglepetésből, melyet 
neki szokatlan köszöntésem okozott és miután szegény 
kalapomat hamarosan de egyúttal alaposan is összeta
posta, futott utánam. Annál dühösebb volt aztán, .hogy 
elszalasztott és csak úgy porzott a törmelék a sziklaha
sadék széleiről, amint hatalmas agancsaival hozzáfogott 
mentsváram ostromlásához. Még pedig sikerrel. Az odú 
fala omlós homokból állott, s nyílása, melybe olyan mé
lyen húzódtam vissza, amennyire csak lehetett, gyorsan 
és aggodalmat keltő méretekben tágúlt.

Ebből még baj lesz gondoltam. De mit tegyek. Beljebb 
már nem húzódhatom, mert a nyílás oly szűk, hogy 
már most is alig bírok szuszogni. Lássuk, csak vájjon 
nem lehetne talán felfelé húzódni, ha már befelé és le
felé nem lehet.

Aki már látott valaha kéményseprőt mászni a kémény
ben, az körülbelül elképzelheti ezt az én felfelé való 
utazásomat. Hogy pedig ez nem volt valami kényelmes, 
sem könnyű dolog, azt talán fölösleges lenne még külön
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bizonyítgatnom. Háttal a hátam mögötti, térddel az előttem 
való sziklafalnak támaszkodva csúsztam és kúsztam fel
felé s ugyancsak boldognak éreztem magamat, midőn 
mintegy három-négy méternyi magasságban egy üreg
szerű kibővüléshez jutottam, mely ha nem is volt magas, 
legalább ülőhelyet, és ami a fődolog, biztonságot nyújtott. 
A kínálkozó legnagyobb kényelemmel kuporodtam tehát 
le az üregben, mialatt a szarvas rendíthetlen, bősz erő
vel bontogatta menhelyem bejáróját, amit azonban most 
már nem nagyon bántam ; mert hozzám úgy sem fér
kőzhetett.

Annyira elfogott a biztonság tudata, hogy teljes nyu
galommal kerestem elő egy még a nyájas pincérnőtől 
magammal hozott britanntkát, leharaptam a hegyét és 
előszedtem a gyúfát, hogy ha már rab vagyok is, leg
alább ne unatkozzam.

Most azonban, sajnos, újabb keserű tapasztalatra jutot
tam. Azon az üregen ugyanis valami kis víz-ér cserge- 
dezett keresztül, amit én a menekülési munka hevében 
és a letelepedés pillanatában észre se vettem és bele
fészkeltem magamat. De ha eddig észre nem vettem, 
annál inkább kezdtem érezni most, amikor egészen át
nedvesedvén, nemcsak a gyúfám ázott el és vált haszna
vehetetlenné, hanem a hideg őszi éjszaka hatása alatt 
fogvacogtatóan kezdtem fázni. Egész restem didergett. És 
hagyján a gyufahiány meg a fázás, de most már fájdal
mat is éreztem a térdemben, könyökeimen és hátamon, 
ahonnét mászásközben a hegyes sziklatörmelék alaposan 
lehorzsolta a bőrt.

És ebben a teljességgel nem irigylésre méltó helyzet
ben töltöttem én az éjszaka legnagyobb részét, mert a 
szarvas állhatatosan bontotta a sziklát, melyből ellenségét 
akarta kivájni minden áron.

Hajnal felé járt már az idő, amidőn egész váratlanúl 
újból szarvasbőgés zúgott végig a sikátoron. Egy másik 
szarvasbika harci kihívása !

Erre abba hagyta az én szarvasom az ostromot, fel
kapta ágabogas agancsos fejét és bőszen elhördítve ma
gát, hatalmas ugrással rontott neki a kihívó vetélytársnak. 
Pillanat múlva már összecsaptak. Az agancsok csattogása 
velőkig ható böffenések, a küzdők lábai alatt a száraz 
galynak ropogása-recsegése, a föld mély dübörgésének 
zűr-zavaros zaja verte fel az erdő csendjét.

Feledve volt minden fájdalom. Lázasan, eddig nem 
sejtett kéjben égve lestem a nagy tusa kimenetelét.

Megmentőm hátrál ! Óh, ha most szabaddá tehetném 
szerelmi útját, gyilkos golyót röpítve fölcsúfolómba, hadd 
gázoljon keresztül letört testén . . . .  de hátrál mindég 
beljebb-beljebb a sűrűbe — — — a zaj is elül, kime
rültén csukódnak le szemeim.

Kivírradt. Óvatosan körülnéztem, s meggyőződve, hogy 
már nem kell tartanom újabb támadástól, alászálltam 
magas ülőhelyemről, hogy folytassam kénytelenül abba
hagyott útamat. Nagyon siralmas látványt kelthettem, az 
bizonyos, mert nagy keservesen vánszorogván, már a

faluvégi rendőr észrevette szánalmas külsőmet és sietve 
vitt inkább, mint vezetett szállodámba, ahol már aggódtak 
is elmaradásom mialt.

Öt napig feküdtem meg szarvaskalandomat, de öröm
mel gondolok mindég azokra az őrjítő percekre, melyek 
felkeltették bennem a nemes vadász-szenvedélyt és ma 
megdobbantották szívemet, mikor első szarvasom párolgó 
vérébe mártottam a cserlevelet, s tűztem azt a vadász 
kalapomhoz.

Megvalósúlt álmom !

Nyalánk állatok.
Rég az ideje, hogy először tapasztaltam a róka nya

lánkságát. Talán 1887-ben a szarvascserkészetek alatt 
tűnt fel először, hogy egy kőgörgeteges somos területen 
a cserkészút sűrűn tele volt hintve rókahullatékkal s az 
mind sommaggal volt spékelve. Egy hajnalban aztán a 
véletlen kedvezett s egy vörös frakkost átsegítettem az 
állítólagos jobb hazába. Mikor ide haza Fűzfa Pestáék 
feltrancsérozták a friss pecsenyének valót, egy marok 
sommagot szedtek ki a koma bendőjéből. Akkor már 
minden kétséget kizáró módon konstatáltam, hogy a vörös 
ravaszdi is ért a medicinához. Hasmenés ellen szintén 
szedi a sompilulákat.

Borzot aztán később két ízben leptem meg vadkörte 
lopáson.

** *
Évekkel ezelőtt egyik nagyobb csemetekertemben szép 

gyümölcsöst telepítettem, azt annak rendje s módja sze
rint gondozom is. A sok szép nemes gyümölcsfák közűi 
különösen a berzencei muskotály s a királyszílvafák adnak 
évente dús születet.. A kert az erdőben, tehát nem szem 
előtt fekszik s mivel itt a palóc vidéken is azt tartja a 
nép, hogy fát és gyümölcsöt a máséból is szedhet, mert 
azt a Mindenható mindnyájunknak teremtette, gyümölcs
éréskor állandóan őrizet alatt van a kert s éjjel is fegy
veres erdőőr viseli gondját. A múlt szeptember 6-án 
éjféltájt teli holdvilág fényénél egy rókát ugraszt el az 
őr egyik szilvafa alól s azt reggel hűségesen bejelenti. 
Apróra vesszük a fák alját, hát csakugyan ott hagyta a 
koma a vizitkártyáját, de szilvamagauflaggal. Szeptem
ber 9-én már beszámolt az erdőőr a szilvás rókának 
bundájával. Szegény koma se hitte soha, hogy azért a 
nehány hitvány csontármagvuért ily szörnyű halállal kel
lessen kimúlnia.

** *
De nemcsak a róka, a borz és a medve szeretik a 

friss gyümölcsöt; megeszi azt más állat is, ha szerit te
heti. A kopó sem veti meg, úgy tapasztaltam.

Diákkoromban sok dolgom akadt a kopókkal. Négy
öt darab mindig volt a háznál, aztán két-három komon
dor is. Egy jól betanított vizsla volt a feje ennek a kutya
kompániának, de ő műveltségénél fogva nem vegyült az 
alsóbbrendű polgárok közé soha.
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A kutyakompánia, vakációk alatt az én felügyeletemre 
volt bízva. Szörnyű mód kedveztem különösön a négy 
kopónak s egyik-másik szinte meggömbölyödött a szer
telen traktálások folytán ; de bármint gyúrtam is beléjük 
az ételt, a vén Dudás és a Trombás elől semmi sem 
volt eléggé elrejtve s a forró tejet a takarékról többször 
felnyalták mint nem. Istentelen módon elverték öreg 
csontjaikon a port, de a pákaszkodással csak nem hagy
tak fel soha s ha valamelyik belophatta magát a konyha 
melletti éléskamrába, a lisztes ládán kezdve a lekváros 
bögrékig mindent felkutattak s feldöntöttek. Pedig Dudás
nak az első lopása is balul ütött ki. Alig volt a bitang 
négy hetes, bemászott egy kukoricalisztes szuszékba s 
ha idejében észre nem veszem, ott fullad meg a száraz 
csemegében. A vadászaton mind a négyen kitűnően vi
selkedtek, . fáradhatatlanúl kerestek, hajtottak hajnaltól 
akár estig is s a róka vagy nyúl ritkán menekült előlük; 
hanem a kajánság és falánkság dolgában annyira men
tek, hogy egyszer a felvert nyulat is futni engedték.

Úgy történt, hogy a szüreti vakációt otthon töltve, egy 
szép szeptemberi napon kimentem a négy kutyával ko- 
pózni. A kukoricások közűi felvert nyulat csakhamar el
ejtettem s még az erdő alatti tüskés-bokros ciherest akar
tam velük átkutatni, melynek egy része vén girbe-görbe 
szilvafával volt beültetve. A velem levő pecérnek meg
hagytam, hogy a kopókat csak ha a sípjelzésemet hallja, 
bocsássa szabadon, addig az erdő gerincére felmegyek s 
a szekérúton várom a szerencsét. A pecér aszerint is 
cselekedett, de én hiába vártam, hiába lestem a kutyák 
után, még csaholása sem hallatszott egyiknek sem. Mikor 
aztán kürtölésemre se jelentkezett egyik se, türelmetlenül 
hagytam ott állásomat s a gyümölcsösbe érve újból meg
szólaltattam a kürtöt. Hát egyszer csak a közeli szilva
fáról leugrik a vén Dudás és farkcsóválva, de azért sunyi 
módon meghunyászkodva, alázatos pofával, mint aki va
lami rossz fát tett a tűzre, sompolyog felém. Hasa mint 
egy széllabda úgy fel volt fújva a szilvától, de a vén 
huncutnak azt az isszonyú buta s mégis ravasz pofáját 
ma sem tudom feledni.

Nézek aztán a többi kutya után, hangosan nevén hí
vom mindegyiket, hát a más három is sorba ereszkedik 
le a megszállt szilvafáról s lihegve sorakoznak a Dudás 
mellé, mintha kérni akarnák őt, legyen ő mint legokosabb 
szószólója mindnyájuknak.

Szegény öreg csonka szilvafák veletek is sok minden 
megeshetett már, de azért egyszerre négy kutya még 
aligha könnyebbített terheteken!

A vén Dudásra és társaira még most sem tudtam 
megharagudni, sorba cirógattam őket s leheveredtem mel
léjük a gyepre s csak fél órai pihenés után bandukoltam 
egy tapasztalattal gazdagabban hazafelé . . .

Noémi.

A görgényi m edvevadásza tok  a múlt hónap kö
zepén szép eredménnyel zárultak. Az első vadászaton 
lőtt Waldeck Frigyes 1 db. medvét, Salamon Géza 1 db. 
medvét éa Xivkovics Emil egy farkast, a második nap 
gróf Teleky Adám ejtett el egy medvét, mig Pausinger 
Károly biztos golyója egy jól sikerült duplára két db. 
mackót hozott térítőre. Utóbbiak közül egyik 101 a másik 
meg 75 kiló volt.

£ £ £ £ £ * £  £  £ £ £ £ £ * £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £

KÜLÖNFÉLÉK.

* Személyi hírek. Jákói Géza, gróf Esterházy Pál 
pápa-ugodi hitbizományi uradalmának erdőmestere ugyan
ezen uradalomnak, valamint a f.-gallai és bicskei szabad 
rendelkezésű uradalmaknak igazgatójává neveztetett ki és 
lakhelyét Ugodról Pápára helyezte át. — A m . kir. föld
művelésügyi minister a szolgálat érdekében Székely Mó
zes turócszentmártoni kir. erdőfelügyelőt a dévai-, és 
Sághy Kálmán dévai kir. erdőfelügyelőt a pozsonyi kir. 
ertjőfelügyelőséghez áthelyezte és illetve az említett kir. 
erdőfelügyelőség vezetésével megbízta. — Am. kir. föld
művelésügyi minister a magyarországi kincstári erdőket 
kezelő erdőtisztek létszámában Hell Miklós erdészt a 
X-ik fizetési osztály 1-ső fokozatába, H off mami Dezső 
erdészt pedig a X-ik fizetési osztály 2-ik fokozatába lép
tette elő.

* A földmivelési ministerium uj ügyosztálya.
Tallián Béla, az uj földmivelési minister ministeriumá- 
ban, amelynek eddig nyolc főosztálya volt, egy uj kilen
cedik főosztályt szervezett, amely a székely mentő akció 
ügyeivel fog foglalkozni. A minister az uj osztály élére 
Balogh Vilmos ministeri tanácsost, az elnöki osztály 
eddigi vezetőjét állította, aki ezen a téren eddigelé is 
igen fontos és hasznos működést fejtett ki. Az elnöki 
osztály vezetését pedig Bartóky József dr. osztálytanácsos 
veszi át, aki azonban megtartja a munkásügyi osztály 
vezetését is.

* Uj m értékegység. Nálunk még a méter-rendszer 
sincsen behozva az egész vonalon, s a francia tudomá
nyos körökben már komolyan foglalkoznak azzal az esz
mével, hogy egy uj, változhatatlan mértékegységet teremt
senek. Gadot Adolf fizika-tanár azt javasolja, hogy a ten- 
gerszinen tapasztalható átlagos légsulymérő-magasság vá
lasztassák az új mérték alapjáúl. A tengerszinen a lég
nyomás 760 milliméter higanyoszlopon, míg vízoszlopon 
10 méter és 33 centiméter. Mértékegységül ez utóbbi 
magasságnak egy tizedrésze volna vehető, úgy, hogy az 
uj méter 33  centiméterrel hosszabb lenne, mint a mos
tani. Az uj mértékegységnek az a nagy előnye volna, 
hogy a légnyomás, mely egy négyszög-deciméterre jelen
leg P033 kilogrammal számíttatik, éppen egy kilogrammot 
tenne, ami a számítást nagymértékben egyszerűsítené. 
Az uj rendszernek lesznek támogatói, de bizonyára ellen
zői is.
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* Mikor a ra tn a k ?  A föld kerekségén majnem az 
egész évben van aratás, csak a december tesz kivételt. 
Januáriusban aratja búzáját az új-szeelandi és az argen
tinjai, február és márciusban a nyugot-indiai és az egyip
tomi ; április havában aratnak Cyprus és Kuba szigetén, 
Kis-Azsiában és Perzsiában ; május havában Japánban 
és Chinában; junius és julius a déli Európának és Dél- 
Amerikának az aratási ideje; augusztus pedig a Közép- 
Európáé és Nagy-Brittánia-é ; szeptember és októberben 
arat a svéd és a norvégiai, és novemberben érik a búza 
Peru-ban és Dél-Afrikában.

* F igyelm eztetés. Lapunknak minden száma a hó
nap 1-én és 15-én lesz Ungvárról szétküldve s ha da
cára ennek, előfizetőink közül valaki a lapot 4-én vagy 
19-én kezeihez nem kapná, kérjük a hiányzó számot 
azonnal a Székely és Illés könyvnyomda-tulajdonos cég
től követelni. — Lakás- és címváltozás egyenesen a 
nyomdának jelentendő be.
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Szerkesztői üzenetek.
H. K. urnák. Sylvaticus nem az a kit gondol.
B. Zs. urnák. Személyekkel ne törődjünk, mert a M. E. csakis 

az elvek, életkérdések stb. tisztázásával akar foglalkozni.
Sz. L. urnák. A magyar nem űzi az erdőt (erdőüzem) hanem 

gazdálkodik az erdejével. Erdőgazdasági üzemet sem vezet csak 
egyszerűen erdőgazdálkodik. Üzemgazdaság.

K. F. urnák. Köszönjük az elismerést. Mi is szeretnék, ha min
den szám úgy sikerülne mint a 16, de nem mindig rajtunk múlik 
az ellenkezője.

pályázati hirdetmény.
1903. évi 591. ügyszám. A Brassó vár

megyében lévő hosszufalusi m. kir. járási erdő
gondnokság kerületében, a XIII. XIV. XV. és 
XVI. sz. őrjárásokban lemondás folytán meg
ürült 1— 1 erdőszolgai állásra, amelyek min- 
denike 432 korona bérrel, 48 korona lakbérrel, 
36 korona faváltságdijjal és 36 korona ruhaáta
lánnyal van jutalmazva, pályázat nyittatik.

Pályázni kívánók felhivatnak, hogy „Brassó 
megye tekintetes közig. Erdészeti bizottságához 
Brassóban cimzendő sajátk'ezüleg irt kérvé
nyeiket s az erdőtörvény 37. §-ban előirt kel
lékek, valamint nyelvismereteik és eddigi alkal
maztatásuk igazolására szolgáló okmányokkal s 
ép, erős testalkatukat igazoló orvosi bizonyít
vánnyal felszerelve a brassói m. kir. állami 
erdőhivatalhoz f. évi december hó 10-ig1 
nyújtsák be.

i
(Megjegyeztetik, hogy avédszemélyzet nyug- 

bér-alapja szervezés alatt áll.)

Brassó, 1903. november 15.

A m. kir. állami erdóliivatal.

Az apró hirdetésben minden egyes szó ára 6 fillér

vadbizományi és érté- 
——:----  kesitő üzlete

A »J P e s ti  N a p l ó «
legrégibb, legfüggetlenebb s egyike a leg
elterjedtebb napilapoknak. A Pesti Naplót, 
mely az erdészek ügyeit különös gonddal ka
rolja fel, az erdőtisztikar havi 2 korona ked
vezményes áron kapja.

A kik egy évre előfizetnek, ajándékul a 
Vörösmarty-Albumot kapják.

íéöner Jcrnát
Budapest, Központi vásárcsarnok.
Elfogad egész éven át frissen lőtt vadat 

és friss gyümölcsöt azonnali készpénzelszá
molás mellett a legmagasabb napi árakon. 

________________________________8—15
Frissen lő tt vadat és friss gyümöl

csö t rögtöni elszámolás mellett az egész 
idényben vásárolnak és mindennemű levél- 
beni megkeresésre szívesen nyújtanak felvi
lágosítást Kugler Gyula és Vajda buda
pesti központi-vásárcsarnoki bizományosok.
___________________________________5 - 1 0

Kutyaeledel legjobb minőségben kapható 
Boros S.-né szappanfőzőnél, Erzsébetfalva. 
5 kilós csomag 2 korona 50 fillér. 5 —6

Kétezer 7— 8 éves közönséges kőrisfa- 
suhángot keresek megvételre. Imecs Béla.

Egy levelezőlapon kérjen mutatványszá-
m°t Baromfitenyésztés
című képes hetilapból. E szakfolyóirat felöleli 
a gazdasági és sportbaromfi-, éneklő- és dísz
madár-, galamb- és házinyuítenyésztési kér
déseket. A baromfitenyésztés minden ágáról 
közölt nagyszámú cikkeit mindig a legjelesebb 
tenyésztők Írják. A lap hetenkint 16 oldal 
terjedelemmel jelenik meg s az ország min
den részében el van terjedve. Szerkeszti: 
Hreblayné Dedinszky Adél. Előfizetési ára 
egész évre 8 korona. Szerkesztőség és kiadó- 
hivatal : Budapest, Vili., Nap-utcza 19. sz.

1500—2000 hold e rdőt keresek meg
véte lre . Feltétel, hogy az erdőben szép 
őz- és vaddisznóállomány legyen s a vas
úttól 20 —25 kilométernél távolabb ne feküd
jék. Szives ajánlatokat elfogad e lapok szer
kesztője. 4 4

Eladó. 3 drb. kitűnő leszármazásu német 
rövidszőrü (tigrisszőrü) vizsla-kölyök. A kan 
ára 40, a szukáé 30 korona. Ugyanott egy 
használt, de jó karban levő vegyes csövű 
fégyver (16 11.5 m/m) is eladó. Czim Hajek 
Antal urad. erdész Kálmáncsa, Somogymegye.

1 - 3

gazdasági Sápok.
Mezőgazdasági hetilap. Előfizetési á r : Egész 
évre 16 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Budapest, IV., Muzeum-körút 7. szám.

Házassági ajánlat. Biztos és jó állású 
erdőtiszthez férjhez adnám fiatal, csinos, öz
vegy nővéremet, ki némi hozománynyal is bir. 
Cim a szerkesztőségben. -1—3

Kétezer darab négy éves Szitkafenyöt 
keresek megvételre a jövő tavaszi erdősíté
sekhez s ez utón kérek ajánlatokat.
2—4 Imecs Béla.

ftfoDusin aranyérbalzsam.”
“  Egyedüli biztos hatású szer aranyér

ben szenvedőknek. Egy üveg ára 4 korona.
3 - 4  üveg elhasználása által a legmakacsabb 
baj is megszűnik. — Kapható a feltalálónál: 
Nagy Kálmán gyógyszerésznél Nyír
egyházán. 8 —12

Negyvennégy db. ritkapéldányu őzagancs, 
közte sok rendellenes növésű, néhány 34 cm. 
hosszú ágakkal eladó. Cim Schvertfiihrer 
Rudolf, Heves-Bakta. 2—2
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17. szám. MAGYAR E R D É S Z 321

sz 2429,903 Faeladási hirdetmény.
A hosszufalusi m. kir. járási erdőgondnokság kerületéhez tartozó Pürkerec község 

folyó évi december hó 10-én d. e. 11 órakor;
Tatrang község folyó évi december hó 10-én d. u. 2 órakor zárt írásbeli verseny- 

tárgyalással összekötött szóbeli árverés alapján eladják és pedig:
Pürkerec községe a B. üzemosztály 2 vágás sorozatának Pál Gyurka völgy nevű 

részében 143'57 k. holdon levő 8000 m:i jegenyefenyő és 8000 m3 bükkfa hozamot.
Tatrang községe a C. üzemosztály Porond patak nevű részében 182’39 k. holdon 

levő 5980 m3 jegenyefenyő, 3900 m3 bükk, valamint az A. üzemosztály Disznópatak nevű 
részén 124 911 k. holdon levő 25000 m3 bükkfa hozamot.

A zárt írásbeli ajánlatok folyó évi december hó 10-én a pürkerecire délelőtt 11 óráig 
a pürkereci jegyző kezéhez, a tatrangira délelőtt 12 óráig a tatrangi jegyző kezéhez 10°/o bá
natpénzzel ellátva nyújtandók be, annak kijelentésével, hogy ajánlattevő a részletes kihasználási 
és szerződési feltételeket ismeri.

Kikiáltási ár a Pürkerec községi részletre a jegenyefenyőre m3-kint 1 kor., a bükkre 
30 fül. A Tatrang községi részletre a jegenyefenyő m3-kint 1 kor., a bükkre 40 fill.

Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
Bővebb felvilágosítás nyerhető Pürkerec és Tatrang község elöljáróságánál és a hosz- 

szufalusi m. kir. járási erdőgondnokságnál, a hol a részletes feltételek is megtekinthetők.
Pürkerec, 1903. november 12-én. Tatrang, 1903 november 12-én.

Gyerkó István, Giró Sz. István, Dinka Mihály, Csorna Lázár,
bíró. jegyző. biró. jegyző.

3484/1903. ügyszám. r

Árverési hirdetmény.
Uj-Radna község tulajdonát képező „Hojtuluj“ nevű erdőrészben, földmivelésügyi m. kir. 

Minister úr Őnagyméltóságának 1902. évi 97758. számú rendeletével eladásra engedélyezett s a 
természetben kijelölt 44'52 (Negyvennégy egész 52/ioo) kát. hold vágásterületen található lucz- és 
jegenyefenyő fakészlat a besztercei m. kir. erdőigazgatóság irodájában 1903. évi december 
lió 29-én délelőtt 11 Óráig1 beadandó zárt Írásbeli ajánlatok utján tartandó nyilvános árverésen 
el fog adatni.

Ezen faanyagok becsértéke holdankint 546 kor., összesen tehát 24308, azaz Huszon- 
négyezerháromszáznyolc koronában van megállapítva.

Zárt írásbeli ajánlatok, melyek a megajánlott vételárnak 100/o-át kitevő bánatpénzzel 
látandók el, lepecsételve a jelzett idő előtt a m. kir. erdőigazgatósághoz nyújtandók be. Az írás
beli ajánlatban a megajánlott vételár számjegyekkel és szóval is világosan kiírandó és ajánlattevő 
határozottan kijelenteni tartozik azt is, hogy az árverési és részletes szerződési feltételeket ismeri, 
azokat elfogadja és azoknak magát feltétlenül aláveti.

A kellően fel nem szerelt, elkésve beérkező vagy pedig a megállapított feltételektől eltérő 
kikötéseket tartmazó ajánlatok figyelembe nem vétetnek.

Az árverési és részletes szerződési feltételek alólirott m. kir. erdőigazgatóságnál, vala
mint a radnai m. kir. erdőgondnokságnál a hivatalos órák alatt betekinthetek s ugyanott ezen 
faeladási ügyre vonatkozó minden felvilágosítás is megadatik.

Besztercén, 1903. november hó 12-én. Mtlgy. k ir. crdőigilZgiltósiíg'.
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.. Székely és 3 Ués ..
könyvnyomöája

könyv- és papirkereskeöése, eröészeti nyomtatványok raktára

.. .. U N G V Á R  .. ..

MAGYAR ERDESZ“
1902. ÉVI FOLYAMÁBÓL TELJES PÉLDÁNYOKKAL SZOLGÁLHATUNK. 
Ára 8 korona, j* Rendelések Székely és Illéshez Ungvárra intézendők.

---------------------- í r s z ------------------

Vadászmesterség 
=  könyve. =
Irta: L a k a t o s  K á r o ly .

Ára fűzve 12 kor., díszes 
fé lbőrkö tésben 16 korona.

Erdőn, jlíiezön.
Természeti és vadászati képek.

BÁRSONY ISTVÁN.

Nagyalakú pompás díszmű!

Számos szövegképpel és 
16 külön műmelléklettel

pompás díszkötésben 
20 korona.

D l  E Z E L

fiz apróvad vadászata
D ÍSZ K IA D Á S

Vadászebeket ábrázoló, Sperling 
d(. vizfestményei után készült, 
!6 színes-, 20 műnyomású tel
jes- és 214- szövegképpel ■-*

Fordította s a hazai viszonyok
nak megfelelőleg átdolgozta :

Dr. MIKA KÁROLY
Bársony István előszavával.

fin Díszes vászonkötésben 20
U s - - - - - - - - - - - s

Ezen művek kaphatók és m egrende lhe tők:

S z é k s f y  é s j l l é s
köriét?- é s  papirÉ eresÉ edésében

U N G V Á R T .

=  Víg Világ =
BÁRSONY ISTVÁN.

o Nagyalakú pompás díszmű I o

Mulattató történetek, kalandok, 
adomák a vadász-, erdész- és 
gazdaéletből, a falu és puszta 
= = = = =  világából--------------

50 szövegképpel és a szerző arcképével 
=  25 remek műmelléklettel =

Illusztrálták Garay Ákos 
és Neogrády Antal. ,j*

Ára pompás díszkötésben 
i ü . 24 korona. —

J/íagyar természeti
- —  és -----

Vadászati képek
BÁRSONY ISTVÁN.

Neogrády 50 rajzával diszítve, 
Ára díszkötésben 13 K.

ív-

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt, 1903.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.
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MAGYAR E R D É S Z
Megjelenik minden hó 1 én és  15-én.

Előfizetési á r: S z e r k e s z t i  é s  k ia d ja :  R eclam ációk
Egész évre ... ... 14 K imecsfalvi IM ECS B É L A  B O R S O D -A P Á T F A L V Á N , SZÉKELY és ILLÉS céghez
Félévre ......... . . .   7 K hová az előfizetési és hirdetési díjak, valamint a lapba szánt közlemények küldendők. Ungvárra intézendők.

Elm efuttatás az erdészeti pályán.

A versenytér a szabad természet. Portól ment 
levegő, susogó lombok, madárdal, csergedező 
kristálytiszta patak, hova nem követ a társadalmi 
szabályok nyűge, hol nincsen szoros korlát. 
Kitérhetünk jobbra-balra, gyönyörködhetünk a 
harmatos fűszálban, a színpompás virágkehely- 
ben, a vadat rejtő csalitban, a viharral dacoló 
fában, csodálhatjuk a fenséges természet e mű
remekeit azzal a tudattal, hogy megalkotásuknál 
mi is segédkeztünk. Milyen érzés is ez. Ezt 
leírni nem lehet. Aki ennek éveken nem volt 
részese, meg sem értheti. Mi átérezzük, hiszen 
bennünket a természet csodás varázsának vonzó 
ereje hozott az erdészeti pályára, hogy megme
nekülhessünk a négy fal közé szorított iroda 
bűzhödt levegőjétől, ne legyünk akta-molyok, j 

hanem puskával a vállon, férfias foglalkozásban, f 
táguló tüdővel járjuk az erdőt, tündöklő nap
sugárban és tomboló viharban.

Ilyen az erdészeti pálya a start előtt — szép. 
De ha futamra megindul, az elme lépten-nyomon 
akadályba ütközik. Ugorhatik társadalmi, szellemi, 
avagy anyagi térre, mindenütt akadályokra, hát
rányokra bukkan, mert — azt hiszem — pá
lyánk előnyeit az előző néhány tömör mondat
ban kimerítettem.

Ma a magyar erdészetnek nincs meg az a 
társadalmi helyzete, a mely tanulmányai s kép
zettsége után megilleti. Szellemi életünk gyermek
cipőkben s az anyagiak még úgy sem kocognak 
felénk. Pedig nehéz a falukon lakó családos erdő
tisztek gyermekeinek kellő iskoláztatása. Igen sok 
helyen nincs orvos s még kevésbbé gyógyszertár. 
A városból kell minden egyes cikket hozatni, ami 
drágábbá teszi az életet Falun a legtöbb erdő
tiszt fogat tartására és egy kis gazdaság folyta-

J tására van utalva, mindez befektetéssel jár, de 
; a tőke ritkán áll rendelkezésre.

A fáradalmakkal összekötött szolgálat jobb — 
tehát költségesebb — táplálkozást igényel s a 
változó időjárás ellen való védekezés oly ruhá
zatnak' készletben tartását kívánja, a mely városi 
tisztviselőnél elmaradhat. Ez is pénzbe kerül, 
különösen figyelembe véve, hogy sokkal több 
ruhát koptatunk el, mint más tisztviselők.

Határozottan hátrányban vannak az állami 
erdőtisztek más állami tisztviselőkkel szemben, 
előléptetésük s illetményeik tekintetében.

De meg fogom a gyeplőt, mert ennyi hát
ránynak fölemlitése is már nagyon elhomályo
sítja azt a — „szép“ — jelzőt, göröngyös lesz 
tőlük az erdészeti pálya s a mérlegnek előnyök
kel telített serpenyője rohamosan billen fölfelé, 
a mit fényesen igazol az a sajnálatos körülmény, 
hogy mily kevesen szánják el magukat arra, 
hogy erdészek legyenek.

Segítni kell tehát ezeken a hátrányokon, azok 
eltüntetésével s új előnyök szerzésével, mert 
ma-holnap alig lesz magyar szakemberünk. Hi
szen ma sem vagyunk már kellő számban !

Az akadályok elhárításához ime nehány sze
rény javaslat.

A „Magyar Erdész“ hasábjain már többek 
kifejtettük, hogy csak azt illesse meg az erdőtiszt 
név és csak az legyen feleskethető erdőtisztnek, 
a ki magyar államvizsgát tett.

Mert nem tekinthetjük azt helyesnek, hogy 
bármelyik erdőbirtokos vagy fakereskedő beje
lenthesse, hogy x-y-t erdőtisztnek fogadta fel, 
ilyen társadalmi állásban levőnek tekinti, ily 
teendőkkel megbízta s ezért már mint erdőtiszt 
tehessen esküt. Ez nem az illetőnek felemelése, 
hanem a többiek társadalmi állásának s kép
zettségük fokának sülyesztése.
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Ezt tehát feltétlenül meg kell szűntetni, ha az 
1879. évi XXXI. t.-c.-nek módosítását is kívánná. 
Különben is reá szőrűi már erdőtörvényünk az 
átvizsgálásra, a mai kor igényeihez való átala
kításra s abban a 23 éves tapasztalatok érvényre 
emelésére. Az erdőtörvény idejét múlt tételei 
hozzák ellentétbe a gazdákat az erdészekkel. 
Több intézkedése ma már alig tartható fönn, 
mint az erdőtiszti minősítés, az erdők őrizteté
séről szóló hiányos tételei stb. Találóan mon
dotta a képviselőházban — ha jól emlékszem
— Somsisch Pál, összehasonlítást tévén az 
akkor szőnyegen levő tárgygyal, hogy az erdő
sítő társulatokat ajövő zenéjének mondják; épen 
azért nem tudnak erre a mai emberek táncolni.

Szükséges, hogy az erdőtisztek hatáskört 
nyerjenek.

Az erdőgondnokságok vezetői, a hivatalfőnö
kök ma nem bírnak hatáskörrel. Intézkedésük 
csakis második jóváhagyás mellett érvénye
sülhet.

Nekünk mi a hatáskörünk? Az, hogy min
dent mi végzünk, előkészítjük másnak az ügyet 
s az elbírálja, felhív bennünket, hogy mit s ho
gyan hajtsunk végre. De hogy önállóan járhas
sunk el: erre nincs mód és alkalom. Nem in
tézkedhetünk egy szál csemete kiadásában sem, 
külön felhatalmazás nélkül. Velünk csak rendel
keznek és rendelkezni akar, arra hivatottnak 
el nem ismert is.

Miért van a pénzügyőri biztosoknak kiegye
zési, birtokolási stb. joguk ? És miért nincs az 
erdőtiszteknek oly hatáskörük, mint p. o. a 
pénzügyigazgatóságnak, hogy elsőfokulag eljár
hatnának bizonyos ügyekben.

Ketté kell választani a magán-erdőtisztekével 
azonos hatáskört, az állami szempontok szerint 
végzendő teendőknél gyakorolható eljárásnál. 
Hatáskör nélkül befolyásra, tekintélyre nem lehet 
szert tenni.

Nálunk — mint e lap hasábjain is említettük
— még meg van a központosítás. Ezelőtt 20—30 
évvel ez volt az irányadó eszme. Ma nem ez. 
Miért kell ezt tehát csupán nálunk fenntartani ?

Ez a központosítás az oka a sok írásbeli 
teendőnek, a mely az erdészt már el is vonja 
valódi feladatától.

Ezt ostromolja Lonkay Antal is „Hivatali 
rendszerünk“ című cikkében az Érd. Lapok 
hasábjain.

Itt van az egyenruha. Ezt azért kaptuk, mert 
közbiztonsági közegek vagyunk. De az egyen
ruhához szükséges reprezentatióra nem nyer
tünk anyagi módot. Ha azt megkapjuk, min- 
denikünk reprezentátni fog — erről jót állhatok.

Baj az, hogy az egyenruhától megkövetelt 
társadalmi kivánalmaknak eleget nem tehetünk, 
így p. o. egy erdőmester másodosztályon utaz- 
hatik. Pedig a pléhgallérhoz elsőt diktál a tár
sadalmi szabály. Hogy tehát azt ne higyjék róla, 
miszerint a társadalmi szokást nem ismeri, avagy 
kicsinyes megtakarításból vált II. oszt. jegyet: 
kénytelen egyenruhában hivatalos útjára reá 
fizetni.

Aranyos ruhához továbbá nem illik sehogy 
sem a községek ütött-kopott fogata.

Ha emelni óhajtották az egyenruhával a szak 
tekintélyét: meg kellett volna hozzá adni a mó
dot is.

Részemről, Márton Sándorral egyetértve, köz- 
biztonsági közeg minőségünk jelzésére elégnek 
tartanám a karszalagot is, a melyet minden 
hivatalos ténykedés alatt viselni kellene.

A karszalag alakját meg is lehetne állapítani; 
az állami erdőtiszteknek a magyar korona dom
ború nyomott aranyból készítve s alatta két 
szárával összefordított tölgylevél, szintén arany
ból. Ez bekapcsolható tűvel tűzetnék a sötétzöld 
selyem karszalagra s ha a fokozatokat meg kell 
külömböztetni, ezek a karszalag két szélén arany 
beszövött keskeny sávokkal volnának jelezve. 
Az ily jelvény nem válnék dísztelenné.

Az egyenruha-rendszer már lejárta magát. 
Maholnap talán éppen azért nem ismerünk fel 
valakit, mert egyenruha van rajta.

A szaktársak ugyan egymásra ismernek egyen
ruhában, de ezt a szolgálatot a karszalag is 
megtenné.

Akadémiánk ügyét is el kellene már dönteni. 
Nem tagadhatom, hogy Selmec iránt nem érzek 
előszeretetet. Budapestet sem tartom előnyösnek, 
de inkább ezt választanám a kettő közül. A tan
tervét is, a mint már többen kifejtették, erős át
vizsgálás alá vonandónak tartom.
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Az Orsz. Érd. Egyesület élete több pezsgést 
van hivatva kelteni. A régebben ott uralkodott 
irányt a nem államiak így jellegezték : „minden 
állami" ; egy m. kir. erdőtanácsos pedig azt 
mondta: „nagyon hivatalos“. Szerencse, hogy 
ma nem így áll a dolog, de ezért lehetne az 
egyesületnél több újítást behozni.

A szellemi életünket azért látom még gyer
mekcipőkben, mert a magyar erdészek irodalmi 
működését s irodalom-pártolását nem tartom 
kielégítőnek. A szőlőmivelés s borászat, gyü- 
mölcsészet. sőt még a halászat is előbb áll, mert 
heti folyóirataik vannak. Pedig már csak na
gyobb súlylyal és térrel bír az erdészet és sok
kal nagyobb tényező nemzetgazdaságunkban, 
mint a halászat.

íme, önfeláldozás kell ahoz, hogy a Magyar 
Erdész fennállhasson.

Az „Erdészeti Lapok “-nak kétheti vagy 
heti folyóirattá leendő fejlesztése is kívánatos 
volna, a mire elég gazdagnak tartom az egye
sületet.

Nem Tartom azonban annak a szegény er
dészt. Az erdészeti pálya majdnem kizárólag hi
vatalnoki pálya, s mint ilyen egyáltalán nem al
kalmas a vagyonszerzésre, sőt köztudomású 
dolog, hogy a családos erdész zsebében a havi 
fizetés 48 óráig sem vesztegel. Azonnal gazdát 
cserél. Elviszi a sok kiadás, a drágaság.

Ezen segíteni a fizetésemelés volna hivatva. 
Dr. Darányi Ignác és báró Bánffy Dezsőnek e 
tekintetben az állami erdőtisztikar rendkívül so
kat köszönhet, mert tudtommal közbenjárásuk 
eredménye a magasabb állások számának emelése.

Sokat lendített az ügyön az egyesület választ
mányának előzékeny, az ügyhöz méltó magatar
tása is. Hálás köszönet illeti őket érte.

De még az eddig elért eredményt, úgy mint a 
választmány is, nem tekinthetjük véglegesnek, 
mert a napidijak s kilométer-pénzek mai ösz- 
szege sehogy sem elégítheti ki az erdészek 
szerény igényeit sem.

Ha ezek egyenlők lesznek a többi államtiszt
viselők hasonló illetményeivel: várhatunk egy 
még szebb jövőig.

Addig is óhajtandó volna, hogy a Xl-ik díj
osztály töröltessék.

Az állami tisztviselők minősítés tekintetében 
három főosztályba sorozhatok:

1. érettségi vizsgán alól levő képesítés;
2. érettségi vizsga;
3. érettségi vizsgán felül álló; képesítés ok

levéllel.
Ezek a mai viszonyok közt általában a 

következő előmenetelt érhetik el :
1. XI—IX nehányan VIII-ik díjosztály;
2. XI—VIII „ VII-ik
3. X—VI „ még feljebb.

Az állami erdőtisztek e harmadik közé tar
toznak képesítés tekintetében és mégis fent áll 
a Xl-ik díjosztály és csak nehányan jutnak el a 
VH-ikbe s feljebb. — Fölmerülhet azon ellen
vetés, hogy kevesen vannak a XI-dik díjosz
tályban s azon is gyorsan átmennek, de ez nem 
áll meg minden körülmények között.

Vegyük a valóságot. A legjobb körülmények 
között érettségi elnyerésére és az akadémia el
végzésére kell 21 év, katonaságnál egy év, gya- 
kornokoskodásra két év, az erdészjelölt a Xl-ik 
díjosztályban legalább 4 évet tölt. Ez együtt 28 
év. Tehát 28—30 éves korára lép a legjobb 
esetben az erdőtiszt a X-ik díjosztályba, holott 
a jogi pályán ritka eset, hogy ekkor már a IX- 
ikben nem volna.

Ez a körülmény pedig igen nagy hátrány az 
erdészekre, mert a kik kénytelenek falun vagy 
épen az erdőben lakni, egyenesen reá vannak 
utalva a nősülésre. A Xl-ik díjosztályban levő 
erdőtisztre pedig a nősülés kész veszedelem, 
ha csak külön vagyona nincsen, mert különben 
eladósodik s egész életén át azzal küzd; ke
resményét a hitelezők viszik el.

Inkább legyen ezért az államvizsga után még 
gyakornok egy évig, — a mely idő alatt 500 
kor. működési pótlékot kaphatna — mintsem 
hogy négy, esetleg több, sőt tizenkét évig a 
Xl-ik díjosztályban maradjon.

Összehasonlítás kedvéért csupán (ne irigyeljük 
tőlük, hanem mérlegeljük helyzetüket) közlöm, 
hogy mennyit kap egy hadnagy vidéki városban :

fizetés — —*   1680 K
lakpánz _     624 „
tisztiszolga illetmény_ 192 „

együtt 2496 K
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A Xl-ik díjosztályban kapna itt egy erdőtiszt 
a felemelt átlag illetménynyel

fizetés ___ 1400—1800 K
lakpénz _ __ 360— 360 „

1760—2160 K
De nyugodjunk bele; azonban ezt a mai tény

leges szükséglet minimumának tekintsük. 10 év 
múlva nem lesz elég, az bizonyos.

Fel kell említenem a kilométerpénz és napi
díjak ügyét. Vajha sikerülne elérnünk, hogy nem 
kapna kevesebbet az erdőtiszt, mint más tiszt
viselő. Mert a fuvaros épen annyiért fog be az 
erdőtiszt szolgálatára, mint másnak, és a ven
déglőben ép annyit fizet az erdőtiszt, mint más. 
Miért kapjon tehát kevesebb napidíjat? Ez elég 
magában is alapos megokolásnak.

Fel kell még említenem azt, hogy ha a napi
díj s kilométerpénz megfelelően egyenlővé 
leend emelve és ha akkor felszámítás helyett 
általányt kapnánk : legyen ez az általány
olyan összegű, hogy kiteljék belőle az összes 
utazási költség.

Legcélszerűbben 100 napra szólhatna s ezen 
felül legyen felszámítás.

Az is régi méltányos kívánság, hogy a m. 
kir. erdőtiszti kar tűzifát termelési áron kaphas
son a kincstártól.

Ezen elmefuttatásból célhoz érve, ha vissza
tekintünk, azt látjuk, hogy fenséges az erdő és 
szép a benne való működés, de „memento 
mori “-ként lebeg fejünk fölött az élet küzdelme.

Azért még ne essünk kétségbe és főleg 
ne nehezedjen reánk az egykedvűség mindent 
megölő lidérce, hanem vállvetett munkálkodás
sal törekedjünk megvalósítani méltányos és jogos 
kívánalmainkat.

„Küzdj és bízva bízzál“. __e

A községi és némely más erdők állami 
kezeléséről.

A M. E. 16. számában reflectál Silvaticus és Porub- 
szky a 14. számban megjelent értekezésemre. Külön 
óhajtok mindegyikkel polemizálni, mert mindegyik más 
hangon zengi az 1898. XIX. t.-c. dicséretét.

I.
Silvaticus alapjában szintén nagy változtatást lát szük

ségesnek, de más irányban. Ezzel tehát hallgatagon

E R D É S Z

mégis elismeri, hogy az 1898. XIX. t.-c. nem életképes. 
Ezt azonban nem mondja ki világosan, hanem kerülgeti. 
Talán csak nem ő is azon magasabb rangú erdőtiszti 
karnak tagja, a kik helyesen gondolkoznak, de a fenn
álló 1898. XIX. t.-c. ellen szólni nem áll hatáskörükben? 
Ez utóbbi kifejezést úgy értem, hogy nem egy, de igen 
sok erdészeti capacitas és pedig kir. erdőfelügyelő és 
állami erdőhivatali főnök egyaránt hangsúlyozza bizalma
sabb szakkörben e törvény határozott rossz oldalát egy 
és más tekintetben, melyet meg lehetne változtatni s a 
nemes cél el volna érve, de ezen nagyjaink csodálatos 
módon helyes nézeteikkel nem érvényesülnek, sőt szólni 
sem mernek. Miért? Sokan nem tudnak erre válaszolni. 
Válaszolok rá én! Azért, mert az azelőtt fattyugyereket 
most törvényesítették anélkül, hogy a „komák“ vélemé
nyét meghallgatták volna. Vagy volt-e valakinek hozzá
szólási joga a szakkörben történt javaslat tárgyalásához, 
illetőleg ha valaki hozzászólt, indítványa képezte-e meg
beszélés érdemleges tárgyát?

Határozott válaszom az, hogy ezen értekezleten senki 
sem volt a meghívottak közűi tárgyaló, hanem hallgató. 
A praedestinált hivatalfőnökök politikusabb része erre 
összes „önálló“ véleményét fejbólintásokban fejezte ki.

Ismétlem tehát, hogy megdöbbenéssel látjuk a vidékiek 
között, miszerint szaktekintélyek nézete nemcsak nem 
érvényesül, de szőnyegre sem kerül. El nem kerülhetem, 
hogy ezen fentebbi soraimra újjal ne mutassak Porubszky 
előtt. Talán megért engem s megkapja moralizáló azon 
soraira a választ: „Jajgatni, panaszkodni tudunk, de iga
zunk érdekében férfiasán fellépni nincs bátorságunk.“

Én nem akarom — Silvaticus szerint — a beteget 
megamputálni gyógyítás előtt, ellenkezőleg, én gyógyítani 
akarom. Nem is akarok én chirurgiai fejtegetésekbe bo
csátkozni, de ha valamely szervezetben hiba van, ott a 
bonckéstől sem kell visszariadni, különösen, a hol éppen 
ezáltal tudom a szervezet épségét, életrevalóságát meg
menteni. Elismerjük mindnyájan, hogy a kir. erdőfelügye
lőségek s az állami erdőhívatalok nem. tudnak megfelelni 
feladatuknak s ez nagy átlagban tényleg így is van, miért 
nem lehetne tehát a két intézményből egy tökéletes egé
szet alkotni ? Ez nem jelenti azt, hogy el kell dobni a 
személyzetet az erdőhívataloktól, sem azt, hogy a kir. 
erdőfelügyelőségeket kell még jobban megterhelni; hanem 
igen is az ennek az értelme, mint ezt a 14. számban 
ki is fejtettem, hogy fejleszteni kell a kir. erdőfelügyelő
ségeket úgy, hogy minden tekintetben megtudjanak 
felelni feladatuknak. Az erdőfelügyelői intézmény pedig 
nem problematikus hajtóerő, ez megszilárdult gépezet 1 
Azt hiszem, sokkal helyesebb volna vagy lenne az erdő- 
felügyelői intézménybe kapaszkodni, mint a problematikus 
erdőhivatalokba. Ha a már megszilárdult erdőfelügyelői 
intézményt kifejlesztenénk — sehogy sem értem miért 
volna ez experimentatio, mint azt Silvaticus állítja! ?

A kevés erdőgondnoksággal biró erdőhivataloknál — s 
ej;re számtalan esetet hozhatnék fel — a hivatalfőnök is
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meg az erdőgondnok is végez kezelési teendőt. Ha kí
vánja Silvaticus, elmondok egy világos esetet. Egy köz
ségbe kiszáll az erdőgondnok s a mellette levőbe a hi
vatalfőnök. Mindegyik kijelölte a vágást, a hivatalfőnök 
előbb elindúl a következő községbe, az erdőgondnok 
pedig mindenütt nyomában járt s azt találta, hogy a 
teendő már el van végezve. Ismerek továbbá hívatalfőnö- 
köt, ki havonta — tervszerűen — bizonyos napokon az 
erdőgondnokkal utazik s az erdőgondnokot vizsgáztatja 
a használat kijelölés módjában a birtokossági paraszt
elnök előtt. A kettős kilométer felszámításából titkot sem 
csinál, sőt tárgyalta az illető erdőgondnok előtt, hogy ő 
úgy űtazik, hogy minden hónapban egyenlő uti-számlája 
legyen. Megtörtént az az eset egy szintén kis terjedelmű 
erdőhivatalnál, hogy a főnök kétszer utazott télen minden 
nagyobb használatot nélkülöző erdőben, holott fontos 
esetben ugyanezt az erdőgondnoknak, ki még a viszo
nyokat nem ismerte, törölte az utat s az illetőnek utasí
tást adott, hogyan terjessze be véleményes jelentését. 
No és hol van itt a különbség a kezelés és ellenőrzés 
között? Tudom, illetve sejtem, hogy Silvaticus keveset 
jön érintkezésbe oly külsőkkel*, kik a mizériákat el 
merik mondani; menjen csak közéjük, tárgyaljon velük s 
adjon nekik módot arra, hogy nyilatkozhassanak oly mó
don, mely jövőjüket nem kockáztatja, majd meg fogja 
tudni, mily állapotok vannak. Én egy gyűlésen csak 
gyengén ecseteltem egyet-mást, máris „anarchista“ jel
zővel torkolt le egy korifeus.

Azt a véleményt, hogy az erdőfelügyelői intézmény a 
szorosabb értelemben vett erdőhivatali intézménytől me
rőben különbözik feladat tekintetében, nem vallom; még 
kevésbbé osztom tehát azon nézetet, hogy mindegyik 
külön fejlesztendő. Csak hatoljon mélyebben Silvaticus 
a dologba, mily óriási költség volna ez ? Ezt —- engedje 
meg Silvaticus — nem tartom egészséges tervnek. Evvel 
egy békítő mondatot írt, mellyel a káposzta és kecske
hasonlatot juttatja eszünkbe, de ily áldozatot nem kíván
hat. A vigéc-módra való utazásban és az éveken át ide
iglenes minőségben való alkalmazásban semmi szégyent 
sem lát Silvaticus? Megengedem, hogy ő rá nézve nem 
háramlik szégyen, de a kik abban az állapotban vannak, 
azok máskép érzik magukat. Nem szégyenlené magát 
Silvaticus, ha valaki kérdésére úgy kellene válaszolnia, 
hogy fizetésem 1200 korona, 300 korona lakpénz és 
azonkívül, ha a papok és községi jegyzők nyakán élős
ködőm, az utazásokból is megmarad valami. Azt hiszem 
30—32 éves korban ideiglenes minőséggel elég keserűen 
esik így nyilatkozni.

Az utiszámla-rendszerre, valamint az előmeneteli viszo
nyokra ugyanazt a megjegyzést teszi, a mt iettől az ügy
osztálytól, mint sovány vigaszt már sokszor hallottunk, de 
vezetőink nem voltak képesek érdekeinket megvédelmezni

* Nincs igaza szerzőnek, a mikor azt hiszi . . . .
Szerkesztő.

s nem tudták megszüntetni azt az anomáliát, hogy egy 
intelligens tanúit embernek három korona napidíj és 
harminchárom fillér kilóméter-pénz mellett kell faluról- 
falura vándorolnia s robotban szolgáltatott piszkos, sok
szor fűtetlen szobában hálnia.

El sem tudok képzelni olyan vasfejű pénzügyministert, 
a ki egy pillanatig is elzárkózna a jogos kívánság előtt, 
hogy végre a mi utazási költségeink is úgy téríttessenek 
meg, mint hasonló körülmények között utazó más állami 
tisztviselőké. Csak szólni kellene, de ki teszi ezt m eg! ? 
E helyett oda dobnak bennünket a kétségbeesésnek és 
elkeseredésnek. Ne vigasztaljanak üres szavakkal, hanem 
segítsenek rajtunk. Azt hiszem, 8—10 évi szolgálat után 
joguk van mondani az erdészjelölteknek is, hogy kenye
rük negyedét megették és a kezdet hosszúra vált nehéz
sége elviselhetetlen.

II.
Áttérek most Porubszky válaszára, ki hosszasabban 

szól válaszképen értekezésemről. Sorba veszem fejtegeté
seit, a mennyiben már Silvaticusnak adott válaszomban 
nem találna egyre-másra feleletet. Ő előtte talány az, 
hogy sokan nem tudnak az 1898. XIX. t.-c.-el megbé- 
kűlni. Porubszky úr komolyan mondja ezt ? Engedjen 
meg, de ha ezt komolyan mondja, akkor Nagyváradon 
vagy nem hallott erről őszinte nyilatkozatot, vagy pedig 
csak kardrántás akar lenni éppen azért, mert ő is tagja 
azon „lelkes gárdának, melynek e törvény végrehajtása 
a feladata“. Én nem magam vallom azon nézeteket, me
lyeket a M. E. 14. számában kifejtettem, s így nem 
tisztán egyoldalú elveket hangoztattam, hanem 25—30 
évi szolgálattal bíró szaktekintélyek szilárd meggyőződé
sét, melyet Porubszky is komolyan vehet.

Egy kedveskedő kifejezéssel áttér azon szakember 
személyének védelmére, „a ki minden ambícióját, egész 
tetterejét és tudását e törvény megalkotására fordította“. 
Erre a hivatkozásra itt nem volt szükség; vagy látott-e 
már oly gyöngeelvű törvényhozó testületet, mely eset
leg egy rokonszenves miniszter szép tulajdonságaiért 
megváltoztatta elveit? Itt egy egész nemzet életére kiható 
intézmény megvitatásáról van szó, evvel a vitát bezárni 
nem lehet. Tessék megcáfoló ellenérveket felhozni 1 Arra 
hivatkozik továbbá, hogy adjuk jogász-kézbe e törvényt, 
majd meglátjuk mily dicsérettel fog róla szólani. Ez bi
zony rossz hivatkozás. Az 1898. XIX. t.-c.-ben nem is a 
jogász talál esetleg hibát, hanem a végrehajtó közeg, 
hogy úgy mondjam a számító gazda. Ez a baj éppen 
nálunk, hogy minden téren a jogász-szempont uralkodik 
s a gazda alárendelt szerepre van kárhoztatva.

Egy 1 holdas erdő példáúl épúgy állami kezelésbe 
tartozik, mint a 100 holdas; ezt egy jogász megérti, de 
hogy teherviselés dolgában mily ferde a viszony ezek 
között, azt ugyan a törvény egyszerű olvasásából meg 
nem érti a jogász. Vagy talán nincs Porubszky keze 
alatt ily kis terjedelmű erdő? Akkor engedje meg, hogy 
bő tapasztalatához egygyel én is hozzájárúljak. Az egy
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holdas erdő birtokosa fizet mondjuk 40 fillér kezelési 
költséget; a védkerűleti erdőőr fizetéséhez hozzájárul 
mondjuk ugyanannyival. Ez az erdő esetleg a Tisza vi
zének egy szigetén fekszik s csónakon kell odáig eljutni, 
de a csónakhoz kocsin. A fuvar s a csónakhoz szüksé
ges emberek belekerülnek 10 koronába. Arányban van 
ez az erdő terjedelmével? Hol csökkentek itt a költsé
gek? Nem hibája tehát a Porubszky által védelmezett 
törvénynek az, hogy egy kaptafára húzza az egész or
szág kis és nagy erdeit? Vagy vegyük a gazdasági ügy
viteli szabályzatok labyrinthusát. Voltam oly gyűlésen, 
hol egy talpalatnyi erdő közös birtokossága 4 tagból 
állott. Sokáig törtem a fejemet, mit tegyek itt a tisztvi
selők választásával, végre neki álltam és megválasztattam 
őket egymással elnöknek, pénztárnoknak, erdőgazdának 
és jegyzőnek. Az erdőszolga tisztjét az elnök vállalta 
magára.

Vagy nem vesződött még Porubszky oly közbirtokos
sággal, hol az egész falu népe mind birtokos és elnöknek 
nem a birót választotta meg ? — Olcsóság szempontjá
ból is helyesebb lett volna az elöljáróságra bízni a ve
zetést, hisz úgyis így marad az végig, hogy az elöljáró
sághoz szaladgál úgy az elnök, mint az erdőgondnok. 
Ebben az egyben egy nézeten vagyok Porubszkyval, de 
már remélem, azt ő sem hiszi el, hogy ennek mellőzé
sével, vagyis tisztviselők választásával a sokat agyon- 
nyomorgatott „közjó" el volna érve a „liberalizmus mos
tani korában". Elszakad a kabát, mielőtt még a közös 
birtokosok belenőnének. Irigylem Porubszky optimizmusát, 
hogy még azt is hiszi, miszerint ez a kabát jól fog ne
kik állani. Aztán azt hiszi, hogy a nép nagyobb idegen 
beavatkozásnak tekinti, ha a saját véréből választott elöl
járóság vezeti ügyeit s ő egyúttal ellenőrizheti — mintha 
kommandóra választott elnök, pénztáros és egyéb csoda
hivatalnok vezeti s a közigazgatási hivatalok, vagy plane 
az erdőhivatal is beleártja magát a számadásába.

Helyén való lett volna s feltétlen szükségesnek tartom a 
tisztviselők választását függetlenül a községi elöljáróság
tól terjedelmes, jövedelmező erdőbirtoknál, vagy nemesi 
birtokosságnál, hol megvan a birtokosság tagjaiban a 
képesség azon hivatalokat be is tölteni, de az egész or
szágra egyforma kabátot csináltatni tekintet nélkül a va
gyoni és műveltségi viszonyokra — s várni mig a bir
tokosok belenőnek s jól áll rajtuk — nem tartom he
lyesnek, akármit mondjanak a jogászok. Hát a hol a nép 
a gazdasági ügyviteli szabályzatokat el sem tudja ol
vasni ?

Ami az egész országra kiterjedő szakember-hálózatot 
illeti, arra az a válaszom, hogy arra legfeljebb az erdő
hivatali főnökök vehetnek maguknak időt, hogy madár
vonulást és hernyójárást figyeljenek; a mai viszonyok 
között kevés erdőgondnok van, aki ráér madarakat s her
nyókat vizsgálni. Ez éppen a baj, hogy rendelet rendelet 
után dörög : fecskevonulást figyelni, községi gyümölcsfá
kat vizsgálni stb., az erdőgondnok a földre se nézhet sok

E R D É S Z

helyen, hol s milyen az erdősítés? Mutathatnék Porub- 
szkynak egy nehány szomorú erdősítést oly helyekről, hol 
az erdőgondnok híres bogarász volt s az irodai munkát 
kitünően értette.

Azt én sem állítom, hogy az erdőgondnokságok ellen
őrzésével a kir. erdőfelügyelőségeket (a mai hiányos sze
mélyzettel) terheljük meg. De igen is szükséges azt fej
leszteni, személyzettel kiegészíteni s akkor azután lesz 
egy hatalmas szervezetünk s akkor talán néha még ma
darakat is megfigyelhetünk. Vagy nem tartja Porubszky 
azt elégnek, hogy egy jól megalkotott erdőgondnoki háló
zat mellett minden általam így elképzelt erdőfelügyelő- 
ségi kerület erdei két évenkint vagy akár három éven- 
kint vizsgáltatnak felül az erdőfelügyelőség által ?

Kevésnek tartja Porubszky ezt az ellenőrzést? Már 
megengedjen, de ha én az erdőgondnokot felülvizsgálom, 
mint járt el a helyszínén, három év után is meg tudom 
ítélni, nem kell minden hónapban kétszer-háromszor a 
nyakára utaznom s hátráltatnom önálló működésében. 
Vagy oly megbízhatatlanok a mai erdőgondnokok? Lá
tom Porubszky is hallgatagon elismeri, hogy a törvény 
nagy robajjal meg lett alkotva, de hogy pompázhassunk, 
mily olcsón viszünk véghez hatalmas szervezést, meg
bíztunk 1000 koronás gyakornokokat erdőgondnoksággal, 
de nem tudjuk nyugtalanságunkat elpalástolni a miatt, 
hogy fiatal szaktársaink esetleg a törvényt betüszerinti 
értelemben veszik s veszélyeztetik a törvény népszerű
ségét.

Értekezésének azt a passusát, miszerint a birtokelkü
lönítések, birtokviták stb. el nem intézése a bíróságokon 
múlt — azt hiszem Porubszky maga sem hiszi el. Le
het, hogy ő nála ez az eset áll fenn, de hogy beszélhet 
ő az egész országról ? Ha ez az ő saját nézete, akkor 
kijelentem, hogy téved. Sok helyen meg sem kezdték, mert 
a gazdasági ügyviteli szabályzatokkal vesződtek. A gaz
dasági ügyviteli szabályzatok meg nem alkotása sem a 
birtokosokon múlt, mert nem lehet várni az olvasni-írni 
nem tudó szegény oláhtól, hogy ő keresse elő az úrbéri 
iratokat, azt én többnyire magam kerestem ki s szerez
tem meg az összes iratokat, nekik jóformán csak a zöld
könyvet magyaráztam meg.

A gazdasági ügyviteli szabályzatok el nem készítését 
különben sem tartom hibának, mert ily helyeken az er
dőtiszt bizonyosan többet törődött az erdővel; tényleg 
össze is hasonlítottam oly erdőbirtokok erdősítéseit, hol 
nem voltak készen a gazd. ügyviteli szabályzatok — oly 
birtokokéval, hol már készen voltak; — mondhatom 
egész más eredményt találtam, mint az utóbbiban. Főleg 
áll ez oly helyeken, hol azelőtt állami kezelés nem volt. 
Jöttek az állami erdőtisztek, mást sem csináltak, mint a 
gazdasági ügyviteli zöld könyvekkel nyaggatták a birtoko
sokat, kik ennek fejében azt hitték, hogy az erdősítésre 
nem is kell súlyt fektetni, hiszen az erdősztisztek meg 
sem nézik. De tudok oly erdőhivatali kerületet is meg
nevezni, a hol már azelőtt is állami kezelésben voltak
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az erdők s az erdősítések mégis igen szomorú képet mu
tatnak. Egyszóval, nálunk papirosgazdálkodás van. Fő az 
iktató. Ha ez rendben van, egyéb mellékes. Feltétlenül 
vannak igen tiszteletreméltó kivételek, hol a főnök nem 
akar jogász lenni, hanem átérzi hivatását s arra törek
szik, hogy erdész legyen, s van férfias bátorsága némi 
ellenkező véleményt is kockáztatni, itt azután egészsége
sebb viszonyok vannak.

Porubszky azt fejtegeti a továbbiakban, hogy majd beáll 
az az idő, a mikor a kir. erdőfelügyelőnek felül sem kell vizs
gálni az erdőhivatal működését erdőfelügyeleti szempontból.

Ez a legszebb álma az erdőhivatali főnökök egy ré
szének. Erre egy igen jó citátumot tudnék felhozni, me
lyet a ministeriumban hallottam, de nem tehetem. Én 
azt hiszem, úgy tűnnék fel értekezésem, mintha a hiva
talfőnökökre tartanék általános vadászatot. Erről azonban 
szó sem lehet, mert oly jeles férfiak vannak ezek sorá
ban, hogy az ő kezükben — a törvény minden absur- 
dumai daczára — az állami kezelésű erdők igen jó he
lyen vannak, mert a súlyos teher által sanyargatott nép 
életébe magukat mélyen beképzelve, nem saját tekinté
lyük csillogó fényének emelésével bajlódnak, hanem ke
resik az arany középútat, mely a törvénycikk sablonszerű 
követelményei és a lehetőség között a terhek súlya alatt 
görnyedő nép boldogulásához vezet. Ily kezekben jól van 
elhelyezve az a feladat, melynek az agyonemlegetett 
„közjó“ előmozdítása lebeg szeme előtt, de lehetetlensé
get a rossz beosztás és az irodarendszerre alapított vas- 
kalaposság miatt ne követeljünk. Az iktatóban, a kimu
tatások tömkelegében, a jelentések labyrinthusában erdőt 
nevelni nem nem lehet. Evvel a rendszerrel szakítanunk 
kell, hogy egy reálisabb lépjen helyébe. Ahhoz pedig nem 
kell nagy fejtörés, hogy belássuk, miszerint külön az 
erdőhivatalokat s külön az erdőfelügyelőséget fejleszteni 
nem lehet, mert ezt már nem bírja ki az ország. A he
lyett, hogy a külön főosztály ábrándjaival vesződnénk, 
sokkal életbevágóbb a most meglevő s egymást sehogy 
sem kiegészítő két intézmény összevonásának módoza
tain tanakodnunk.

Ami a birói függetlenségnek a kir. erdőfelügyelőre való 
kiterjesztését illeti, ebben egyetértek, sőt ehhez az esz
méhez őszintén gratulálok. Nos, és ily erdőhatóság alatt 
egyesíteni a jól berendezett erdőgondnokságokat, remé
lem nagyszerűbb gondolat volna, mint az ellenkező vé
leményt nem tűrő rendszerben nevelt állami erdőhivatali 
intézményt fejleszteni?!

Végül — őszintén megvallom — sokkal behatóbb 
ellenérvelésre voltam elkészülve a M. E. 14. számában 
közzétett értekezésemre. Ezt azonban sem Silvaticus, sem 
Porubszky cikkében fel nem találom. Porubszky egysze
rűen le akarja torkolni a sanyarú helyzetben levő erdő
tisztek érdekében kifejtett nézeteimet s az 1898. XIX. 
t.-c.-nek védelmezőjévé szegődik.

Mindkettő a rendszer hangján, mely nálunk gyökeret 
vert, minden bizonyítás nélkül határozatokat mond ki,

melyet hinnünk kell, mert ki van nyilatkoztatva. Kér
dezni bátorkodom : miért különbözik s miben különbözik 
az állami kezelés elvben az állami felügyelettől annyira, 
hogy e kettőt egyesíteni nem lehetne ? Erre kérek vá
laszt úgy Silvaticustól, mint Porubszkytól mert ez oly 
nézet, melynek megvilágítása okvetlen szükséges, külön
ben állításuk befejezetlen. Elismerem azt is, hogy ha ezt 
bebizonyították, megszűnt a vita s leborulok az 1898. 
XIX. t.-c. előtt. Addig azonban nem.

S . —

A csemetekunyhó.
Irta : Csepali.

Ha vörösfenyő-, erdei fenyő- vagy lombfacsemetét 
tavaszi kifakadása után ültetünk el, úgy nagy részük 
vagy rosszul fogamzik vagy egyáltalán sehogy. A lúc- és 
feketefenyő a megeredés útán is kiültethető ugyan, de 
úgy tapasztaltam, hogy a fogamzás sikere ezeknél is 
kisebb, illetőleg a kánikulában ezekből is sokkal több 
vész el, mint ha megeredésük előtt ültetjük ki őket.

E körülményt majd minden erdőgazda tudja és a cse
meték kifakadását rendesen úgy késlelteti, ha a föld fa
gyának kiengedése útán kiszedeti a csemetéket és egy 
külön az e célra árnyas helyen ásott árokba állítván 
őket, jó vastagon nyakig elföldeli.

Ez az eljárás is elégséges akkor, ha csak kisebb te
rületeket kell fásítanunk, mert az elföldelt csemeték rügy- 
fakadását rövidebb időn át így is jól meglehet akasztani.

Ha azonban az erdősítéssel hamarosan nem végezhe
tünk, avagy ha attól tartunk, hogy előre nem látott aka
dályok miatt ültetéseink későre eltalálnak húzódni, akkor 
csemetéink megeredését már csak csemetekunyhóval 
akadályozhatjuk meg sikeresen.

A beültetni való terület közelében árnyas, hűvös he
lyen, mintegy ötven centiméter mély, téglaalakú gödröt 
ásatunk. E gödör két rövid oldalának közepébe egy-egy 
ágas oszlopot állítunk s e két ágasra egy erős karót 
fektetünk.

Ez lesz a kunyhó fedelének a gerince. Ezután a gö
dörnek két hosszabb oldalán két talpgerendát helyezünk 
végig, ezekre és a gerincrudra, körülbelül 15 centi
méter vastag hasított vagy gömbölyű dorongokat állí
tunk sorba, amelyek a kunyhó födelét s egyúttal ol
dalát is képezik.

E dorongvázra kevés szalmát vagy harasztot hintünk 
azért, hogy a majdan ugyancsak ide vetett föld be ne 
peregjen a kunyhóba. A már szalmával vagy haraszttal 
behintett dorongvázra vetjük a gödörből kihányt földet, 
majd meg a gyeptakarót is, amig együttesen mintegy 
húsz centiméter vastagon födik a kunyhót — az ajtó 
helyét kivéve — köröskörül.

Az egész kunyhónak olyan az alakja, mint egy közön
séges házfödélé, amelynek keresztmetszete egy egyenlő 
oldalú háromszög.
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A már födél alatt levő, földbe vájt gödröt — mielőtt 
végkép eltakarodna a hó a környékről — 30—35 cen
timéter vastag keményen ledöngölt hóval töltetem ki, ezt 
vékonyan behintem szalmával, azután a gödröt földdel 
töltöm ki s — ha elkészült a kis ajtó is — kész a csemete
kunyhó, amit különben szalmával is lehet födni.

Ha csupán kisebb területeket ültetünk, úgy egy ilyen 
kunyhó teljesen elégséges. Ez — amint mondtam — a beül
tetni való terület közelében áll és kézi kunyhó-nak ne
vezem. Ha azonban nagyobb terület befásításáról van 
szó, akkor a csemetekert közelében egy második nagyobb 
csemetekunyhóra van szükség, a fökunyhóra, amelybe 
az a csemetetartalék kerül, ami a kézikunyhóba bele 
nem fért.

A kunyhó körül egy kis árkot is huzunk, hogy az eső
víz a kunyhóba be ne szivárogjon.

Egy-egy ilyen kunyhó 10— 15 koronába kerül. Rakha
tunk bele 50 ezer 2 éves fenyőcsemetét. Több évig el
tart, — és bőven behozza azt a kicsi költséget az az 
előny, ami az ültetésnek sikeresebb voltából ered.

Tavaszszal, amint az idő melegedni kezd s a talaj 
eléggé megszikkadt, a szokott módon kiszedjük a cseme
téket, kiválogatjuk az elültetni való erősebbeket, csoma
gokba kötjük s álló helyzetben szorosan egymás mellé 
rakjuk a kunyhóba, miközben gyökereiket nedves mohával, 
vagy sokkal helyesebben — vékony földréteggel befödjük.

A kunyhóba ilyképen berakott csemete heteken át el
tartható anélkül, hogy a tenyészet előrehaladását a leg- 
kevésbbé is megérezné.

Hogy is vennék észre, mikor alattuk a fagyos tél, fe- 
letük a hideg sötétség, a téli éjszaka . . .

Rászedtük a kis csemetéket . . . csöndesen tovább 
alusszák kissé megháborított téli álmukat, hogy annál 
szebb tavaszra ébredjenek odakint az Isten szabad ege 
alatt, ha ugyan gondos kézzel tesszük majd földanyjuk 
kebelére.

Négy évi tapasztalás után ajánlom azoknak ezt az 
eljárást, a kik még nem ismernék. Főkép olyan vidéke
ken, hol a tavasz korán és rohamosan szokott beköszön
tem és nagyobb terjedelmű területeket kell beültetni, cél
szerű a csemetekunyhók berendezése.

Engem a kunyhók célszerűségére s használhatóságára 
Téglás Károly volt hivatali főnököm figyelmeztetett. 
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Az erdőőr-kérdéshez.
Én a magam egyszerű eszével úgy gondolom: az az 

erdőőr, a ki a legjobb ruhájába öltözötten jelent meg 
a főnökének szolgálatára, nem követett el ezzel a meg
jelenésével olyan hibát, hogy megcsúfolást érdemelt volna. 
Őt irodai szolgálatra rendelték, nem gondolta tehát, hogy 
kellemetlen lesz főnökére, ha tisztességes polgári ruhába 
öltözötten mutatkozik be nála. Az erdőre bizonyára nem 
ilyen ruhába járt, de valószínűleg otthon is viseltebbet 
vett magára.

Azt nem lehet talán az erdőőrtől sem rossz néven 
venni, ha tisztaságra és polgári tisztességre vágyik, a 
mikor a nála magasabb ranguak mind még többet nem 
csak kívánnak, de meg is követelnek, miért legyen ez 
az erdőőrnek megtiltva, talán éppen azért a szégyenletes 
bánásmódért, melylyel alárendeltjeikkel szemben visel
kednek.

Én a világban nem sokat kalandoztam, nagyon sokat 
nem tudok, hanem azt tudom, hogy ha inasok és pro
letárok kerülnek ki az erdőőri karból, ez azért van, mert 
az erdőőri szakiskolába csak olyan egyéneket vesznek fel, 
kiknek kérvényeiből már ki rí a tájékozatlanság és szol- 
galelküség, kivételt csak a protekciósok és a sajátköltsé
gesek képeznek, amennyiben mindenki, a már egyszer ki 
nem elégítő magaviseleté miatt kicsapott tanuló, ismét 
bejuthat saját költségén ugyanazon szakiskolába. A szol
gálatban! előléptetés ösztöne is fokozza a szolgalelküsé- 
get, az erdőtisztek pedig — tisztelet a kivételnek — elfo
gadják az államkincstár vagy az erdőbirtokosok által ja
vadalmazott erdőaltisztjeiktől a legalázóbb szolgai mun
kákat is, eltekintenek attól, hogy ezáltal félreismert 
szakunk tekintélyét alárendelik önön érdekeiknek.

Én nem vagyok proletár, engem béresgazdának kép
zett ki az erdőőri szakiskola; osztálytársaimat pedig 
fináncokká, üzleti szolgákká és napszámosokká, bizonyo
san azért, mert hivatásunkat rosszul fogtuk föl és legin
kább csak erdőőrökké akartunk lenni; de fájdalom, ez az 
életpálya már teli van zsúfolva s mi szakiskolások nem 
is vagyunk keresettek. Nekünk valóságos inasokká kel
let lennünk. Kutyákká — farkasok helyett.

A királyhalmi szakiskolát elvégezve, egyik alföldi ki
rályi erdőfelügyelőséghez —- nevét nem Írom ide, mert 
személyeskedni nem akarok, de az érdeklődők e lap 
szerkesztőségétől vagy tőlem is, bármikor megtudhatják, 
— vettek fel dijnoknak.

Este érkeztem oda, főnököm azzal fogadott, hogy majd 
reggel jókor át fogom venni kézi eszközeimet.

Csakugyan másnap reggel elődöm, egy jóképű szolgáló 
leány, átadta a seprüt, kefét, súroló rongyot, smirglit és 
mindenféle edépyeket, kapukulcsot; mindent és jól elmagya
rázta, hogy mit hogyan hová tegyek.

Mint végzett szakiskolásnak ezen munkák nem voltak 
újak, orcámat nem égette a szégyen, azonban ezen dij- 
noki állásomat az erdőfelügyelő úrnak ilyen szolgálatá
ban két hónapnál tovább még sem bírtam kiállani . . . 
és más állást hogyan kapjak, főnököm ajánlata nélkül ?

Tisztelettel kérem Hárs u rat: ne gondolja, hogy nem 
akartam udvarias és szolgálatkész lenni; csupán leala
csonyító szolgálatot teljesíteni nem tudtam, állami fizetés 
mellett. Erre a célra rosszul képeztek ki engem a szak
iskolában, Merreider úrat pedig százszorosán irigylem, a 
kit bár az élet ezer baja tör, de a kinek módjában áll 
hivatásának áldozni fel eletét.

Engem is ez a vágy vitt az erdőőri szakiskolába, er
dőőri szolgálatban megőszült jó atyám oldala mellől, en-
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gém is az erdő szeretete és az erdő szolgálatában töltött 
sok, szolgálat édes emléke húz ezen életpályára, de hiába, 
én csak sziklára hullott mag vagyok.

Hapinya Antal.

A juniperus communisról.
A közönséges borókáról tudjuk, hogy az ritkán nő ki 

a cserje-alakból; vannak ugyan egyes válfajai, jobban 
mondva változatai, melyek az 5—7 méter magasságot is 
elérik, de képünk ezekkel nem tévesztendő össze. Ez 
egy közönséges juniperus communis variatio vulgaris, 
mely rendesen csak 1—2 méter magasságot ér el s 
melynek második évben megérő sötétkék színű bogyójá
ból készítik, az erdészeti kar személyzeténél oly gyakran 
előfordúló rheumatikus hűlések ellen kitűnő sikerrel hasz
nálható „borovicskát“, vagy erdélyiesen mondva „fenyő- 
vizet“. Ezen szer tulajdonkép’ a gyomorbajoknak is hat
hatós gyógyszere ; sőt sérüléseknél, töréseknél, de még 
mérges kígyók csípéseinél is nagy sikerrel használható; 
persze minden esetben . . . .  belsőleg!

A közönséges boróka változatai — hibernica, svecica 
— harmadrendű fa-alakká is kihúzzák magukat; míg a 
vulgaris rendesen megmarad a cserjék magasságánál.

Érdekes tehát, hogy ezen példány, melyet képünk 
ábrázol, a vulgarisok változatából lévén, 6’7 méter ma
gasságú szép kis törzsű fácskává fejlődött. Tulajdonosa 
egy Nagy-Sáros községbeli szász testvér, ki a fácska 
keletkezéséről azt mondja, hogy ő azt 16 évvel ezelőtt, 
mintegy fél méteres csemetét, hozta haza a borókás le
gelőről s ültette el udvarának az utcára hajló oldalán. 
Az alsó gályáit mindég lenyesegette s így késztette ma
gassági növésre a kis fácskát. Jelenleg az átmérője 11 cjm, 
ami évi mintegy 3 ’%i,-es évgyűrű vastagságú növekvés
nek felel meg, s ez bizony elég szép a borókánál.

Ha tényleg nyesegetésekkel ily szép törzseket lehet 
elérni, — tekintettel arra, hogy a boróka faragványokra 
keresett fa, — a borókás legelők mellékhasználatát némi
leg ezzel is emelni lehetne; bár a jószág nem igen szí
vesen legelget és delelget a szurkáló tűjű bokrok szom
szédságában, inkább csak a furulyázó juhász szeret tövé
ben jókat húzni (persze nem a csutorából, hanem a bú
felejtő álomból). A praktikus vadász azonban jól tudja, 
hogy a hiszékeny tapsifülest a sűrű borókásban kapja 
meg leghamarább.

Craus Géza.

Magyar iparpolitika.
Még Bánffy Dezső báró miniszterelnökségének idejé

ben közölték napilapjaink azt a hírt, hogy Turóc-Szent- 
Mártonban nemzetiségi, magyarán: pánszláv célzattal 
cellulozegyárat terveznek, melyhez felsőmagyarországi tót 
túlzók és cseh és morva nagyiparosok adták a szük

séges pénzt. A gyár részvénytársasági alapon tényleg 
létre is jött és minden munkagéppel felszerelve meg is 
kezdte volna a működést, ha a vízhasználati engedélyt 
sikerűit volna megnyernie. Ezt azonban a közigazgatási 
hatóság állhatatosan megtagadta. Hiába próbáltak meg
mozdítani minden követ, az engedélyt meg nem kapták 
s így természetesen még csak meg sem kezdhették a 
munkát, mely víz nélkül el sem képzelhető.

Föltétien dicséret illeti meg intéző köreinket ezért a 
megtagadásért, melynek természetesen politikai háttere 
van. Mert ez a cellulozegyár valóságos fészke lett volna 
a magyarfaló pánszlávizmusnak, mely e vállalatból kifo
lyólag csak még jobban szította volna a magyargyűlöle
tet, sőt aligha csalódunk, ha azt állítjuk, hogy a tulaj- 
donképeni főcél a pánszláv agitáció lett volna s a gyár 
csak ennek pénzzel bőven rendelkező eszköze. Hát ha a 
gyáralapitási engedélyt a törvény értelmében magyar 
honpolgároknak (mert alapítók gyanánt ezek szerepeltek) 
megtagadni nem is lehetett, talált a kormány módot 
arra, hogy kitéphesse ezt a méregfogat: a vízhasználatot 
megtagadta, még pedig indokoltan.

A társaság, három rendkívüli közgyűlés után végre is 
belátva, hogy minden erőlködése sikertelen, most legutóbb 
megtartott negyedik rendkívüli közgyűlésében elhatározta, 
hogy a gyárat 1.310,000 koronáért eladja a Magyar Hi
telbanknak, mely a vállalatot egyesíteni fogja a zernesti 
cellulozegyárral s így valószínű, hogy létesülni fog a 
magyar-osztrák celluloze-kartell, melynek létrejöttét eddig 
a nezsideri gyár ellenállása hiúsította meg.

A kudarc talán megtanítja az illető pánszláv elemeket, 
hogy nemcsak egyenes, de kerülő úton sem fog nekik 
sikerülni gyűlöletes céljuk elérése. Köszönjék a magyar 
kormány még most is több mint nagyfokú loyalitásának, 
hogy befektetett tőkéjüket megmenthetik, mert hiszen vi
lágos, hogy a hitelbank csakis felsőbb meghagyásra volt 
hajlandó a gyárat megváltani; szüksége erre a vállalatra 
bizonyára nem volt. A nagylelkűség megismétlése azon
ban aligha következnék be még egyszer. Jó lesz tehát, 
ha azok a jó urak előbb alaposan megfontolják, hogy hol 
és milyen alakban vessenek fészket magyar-gyűlöletüknek. 
■t-XXXXXXXXXézXXX'XXXXXXXXX'J  X

Erdész a Ház alelnöke.
Nagy tisztesség érte a magyar erdészetet. Egyik sze

retve tisztelt vezérembere, báró Feilitzsch Arthur, a kép
viselőháznak alelnöke lett.

A politika nem az erdész mestersége és ime, most mégis 
azt látjuk, hogy erdészből is lehet politikus. Feilitzsch 
báró mint erdész, utoljára kolozsvári erdőigazgató minő
ségben működött s évek óta Kolozsvár városnak egyik 
kerületét képviseli a parlamentben. Sokoldalú, tevékeny 
ember, a ki bár útóbbi időben leginkább csak a politi
kának élt, sohasem feledkezett meg eredeti pályájáról, 
az erdészetről. Minden erdész hálával gondol vissza arra, 
midőn F. a fizetési rendezés javaslat tárgyalásakor a
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pénzügyi bizottságban az állami erdőtisztikar érdekeiért 
sikra szállt.

Üdvözöljük Feilitzsch bárót a fontos és nehéz állásá
ban, ebben a válságos időkben, midőn alkotmányunk, e 
legféltettebb kincsünk forog kockán.

Kívánjuk, hogy nehéz feladata közben se feledkezzék 
meg otthagyott pályájáról, hanem a latin „Ambabus ma
nibus haurire“ elvénél fogva hasson oda, hogy eddig 
mellőzött erdészetünk a magyar társadalomban méltó 
helyet foglalhasson el.

FAKERÉSKEDELEM .

f W) Aligha van hazai nemzetgazdaságunknak még egy 
ága, melyre jobban ráillenék az a régi közmondás, hogy: 
Sírva vigad a magyar! Mig ugyanis a kivitelre dol
gozó fatermelők vígan élik napjaikat és ez idő szerint, 
sőt egész jövő március-áprilisig megrendelések átvétele 
céljából szóba se állanak — merthogy akkoráig minden 
termelendő anyaguk már le van kötve, — addig a bel
földi üzlet, nem tekintve a csekély magánfogyasztást, 
teng-leng és várva-várja a felszabadulást, jobb idők be
következését. Sajnos, hiába várja, mert a parlamenti el
lenzék obstruáló töredéke megbicsakolta magát és nem 
enged a 48-ból, ha mindjárt belepusztul is az ország 
ipara, kereskedelme, hitele. Ott fekszik a képviselőház 
asztalán a beruházási törvényjavaslat időtlen idők óta, 
nem tud törvénynyé válni. Pedig országszerte megindulna 
az iskola, törvénykezési épület, kaszárnya, csatorna stb. 
stb. építés és vele karöltve az építési anyagok ezreinek 
fogyasztása, a munkások százezrei nyernének foglalkozást, 
kereshetnék meg a maguk és családjaik mindennapi ke
nyerét. Hát bizony sír az egyik szem, mialatt a másik 
nevet. De ez is meddig fog nevetni? Aligha soká. Mert 
ne feledjük, hogy még ennek az évnek a végén lejár a 
saját magunk által felmondott olasz kereskedelmi szerző
dés, melyet pedig ■— nem maradhatván szerződés nél
küli állapotban, — újév napjára okvetlen meg kell újí
tanunk, illetve újítania a kormánynak, a maga felelőssé
gére, a maga szakállára, parlamenti tanácskozás nélkül, 
jól-rosszul, a hogy tudja. Hát befellegzett annak a szer
ződésnek, a melyet hevenyében és csupa muszájból köt 
meg a kormány, ha mindjárt át is van hatva a legisleg- 
jobb szándéktól. Utóvégre mindentudást a legjobb és leg- 
bölcsebb kormánytői se lehet követelni. A kényszer pa
rancsol és ha az olaszok, ami több mint valószínű, élnek 
a kínálkozó alkalommal és kihasználnak minden kínál
kozó előnyt, akkor el lehetünk rá készülve, hogy Olasz
ország felé gravitáló fakivitelünk áldozata lesz a híres 
borvámklauzulának, jóllehet erre semmi szükség nincsen, 
minthogy ma már magunknak is terem annyi bora, hogy 
nemcsak a belföldi fogyasztást fedezhetjük vele, de még 
kivitelre is jút már elég. Már pedig olasz fakivitelünk ez 
idő szerint már igen tetemes, és ha elvesztenők, vagy ha

csak csökkenne is, érzékeny csapás érné fatermelésünket, 
illetőleg erdőgazdaságunkat. „Nem zörög a haraszt, ha a 
szél nem fújja.“ Lám az olaszok már készülnek is elle
nünk ; Albániában nagy erdőterületeket vásároltak, sőt 
már meg is kezdték azok kitermelését, hogy ezzel az 
anyaggal szoríthassák ki a mi fánkat piacaikról. Hát csak 
folytassák a tisztelt képviselő urak a heccet; a mulatság 
árát úgy sem ők, hanem a magyar nemzetgazdaság kü
lönböző ágai adják meg. Ám jó lesz vigyázni is egy ki
csit, nehogy az a sok mindenféle országos ipar- és ke
reskedelmi egylet, szövetség, egyesülés stb. stb., melyek 
e sorok írásakor állást foglalni készülnek a már tűrhetet
len állapottal szemben, olyan hatalmas „Elég“-et kiált
son a fülükbe, hogy attól végkép elmenjen a kedve az 
uraknak a folytatástól.

A kereskedelem, az ipar, a munkásnép ki van éhe;z- 
tetve és immár munkát, keresetet kér, sőt követel. Mind
annyinak létérdeke forog kérdésben és sokkalta realis- 
tikusabb világot élünk, mintsem hogy jelszavakért, ha 
még oly hangzatosokért is, kockára tenné bármelyikük is 
existentiáját. Dixi et salvavi animam meam.

** *
Legnagyobb fogyasztónktól: Németországból jó hírek 

érkeznek. Berlinben a vételkedv állandó, a fogyasztás ki
elégítő. Deszka, gerenda, léc stb. épületfa szépen kel és 
ládadeszkát is szívesen vásárolnak; borító deszkából igen 
nagy tételeket forgalmaztak legutóbb és tűzifát is sokat 
adtak el. A talpfa-üzletben csend honol, főleg ami a kül
földi árút illeti, minthogy a belföldi talpfát mindnagyobb 
előnyben részesítik a vasutak. Éger-gömbfát igen élénken 
kerestek. Az építkezés, a bútor- és hangszer-ipar, vala
mint a vaggyongyártás is kielégítő lévén, a fafogyasztás 
állandóan tetemesnek ígérkezik. A száraz pallódeszkák
nak nagyon jó a kelete, főleg az ország keleti vidékein. 
Érdekes új jelenség az a nagy reklám, melyet most kez
denek a karrí és jarrah-fának csinálni. Ez a fa Austrá- 
liából való, nagyon kemény, a nyomásnak, féregnek és 
az időjárás viszontagságainak ellentáll és ami a fődolog, 
nem ég el. Nyilvános épületek; színházak, mulatóhelyek, 
nagy árúházak építéséhez melegen ajánlják. Megmunká
lása könnyű, fényezhető és hasonlít a mahagónihoz. — 
íme a legújabb- versenytárs Austrália, a milyen messze 
van, olyan nagy applombbal lép fel.

T Á R C A .

A SÉRTÉS.
Zsurt rendeztek az erdőben.
Szarka volt a hivő:
— Gyertek, gyertek! Lesz tánc, zene,
Minden, ami csak jó.

Kigyulladt a csillagos ég,
Fénylett az ezüst hold,
Megjöttek a vendégek mind,

* Csak az nem, ki megholt.
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És megszólal a fillemile 
Éneke az ágról,
Vadgerlice búsan kontráz 
A bokor aljából.

Lengén táncol az őzike,
Bámulja a medve,
S zóva l; mindenki úgy mulat,
Amint tartja kedve .. . .

Csakhamar jő  a hlrharang 
A róka képében.
Hogy mi újság, el is mondja 
Mingyárt melegében:

— Halljátok csak! — beszél gyorsan
— Oh, mi szörnyű eset!
A két farkas, a jó  barát 
összeverekedett.

És — ni — hozzák is Nagyfoghut,
Nyakán vérző sebbel,
Míg Vashfejü, az ott maradt 
Élettelen testtel. . .

Vége szakadt táncnak, dalnak,
Rémülten megállnak:
— Mi történt, hogy e két barát 
Nekiment egymásnak?

— Tán nem tudtak megosztozni 
A lopott zsákmányon ?
— Oh nem, oh nem. . .  nem ezen múlt,
Hanem egész máson. .

— Nagyfoghú ur — szólt a róka 
Szerette a szépet.
Ölelgetett, csókolgatott 
Fiatalt és vénet.

Vashfejü meg ezt nem tudta 
Nézni behunyt szemmel:
—  Ugyan — így szólt, — szégyeld magad,
Te . . .  igazi ember!

Hah ! felbőszült Nagyfoghú ur 
E  roppant sértésre:
— Megállj! ezért egyikünknek 
Folyni fo g  a vére . .  .
És Vashfejü még akkornap
Meg is halt estére. Sá sk a .

A papagály.
— A „Magyar Erdész" eredeti tárcája. —

Ir ta : Csanády László.
A névnapi ebéd végeztével a verandára ült ki az ün

neplő társaság, hol a langyos májusi szellő udvariasan 
elhajtotta a szivarfüstöt és helyébe hozta a kerti virágok 
üdítő, édes illatát.

A doktor osztott. Járta az alsós.
Az öreg főszolgabíró feljebb tolta pápaszemét és gusz- 

tált erősen, lassan, de élvezetesen. Háta mögül Zsolnay 
gyógyszerész igazi kibici kíváncsisággal nyújtotta előre a 
nyakát.

Hopp ! Mindkettő arca felderül.
Mi a szin ?
Makk.
Bemegyek! — szól Ligethy főszolgabíró.
Kvart, kontra! — Béla-kassza, rekontra!
Az ünnepelt férfiú, Szamossy Orbán földbirtokos, köz- 

szeretben álló öreg úr, a lócán foglal helyet, hol sógo
rával, Kovács Lajos megyei számvevővel úgy elmerül
nek a beszélgetésben, hogy csak akkor eszmélnek fel, 
mikor csendül a pohár, jeléül annak, hogy valaki alapos 
kontrát kapott.

Egyszerre csak egy fekete sas tűnik fel a láthatáron, 
amint öles szárnyaival lőtávolon belöl, csendes evezéssel 
tart a kastély felé. A baromfiak félelmetes lármája teszi 
figyelmessé a társaságot.

Nézzétek, de szép példány! — szól a doktor — de 
jó volna leemelni!

Szaladj a puskáért, Dani! biztatja a gyógyszerészt. 
Ugyan na, hisz mire puskát hoznék, túl lenne a lőtávo
lon. Különben is lőttem már én sast eleget, ennél na
gyobb réti sast is.

Sast lőni nem nagy vicc, de papagályt ki lőtt már? — 
szólal meg az öreg Szamossy.

Pa-pa-gályt! — mered rá az egész társaság.
Hol a manóba’ lőtt urambátyám papagályt?
Hol volt Orbán bátyám papagály-vadászaton ? Kérdezik, 

faggatják.
Az eszed tokja volt papagályvadászaton — förmed a 

számvevőre — nem laktam én Ausztráliában.
Hát hol lőtte, hogy lőtte azt a papagályt? — firtatják.
Hisz’ a papagályt fogni szokták, nem lőni ! Mi a cso

dának a lőtt papagály ! talán kitömni, hé ?
Elégedjetek meg azzal, hogy én már papagályt is lőt

tem és az volt az én exotikus zsákmányom — jelenti ki 
az öreg.

De a társaság nem elégszik meg ezzel, hanem oda
csapják a kártyát is és körülveszik az öreg urat, hogy 
adja elő, hogy hol lőtte, hogy lőtte azt a ritka vadász
zsákmányt, a papagályt?

El kell mondanod! •—■ támad rá parancsolólag Ligethy 
főszolgabíró — addig nem kártyázunk, nem is iszunk. 
Ez lesz a legkedvesebb emlék a te névnapodról; ha pe
dig nem mondod el, csúffá teszünk névnapoddal együtt.

Ej, urambátyám rajta! Halljuk, halljuk! — lovalják az 
öreget.

Sajnálta, hogy felemlítette, de végre engedett.
No hát elmondom!
Diák-koromban Fehérvárott egy törvényszéki bíró ba

rátjához adott édesapám kvártélyba. Meghagyta, fogjon 
szigorúan, hogy ember váljék belőlem. És annak, hogy 
atyám gondjaira bízott, volt is eredménye, mert mihelyt 
panasz volt rám, úgy legazemberezett, hogy ugyancsak. 
Sokszor sírva mentem ki a szobából és szörnyen bo- 
szantott, hogy a bácsi, ki becsületsértési ügyekben oly 
szigorú ítéleteket hozott, nekem egész büntetlenül mond-
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háttá, hogy gazember. Még ez csak hagyján lett volna, 
de mikor durcásan kiosontam a veszedelem elől és a 
kőoszlopos folyosón megállottám, még a papagály is rá
duplázott! „huncut, gazember!“ Mérgemben öklömmel 
fenyegettem a kalitkáját, úgy boszantottam a kofástermé- 
szetü madarat.

Mikor aztán megjött a béke, hízelegve többször kértem 
a bácsit, hogy tanítsa meg azt a fene madarat becsü
letre, ne kiabálja az emberre, hogy huncut, gazember, 
mert elbánok vele. Nem használt semmit. A bácsi csak 
annyit mondott a pipaszár mellől : „Fiam, az állatok
sokszor igazat mondanak.“

Engesztelhetetlen ellenségé maradtam a papagálynak, 
de nem árthattam neki . . . .

Mért nem lőtte le urambátyám ? — vág közbe Zol- 
nay nevetve.

Nem volt még akkor puskám, kedves öcsém, aztán 
meg becsesebb volt az a madár, mint én. Agyonütöttek 
volna érte. Magamban szőttem az összeesküvést ellene, 
de nagyon őrizték, nem tehettem semmit. Nappal min
dig szem előtt volt, éjjelre meg bevitték a belső lakásba. 
Tűrnöm kellett tehát. Ez a türelem pedig annál nehe
zebb volt, mert már a tanuló-társaim is boszantani kezd
tek azzal az átkozott madárral.

Fordult az idő. Odavittem a dolgot, hogy atyám más
hová adott gimnáziumba. Majd a gazdasági akadémiára 
kerültem. Ennek elvégzése után - verje meg a csoda! 
— megint olyan tiszttartóhoz kerültem gyakornoknak, a 
kinek papagálya volt. . . .

Óriási derültség keletkezett az öreg szavai nyomában, 
s maga is jóízűen nevetett.

Ennek a cudar jószágnak meg az volt a szokása, hogy 
az embert leparasztozta. Én rám meg — talán kiolvasta 
az arcomról, hogy nem vagyok barátja semmiféle papa
gálynak — különösen kiabált. Én többször a cselédséget 
szidtam, az meg mihelyt a hangomat hallotta, engem 
szidott: „Paraszt! paraszt! Nem illik! Nem illik!" Ezen 
meg aztán a vásott cselédség jóízűen és hangosan mulatott.

Egyszer — gondoltam — oldalbarugok én urodalmat, 
tiszttartót, papagályt, cselédséget, mindenfélét. Ittam egyik 
régi iskolatársamnak, ki K. grófnál nevelősködött, hogy 
kerítsen nekem valami tisztességes állást a grófi urada
lomnál. De arra tekintettel legyen, hogy semmiféle papa
gály vagy más beszélő madár szemem elé ne kerüljön, 
mert akkor el nem megyek, ha az uradalom jövedelmé
nek felét adnák fizetésül.

Barátom csodálkozását fejezte ki a furcsa föltétel fe
lett, de azért szerencsés voltam. Épen segédtiszttartói állás 
volt üresedésben a kisvári uradalomban. Megírta és biz
tosított, hogy itt semmiféle papagálylyal nem találkozom. 
Ha jönni akarok, Írjak. Hiszi, hogy a grófnál kiviszi, 
hogy az enyém lesz az állomás.

Persze elfogadtam az ajánlatot.
Hanem azzal a kutya papagálylyal elbántam. Addig, 

piszkálgatam, hogy egyszer — épen nem voltak otthon —

kinyithattam a kalitkát és kiszállott. Egyenesen a csü- 
röskert akácainak tartott, a hol szerencsésen lelőhettem.

De rögtön felszedtem a sátorfámat. Mire hazajött a ház 
népe, én már a harmadik faluban jártam.

Látjátok, ez volt nekem a legkedvesebb zsákmányom. 
Jobban örültem, hogy agyonpuffanthattam ezt a tarka 
szelíd madarat, a mely gyakran vérig bosszantott, mintha 
talán zergét lőttem volna a Tátrában. Aztán azért is ked
ves zsákmány, mert különben nem szöktem volna el első 
helyemről, s nem kerültem volna Kisvárra, aztán közétek.

Brávó! Erre már inni kell! Isten nyugtassa az uram
bátyám papagályát! Adja Isten, hogy minden ellensége 
így hasznára legyen !

Koccintottak és uj címen ittak az ünnepelt egészségére.

IRODALMI SZEMLE.

— Erdőrendezéstan .  irta: Fekete Lajos m. kir. fő- 
erdőtanácsos, akadémiai tanár; Selmecbánya, 1903. Ara 
12 korona.

Szép fejlődésnek indűlt szakirodalmunkban egy-egy mű 
megjelenése mindenkor örömmel tölt el. Örülünk a leg
újabb erdőrendezéstannak is, melylyel Fekete Lajos kiváló 
és legtermékenyebb szakírónk a magyar erdészeti irodalom 
termékeit gyarapította ; örömmel fogadjuk a vaskos köte
tet, mely számos rajzzal és mintával van illusztrálva és 
412 oldalra terjed, annál inkább, mert hézagot pótol.

A rendelkezésünkre álló néhai Belházy Emil nagybecsű 
müve : „Az erdőrendezéstan kézikönyve" inkább a gya
korlatnak szolgáltat nélkülözhetetlen kézikönyvet, míg 
tankönyvül már terjedelménél fogva is nem annyira 
alkalmas.

Fekete Lajos erdőrendezéstanában az erdőrendezési 
tudomány terjedelmes tárgyát 26 nyomtatott íven, számos 
kisebb példával, az üzemterv mintáinak ismertetésével s 
lehetőleg a gráfikus módszer alkalmazásával, egyszerű, 
tömör, szabatos előadásban foglalja egybe.

A mű az általános fogalmak magyarázata után négy 
főrészre oszlik.

Az első rész: „A szabályos erdő viszonyai" cim alatt 
az erdők szabályos állapotával foglalkozik és a különböző 
üzemmódoknál a lehető legegyszerűbben berendezett erdő 
viszonyait ismerteti.

A második rész: „Az erdőrendezés előmunkálatai", 
foglalkozik az erdő általános viszonyainak kipuhatolásá- 
va l; az erdőbirtok határainak megállapításával és bizto
sításával ; az erdőbirtok felmérésével és az erdőrészletek 
becslésével.

A harmadik rész: „Az erdőszabályozás és annak 
módjai" tárgyalja az erdőgazdaság általános elveinek meg
állapítását ; az erdőgazdasági beosztást és a hozadék. 
szabályozást.

A negyedik rész: „Az erdőgazdasági üzem szabályo
zása' annak biztosítása és továbbfejlesztése" azon intéz
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kedések rövid foglalata, melyeknek feladata az erdőgaz
daság szabályos menetét megszabni. Itt tárgyalja tehát a 
tulajdonképeni erdőrendezési művet az erdőgazdasági 
üzemterv felállításának, az erdőgazdasági üzem nyilván
tartásának, végre az üzem időközi átvizsgálásának és az 
üzemterv folytatólagos kiegészítésének magyarázatával.

Ezen négy részben röviden felöleli mindazt, a mivel a 
tanulót elméleti előképzés után az erdőrendezés külön
féle ágaiba bevezeti.

Tárgyalja — más erdőrendezéstanokban fel nem talál
ható — a már tetemes területre kiterjedő szálaló erdeink 
helyes berendezésének elméletét, s kimerítően foglalkozik 
a sarj- és szál-erdők, valamint a szálaló-erdők között 
kapcsolatot alkotó közép-erdők berendezésének elméleté
vel is.

Különös dicséretére válik e könyvnek, hogy eddigi 
hibás műszóink helyett helyesebb, uj műszókat használ 
és az üzemtervek összeállításánál az egyszerűségre 
törekszik. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy nézetünk 
szerint emelte volna e mű becsét, ha úgy az elméleti, 
mint gyakorlati kérdések tárgyalásának alapját a követ
kezetesen keresztűlvitt egyszerűsítés képezné, s az az 
egész művön, mint annak lényege vonúlna végig. Ha a 
szokásos erdőrendezési eljárásokat röviden ismertetve, 
azokat javítaná, különösen pedig nagyobb üzemterveink
nél a fölösleges, szövevényes mintákat elhagyva, egysze
rűsítené, s így már e tankönyv irányítaná a tanúló ifjúság 
felfogását, hogy kikerülve a gyakorlatba, az áttekintés, a 
kezelő szabadabb mozgása, a viszonyokhoz megfelelően 
alkalmazkodható erdőgazdálkodás szempontjából mostani 
merev üzemterveinkkel szemben mindenütt jogosan han
goztatott egyszerűsítésnek híve és alkalom adtán tánto
ríthatatlan harcosa lenne. E tekintetben fölemlítjük, hogy 
egyes tételek betűszámtani bizonyítása elmaradhatott 
volna. A tértáblázat a részletes erdőleirással (állableirás) 
és a X. minta „Általános üzemterv" a VIII. mintával 
„Korfokozatok átnézete a jelen állapot, a térszakozás és 
a célba vett szabályos állapot szerint“ előnyösen egye- 
síthetők lettek volna, valamint az időszaki üzemátvizs
gálások fejezeténél az üzem eredményeinek összeállítását 
és megbírálását, egy rövid példában bemutatva, az egy
szerűsített minták — hasonlóan az üzem eredményeinek 
kimutatásaihoz — tüntethették volna fel.

Hogy az erdőrendezéssel kapcsolatos több jogi kérdés, 
a fölmérési munkák részletezése, a faállomány becslés 
körébe vágó egyes tételeket nem tárgyalta eléggé kime
rítően és a IV-ik rész aránylag rövidre van szabva, nem 
róható fel e műnek, mint tankönyvnek hátrányára, a 
mennyiben azt terjengőssé tennék s az előadó tanárnak 
amúgy is nyílik alkalma a tanúló figyelmét az érintett 
kérdésekre felhívni, a szükséges bővítéseket pedig elő
adásaiba felvenni.

Ezen rövid könyvismertetés után még ama meggyőző
désünknek adunk kifejezést, hogy Fekete Lajos uj erdő- 
rendezéstan?, mint tankönyv, hivatása magaslatán áll, s

míg a tanulóifjúságnak az erdőrendezés tudományában 
vezérfonala lesz, abban a gyakorlat embere is sok újat 
és alkalmazhatót találhat.

— A bükkfa korhadásáról é s  conserválásáról.
Dr. Tuzson János Selmecbányái erdészakadémiai ta
nár az „Országos Gépészegyesületben“ múlt hó 15-én 
igen érdekes és tanulságos felolvasást tartott, melyről a 
„Magyar Gépipar“ a következőket írja:

A bükkfa kitűnő szilárdsága, egyenletes szövete s más 
jó tulajdonságai dacára, műszaki célokra, a kellő con 
serválás nélkül csak alárendeltebb értékkel bir, mert igen 
könnyen korhad. A korhadáskor tapasztalható jelensége
ket két csoportra kell osztani és meg kell különböz
tetni a frissen vágott fa hirtelen korhadásától, megfülle- 
désétől, a kiszáradt fa korhadását.

A friss fa a szabadban, de néha födél alatt is színét 
lilaszines barnára változtatva, néhány hónap alatt kor
hadásnak indul. Ezt a közéletben megfülledésnek neve
zik. Ezt gombafajok okozzák. A megfülledés ellen, a 
frissen kifaragott készítményeknek rézgálicoldattal való 
bekenése által célszerű védekezni.

Ha a bükkfa a megfülledéstől megóvatik és kiszárad, 
akkor már nem korhad oly könnyen, egész szövetében 
egyformán és hirtelen, hanem csak a szélektől lassan
ként befelé terjedő részletekben, — amit szintén egyes 
gombafajok okoznak.

A légköri behatások és különösen a fagy, a szárazság 
és a nedvesség változásai stb. elősegítik a gombák rom
boló működését, de ezenkívül a mechanikai hatások is. 
A gombák által megtámadott fa természetesen ott bom
lik szét legelőször, ahol szövetére a legtöbb mechánikai 
hatás, ütés, nyomás, rázás stb. érvényesül. E helyeken 
hamarább meglazul a szövet és újabb infectióknak is fo
kozottabb mértékben ki van téve.

A cinkchloriddal itatott vasúti ászokfákról az a nézet 
terjedt el, hogy a sinek alatti és a sinszögek körüli ré
szek azért korhadnak hamarább, mert a vas, cinkchlorid 
és víz együttes jelenlétében sósav is keletkezik, ami e 
helyeken szétbontja a fát. Az előadó számos ilyen cink
chloriddal itatott vasúti ászokfán megállapította, hogy a 
sinek alatt is gombák okozták a gyorsabb korhadást, ho
lott ha sósav lett volna az illető helyeken jelen, akkor a 
gombafonalak is kipusztűltak volna. Másrészt azt is meg
állapította kísérleti úton, hogy a sósav által megtámadott 
bükkfa más bonctani sajátságokkal bír, mint a sinszegek 
környékén levő megtámadott farészek, amelyeken az 
egyes gombafajokra jellemző bonctani átalakulásokat le
hetett megfigyelni.

Ez okokból a cinkchloriddal telített vasúti ászokfák, 
megvizsgált esetekben, a sinek alatt nem sósav által in- 
dűltak hamarább korhadásnak, hanem gombák által és 
ha keletkezik is e helyeken sósav, az elenyésző csekély 
mennyiségű lehet.

A fa célszerű conserválásának tehát főként a korhadást 
okozó gombák ellen kell irányúlni s a bükkfára nézve
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első sorban az injectiós itató módok érdemelnek fi
gyelmet.

Ezekre vonatkozólag az előadó számos kísérletet vég
zett nagyban a m. á. v. perecsényi itatótelepen és kisebb 
fadarabokon laboratóriumban.

E kiterjedt kísérletekből kiderült, hogy friss vagy ke
véssé kiszáradt fát a szokásos itató eljárások szerint cél
szerűen nem lehet teleitatni. Továbbá az is bebizonyúlt, 
hogy az itatás előtt a fát fölösleges, sőt káros pá
rolni.

Ez okokból ajánlja az előadó, hogy csakis kiszáradt 
bükkfa használtassák az injectiós itatáshoz, ami már ma
gában is tartósabb, mint a friss fa. A vasúti ászokfákat 
és más termelvényeket a megfülledéstől rézgáliccal kell 
megóvni s egy félévig födött raktárban kell tartani. Ez
után a fát 3—4 napig 60°—70° C.-ra hevített szárító ka
marákban kell szárítani és ily száraz és meleg állapot
ban beitatni.

Az itatáshoz használatos folyadékok közül a bükkfára 
legajánlatosabb s cinkchlorid és a kőszén lepárlásakor 
nyerhető nehéz olaj. A Francia-, Német- és Magyaror
szágban az előadó által gyűjtött adatok szerint, az előb
bivel 5— 14, az utóbbival 8—25 évi tartósság éretett el. 
A tartósságnak ily tág határok között való ingadozása, a 
különféle itató módszerekkel és a fa-milyenséggel hozható 
kapcsolatba. Az előadó azt véli, hogy a tartósság felső 
határai a fennebb ajánlott módszer alkalmazásával érhe
tők el.

Vasúti ászokfa gyanánt az összes használatban levő 
anyagok közül a legmegfelelőbb és legtartósabb a kő- 
szénkátrányolajjal itatott bükkfa.

Magyarországnak kereken 5'7 millió kát. hold bük
kös erdeje van, a miből az ország sokat használhatna és 
exportálhatna műszaki célokra, ha a célszerű conservá- 
lás kellően meghonosodnék. Csupán az ország vasúti 
ászokfa-szükséglete évenkint közel 2 millió darabra rúg 
jelenleg, s ezenkívül a jól conservált bükkfa még szá
mos más célra is megfelel.

Ez okokból a célszerű conserválás kérdése igen fon
tos gazdasági kérdés.

V A D Á SZA T.

A nagy szerencse.
I r ta : Peklényi.

Egy pénteki napon délelőtt beállít hozzám K. Jóska 
bátyám s azon kezdi:

— Hallod-e hívem ! ma kaptam D. Bélától levelet, a 
melyben tudatja, hogy estére Ofalára megy s ott holnap 
Palival vadásznak, tehát arra kér, hogy mi is menjünk 
ki estére. Mit gondolsz hívem ? mert én azt mondom, 
hogy egy nap nem a világ, aztán fizet minket a vár
megye arra a napra is, még ha vadászunk is.

— Igazad van bátya, feleltem neki, csak az a kér
dés, hogy kocsit kapunk-e ?

— Ne törődj vele hívem, arról majd én gondoskodom, 
csak te úgy intézd a sorodat, hogy három órára ott le
szek érted.

Ezzel ott hagyott. Én pedig elmenetele után kissé 
gondolkozóba estem azon, hogy talán könyelmü Ígéretet 
is tettem, mert Jóska bátyám egy végtelen kedélyes öreg 
úr, a ki vadászni szeretett ugyan, de nem tudott, úgy 
hogy rendszerint a körme közül lőtte ki az őznek a havat, 
Pali bátyám pedig — a kihez mentünk — jó puskás 
volt ugyan, de szörnyen luteránus, úgy hogy soha sem 
volt vele tisztában az. ember s így előérzetem volt, hogy 
a másnapi vadászat nem valami jól fog sikerülni. De 
mivel a vadászat a legkellemesebb szórakozásom volt, elűz
tem aggodalmamat s vígan készülődtem a délutáni utazásra.

Jóska bátyám — kijelentéséhez híven — pont három 
órakor el is jött értem egy palóc fuvarossal, a kivel 
negyedfél órai keserves döcögés után megérkeztünk „0- 
falára.“*) D. Béla már előttünk oda ért, a házigazda pedig 
elibénk sietve, a következőleg fogadott:

— Isten hozott benneteket édes lelkeir», jaj de örülök 
hogy itt vagytok, meglátjátok, hogy nem fogjátok meg
bánni a kijövetelt, mert holnap nagyon pompás mulat
ságtok lesz, csak az a baj édes lelkem, hogy veletek 
nem lehetek, mert nekem holnap be kel! menni E . . be, 
a nagytörvényre vagyok idézve, no de nem baj, mert 
Jóska úgy is ismeri már itt az erdőt, vad meg rettene
tes sok van most édes lelkem, mert én soha sem bántom 
őket, nem is tudnám megmondani, hogy puska mikor 
volt a kezemben.

Ezzel betessékelt az öreg, s a jó vacsora kedélyes el
fogyasztása után neki ültünk a kalábernek (még akkori
ban nem járta az alsós) s azt ütöttük úgy 10 óráig, az
után pedig mi hárman vendégek nyugodni tértünk. Ketten 
Bélával a nagyszobában, Jóska bácsi pedig az azzal 
összefüggésben lévő kis szobában aludtunk.

Úgy reggel Ú25 óra felé arra ébredtem, hogy Pali 
bácsi a következő szavakkal köszöntött be Jóska bátyámhoz:

— Jó reggelt édes Jóskám, úgy-e már te nem alszol?
—• Nem bizony Palikám, mert felköltöttéi.

— No semmi, édes lelkem, csak azt akarom mondani, 
hogy csendesen beszélgessünk, legalább hadd aludjon ez 
a két fiatal, ne költsük fel őket, mert még most úgyis 
nagyon korán van, hozzád is csak azért jöttem be, mert 
tudom, hogy már te ilyenkor nem alszol s meg akarom 
veled a vadászatot beszélni.

Mindezt azonban olyan hangon mondta, hogy a har
madik szobába is behallatszott s igy nagyon természetes, 
hogy mi minden szót felfogtunk, de azért el nem árultuk, 
hogy ébren vagyunk. Ezután jött a két öreg között a 
következő érdekes párbeszéd, a melyben azonban Jóska 
bátyámnak nem nagy szerep jutott.

*) Palóc kifejezés Őfalva helyett.
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— Hát azt akarom kérdezni édes Jóskám, hogy hajtó
val akartok-e vadászni vagy kopóval, mert nekem töké
letesen mindegy, hajtó is van, meg van hatalmas hét 
kopom, olyan, hogy Zénónak meghasadna a szive, ha 
hallaná őket hajtani.

— Nekem mindegy Palikám, ahogy te akarod.
— Nem úgy van az édes Jóskám, ti vagytok, a 

vendégek, úgy lesz ahogy ti akarjátok, de én azért mégis 
azt mondanám, hogy jobb lesz, ha kopóztok.

Jó, hát kopózzunk.
— Csakhogy azt nem tudom édes lelkem, hogy ez a 

két fiatal ember szeret-e kopózni, mert most már a 
vadászatban is divatoznak, most pedig hajtás a divat, a 
nagy urak pedig sem nem kopóznak, sem nem hajtatnak, 
hanem cserkésznek, érted-e édes lelkem ?

— Jó, hát hajtassunk.
— Hát jól van édes lelkem, a hogy ti akarjátok, csak

hogy mégis sokkal szebb lenne ha kopóznátok, mert azt 
mondom én édes lelkem, hogy az egész világon nincs 
szebb muzsika a kopó hajtásnál, már pedig az én 7 kis
kutyám most úgy együtt hajt, hogy örül az ember szive, 
mikor hallja őket.

— Jó, hát kopózzunk.
— Hiszen édes lelkem tudom, hogy neked sokkal 

mulatságosabb a kopózás, de hátha ezek nem szeretik, 
mert tudod édes Jóskám, ők jobban hozzá vannak szokva 
a hajtáshoz s a sok hajtó jobban felveri a vadat, vad 
pedig most annyi van, hogy a földnek nehéz, mert én 
édes lelkem most soha sem vadászom, hát az őzecskék, 
meg a nyulacskák nagyon elszaporodtak, azért szeretném 
ha hajtatnátok.

— Jó, hát hajtassunk.
— Ámbár édes lelkem én azért szeretném jobban ha 

kopóznátok, hogy a kopócskáim kiszaladhatnák magukat, 
mert olyan régen voltak már kinn, hogy idejét sem tudom 
megmondani, ti meg mind a hárman értetek a kopózás
hoz, meg szerettek is, tehát olyan mulatságtok lesz, hogy 
estére egy szekérderék vadat lőttök édes lelkem, mert 
vad van, lőni meg megtudjátok, csak jól állítsd el őket 
édes lelkem.

— Jól van jól, édes Palikám, nem bánom már én akár 
mi a fenét csinálunk, csak hagyjál még egy cseppet 
aludni.

— No jó édes lelkem, hát ebben állapodtunk meg, 
csak pihenjetek még egy órácskát. Ezzel ott hagyott 
bennünket.

Mikor az öreg behúzta az ajtót, akkor már mibelőlünk 
is kitört a nevetés s egyszerre kérdeztük az öreg Jóska 
bácsitól, hogy tulajdonképen miben állapodtak meg ?

Tudja a fene — felelte az öreg — Palival soha sincs 
tisztában az ember, de különben is azért nem ellenkeztem 
vele, mert úgy is tudom, hogy akármit mondtam volna, a 
vers vége mégis csak az, hogy kopózunk. Mert ha Palinak 
csak eszében is lett volna a hajtás, úgy már az este el 
kellett volna küldeni a faluba hajtóért, tehát már vacsora

alatt megkérdezett volna bennünket, mert most már úgy 
is későn, mivel a hajtok legfeljebb délre lennének itt.

Igaza volt az öregnek, s így megadtuk magunkat a 
sorsnak, ámbár tudtuk, hogy a kopó-koncert élvezetén 
kívül más mulatságunk nem lesz, mert a kopózásnál 
ritkán jut az ember lövéshez.

Mire felkászolódtunk, már a 7 kopót vezetékláncon 
tartotta Máté, a meghitt kerülő, Pali bátyánk pedig épen 
kocsira ült, hogy bemenjen a városba, s búcsúzás köz
ben még elmondta, hogy megállapodásunkhoz híven a 
kopókat állította elő, s hogy nagyon, de nagyon sok vadat 
fogunk lőni, csak mindenben bízzuk magunkat Mátéra.

Mi tehát a Máté vezetése alatt elértük az erdőt, a hol 
egy völgyben felállított Jóska bátyánk, Máté pedig az 
oldalban eresztgette a kopókat.

Vártunk türelmesen, egyik félóra a másik után múlt 
el, s csak az volt a szerencsénk, hogy a kopózásnál 
sétálni és feküdni is lehet, mert másként nagyon eluntuk 
volna a hosszú várakozást.

Úgy 11 óra tájban felettem az Indíts kibogarászott egy 
nyulat, s a mint rá sivalkodott, a nyúl gyönyörűen felém 
tartott s mikor mellettem elhaladt, úgy kupán lőttem, 
hogy egy pár tótágas bemutatása után elterült az úton.

Mig én a puskám töltöttem, addig az Indíts úgy meg- 
gyomrozta a döglött nyulat, hogy mire észrevettem, már 
ki is volt bontva, s mikor el akartam venni tőle, reám 
mordult és felém kapott, úgy hogy én kénytelen voltam 
közvetlen közelről nézni, hogy az általam lőtt nyúl mint 
kerül a kopó gyomrába.

Ezután a puskások össze jöttünk, s nagysokára előkerült 
Máté is, a kinek midőn a tényállást elbeszéltem, azt mondta :

— Mért nem tetszett a nyűiért mindjárt szaladni, mert 
ezeknek a kopóknak az a szokásuk, hogy a mi eléjük 
kerül, mindent felfalnak, mivel a nagyságos ur azért nem 
ad nekik enni, hogy éhesen jobban keresnek, azért nálunk 
a sebzett nyulat mindig a kopók eszik meg, ha pedig 
agyonlőjjük a nyulat, akkor mindjárt szaladunk érte, mert 
máskép kikezdik.

-— Jól van Máté, máskor én is úgy cselekszem — 
feleltem neki — csak azt mondja meg, mi az oka annak, 
hogy egész délelőtt csak ezt az egy nyulat találtuk?

— Hát én azon is csodálkozom, hogy ez a bolond 
nyúl hogy került ide, mert a mely helyet minden nap 
vadásznak, ott vad nem szokott lenni.

— Hát mikor vadászták ezt a területet ?
— Minden nap. Tegnap is, tegnapelőtt is, meg az

előtt is megkopóztuk az egészet.
— Kivel?
— Hát a nagyságos úrral.
— Lehetetlen. Hiszen azt mondta az öreg, hogy régen 

nem volt puska a kezében, arra meg már nem is em
lékszik, hogy a kopók mikor voltak kinn.

— Minden teremtett nap uram 1 Azért van itt úgy ki
lőve a vad, hogy ez a mai nyúl csudaszámba megy, 
mert már mi tegnap és tegnapelőtt nem találtunk semmit.
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Erre aztán összenéztünk, s megkérdeztük Mátétól, hogy 
igy van-e hát mindenütt? s mikor megtudtuk, hogy így 
van, akkor indítványoztam a hazamenetelt. Azonban Jóska 
bátyám azt mondta, örüljünk, hogy a jó levegőn lehetünk, 
úgy is ebbetelik már a nap; kenyerezzünk meg és 
gyerünk tovább, hátha találnánk még valamit. Sajnos, a 
Jóska bátyám reménye nem teljesedett, igaza volt Máté
nak, s igy üres kézzel ballagtunk haza este, mikorra 
már házigazdánk is itthon volt.

Ahogy beléptünk a szobába, Jóska bátyám minden 
adjon Isten nélkül azon kezdte :

— No Pali, tudod-e hogy nem lőttünk semmit?
— Édes lelkem, én azt előre is megmondhattam volna, 

de ti vagytok az okai. Miért ragaszkodtatok olyan nagyon 
a kopózáshoz? Hiszen ti ahhoz nem vagytok szokva, nem is 
értetek hozzá, meg talán nem is szerettek kopózni, meg 
aztán ebben a vadszük időben többet lőttetek volna hajtóval. 
Azért mondtam, hogy hajtót vigyetek, de ti úgy látom 
divatozni, meg próbálkozni akartok édes lelkem, nem
hiába vagytok városi emberek. No de sebaj 1 majd ki
operáljuk, ha máskor eljöttök.

— Én ugyan többet soha! — feleltem neki — mert 
az egy rongyos nyűiért másfélnapot eltölteni nem volt 
érdemes.

— Mit, hát te nyulat lőttél ? kérdi csudálkozva.
— Lőttem egyet, de azt is megette a te híres kopód.
— Ejnye öcsém, de nagy szerencséd volt!

Vadbőrkereskedelmünk.
Az idei nishny-nowgorodi szőrmevásár igen élénk volt 

s így a már kissé túlságba felhajtott árak csökkenéséről 
egyelőre szó sem lehet, mivel e vásár alatt a magas 
árak lehetőleg még emelkedtek is.

Kereskedelmünknek mindenesetre nagy küzdelemre van 
kilátása, már annál inkább, mivel csak nehezen fogjuk a 
nagyközönséget meggyőzhetni arról, hogy termékeink az 
idén a divat és a klimatikus viszonyok teremtette szük
ségletek miatt áremelkedéssel állíthatók csak elő, mert a 
nagy tömeg cikkeinket egyre olcsóbban szeretné, nem
hogy még áremelkedéshez járúljon.

Hazánk vadbőrtermékei előkelő helyet foglalnak el a 
világ szőrmekereskedelmében s így hosszas fáradozásaink

eredményéül örömmel jelzem, hogy termékeinket már 
mint „magyar termék“ (Hungárián rawfur) ösmeri a kül
föld, míg eddig vagy min*: „Balkanische producte“ került 
forgalomba, mivel orosz és lengyel közvetítők útján került 
ki hazánkból, illetve ment át a világkereskedelembe, vagy 
pedig mint német árú ment ki, mivel hazánkban még 
nem akadt eddigelé közvetlenül exportáló cég, a mely e 
nevezetes cikkel foglalkozott volna.

Így is nagy fáradozásainkba került, míg legyőzve mind
ama akadályokat, amelyek vállalkozásunk elé gördültek, 
sikerűit elérnünk, hogy ma már nemcsak ismerik termé
keinket „Magyar szőrmeáruk“ elnevezés alatt, de egyesek, 
különösen Canada és Amerika éjszaki vidékeiről, egye
nesen kérik a magyar rókát, görényt, nyestet és vidrát. 
A német kalapgyárosok meg direkte kötéseket csinálnak 
hazai nyulaink gereznáira, annyira megkedvelték e szapora 
állat szőrét, mely kalapgyártásra kiválóképpen alkalmas.

Érdekes jelenségként írhatom azt is, hogy már az idei 
londoni aukciókon, valamint a nishny-nowgorodi vásáron 
nagyobb tételekben küldtünk magyar dúvadtermékeket 
eladásra; valamint a néhány év óta érdeklődő magyar
amerikai közvetlen összeköttetést és a szakmánkkal rokon, 
a szőrmeáruk kikészítéséhez szükségeltető és javarészt 
csak hazánkban található szappangyökerekkel, oly na
gyobb arányú üzletet létesítenünk, hogy bizalommal te
kinthetünk a jövőbe, mely bizonyára meg fogja hozni a 
lehetőséget arra, hogy az egész vadbőrkereskedelmet köz
vetlenül fogjuk Amerikával megköthetni és lebonyolítani.

Isten a megmondhatója, mennyi millió koronát menthe
tünk így meg vadászainknak éz hazai kereskedelmünknek.

Már az idén is nagy hasznát láiták vadászaink a köz
vetlen összeköttetésnek, amely a közvetítő kiskereskedel
met és drága közvetítését megkerülve, maga kötötte meg 
az üzletet s így 15—20 százalékkal magasabb árakat 
értek el, mintha otthon adják el kis gyűjtőkereskedőknek. 
Ezért már egyes vidékek vadászai szövetkezve összeállot- 

| tak és termékeiket nagyobb tételekben együttesen küldik 
| piacra.
I A nishny-nowgorodi vásár különösen persiánerek és az 

annyira kedvelt breitschwanzok árát hajtotta fel, eddig 
még nem tapasztalt magasságba, valamint nerc és coboly 
árai is igen emelkedtek, hermelint egyenesen meg sem 
lehetett venni, oly magas árakban keltek el a csekély
nek mondható tételek; ellenben kecskék és különösen 
mongol áruk csak árcsökkenéssel találtak vevőre.

Dán Leó.

József  Ferdinánd kir. he rceg  a  Retyezáton.
Vajda-Hunyadról írják : József Ferdinánd kir. herceg rész
vételével előkelő társaság vadászott a Retyezát Tonyásza 
nevű hegységében nvoember 5-től 15-éig. A három napra 
tervezett vadászati kirándulás tiz napra nyúlott, mivel a 
királyi herceg a vidéket és vendéglátó környezetét na
gyon megkedvelte. A kir. herceg november 5-én érkezett 
Laibachból Demsusra és Mara László Hunyad-vármegye
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alispánja vendégszerető házában szállott meg, ahol már 
előkelő vadásztársaság várta. Másnap reggel Klopotiváig 
szekeren, onnan pedig lóháton mentek föl a Tonyásza- 
havasra, a társaság vadászházába. A vadászat eredménye 
szép volt; terítékre került: 16 darab zerge, 2 drb. medve, 
ebből a királyi herceg 3 drb. zergét lőtt. Vidám kedvben 
és fesztelen jelenetekben nem volt hiány ; így a többi kö
zött Török Béla és Szinnyei-Merse Félix abból az alka
lomból, hogy zergét először lőttek, a kir. hercegtől sa
játkezűig kapták ki suhogó vesszővel való fölavatásukat 
A vadászat befejezése után november 15-én a társaság 
ismét Demsusra, Mara László házában gyűlt össze, a hol 
a kir. herceget a vadásztársaság dísztagjává választotta 
és cigányzene mellett vidáman folyt a mulatság késő 
éjjelig. A szép magyar nóták s a háziasszony magyaros 
vendégszeretete a herceget jókedvre derítették. November
16-án az egész társaság elkísérte a kir. herceget Déváig, 
a honnan József Ferdinánd Bécsbe vette útját.

Mivel lő Vilmos c s á s z á r ?  Vilmos császár cserké
szete alkalmával s mindenre, a mi ily alkalommal eléje 
kerül, golyóval lő s német gyalogsági fegyvert (Mód. 88) 
használ. A hozzátartozó töltény egy milliméterrel rövidebb 
mint a katonaság patronja; nickel-burkolata 5 millimé- 
ternyire szabadon hagyott hegygyei félköpenyes. A go
lyós fegyverek csövei erősek és súlyuk jó nehéz. Az 
apró-vad vadászaton 0  Felsége kizárólag 20 kaliberű 
fegyverrel lő és mindenkor meglepő eredményeket ér el.

A tigris hazája.  Stewart E. angol ezredes iparkodik 
bebizonyítani, hogy a tigris eredetileg nem volt honos 
Indiában. Reámutat, hogy a szanszkrit nyelvben a tigris
nek megfelelő szó nem fordul elő, a mostani kifejezés 
újabb keletű hindu szó. Marco Polo említést tesz a tig
risről, de nem mint indus állatról; a görög írók iratai
ban sem találunk utalást az indus tigrisre. Figyelemre 
méltó azon körülmény is, hogy Ceylon szigetén nincs 
tigris, tehát nem is élhetett Indiában a szigetnek a száraz
földtől való elszakadása előtt. A tigris jó úszó és széles 
vizet is tud átúszni. Valószínű, hogy csak azon indiai 
szigeteken fordul elő, melyeket úszva elérhetett; e mel
lett bizonyít az is, hogy Borneo szigetén nyoma sin
csen; Szingapúron 1809-ig, nem volt tigris, oda úszva 
jött át a szárazföldről. Stewart Perzsiában való több évi 
tartózkodása alatt azt tapasztalta, hogy az oroszlán az 
ország déli részén, a perzsiai tengeröböl környékén tartóz
kodik, még ellenben a tigris csakis északi részén, az orosz 
határ közelében, nevezetesen a Kaspi-tenger mellett. Az 
assyriai és perzsiai királyi emlékköveken sokszor lesz 
utalás téve oroszlánvadászatokra, de soha tigris-vadá
szatra, s habár van a „tigris“-t kifejező perzsiai szó, de 
semmi sem bizonyítja, hogy az régi keletű. Szibériai déli 
részein sokkal gyakoribb a tigris, mint Perzsiában ; a 
a tigris honos Ázsia hideg vidékein is, igy pld. Koreá
ban, hol igen hideg telek uralkodnak. Mindezen tényekből 
Stewart azt következteti, hogy a tigris eredetileg északi 
lakó volt s idővel lassanként délfelé vonult.

KÜLÖNFÉLÉK.

* Kinevezések. A m. kir. földmivelésügyi minister a 
számvevőségek egyesített létszámában Donáth Károly 
erdőszámtisztet erdőszámellenőrré, Belházy Géza szám
gyakornokot ideiglenes minőségű számtisztté és Szabó 
Bálint munkácsi lakost ideiglenes minőségű díjtalan szám
gyakornokká, továbbá a magyarországi kincstári erdőket 
kezelő erdőtisztek létszámába Hudák Aladár okleveles 
erdészt a bustyaházai erdőhivatal kerületébe m. kir. erdő
gyakornokká nevezte ki.

Maurer Antal, herceg Eszterházy Miklós erdőgyakor
noka Kismartonba az ottani központi erdőfelügyelőséghez 
erdészszé neveztetett ki.

* Az ügym enet  egyszerűsí tése  a  földművelés- 
ügyi minisztériumban. Tallián Béla minisztériumában 
célszerű rendelkezéseket tett, a melyek arra valók, hogy 
az ügymenet egyszerűsítésével az ügyek ellátása minél 
gyorsabban történjék. A halasztást nem tűrő ügyek az 
államtitkárnál, vagy az államtitkári teendők ellátásával 
megbízott miniszteri tanácsosnál aznap referálandók. A 
beérkezett ügydarabok a lehető leggyorsabban, de leg
később tizennégy napon akkor is elintézendők, ha azok 
sürgőseknek nem is jeleztetnek. Kivételt képeznek azon 
ügyek, a melyek elintézése hosszabb tanúlmányt, vagy 
hivatali okból halasztást igényelnek, de hogy ezen jelzett 
körülmények fennforognak-e, azt az osztályfőnök állapítja 
meg. Ezentúl minden negyedévben a miniszter számon- 
kérő széket fog tartani. Ha valamely ügyben, a beérke
zéstől számítva, harminc napon belől sürgetés érkezett, 
a miniszternek jelentést kell tenni. Az ügy elintézésére a 
közbeeső intézkedések mellőzendők, azon kell iparkodni, 
hogy minden dolog, minden felesleges ügyszámszaporítás 
nélkül intéztessék el. Az ügyosztályokban behozza a mi
niszter a közvetlenséget és szóbeliséget, hogy rövid úton 
az ügyek felesleges írásos munkák elhagyásával elintéz
hetek legyenek. Az ügyosztályok csak elvi dolgokban 
korrespondáljanak. Magánfeleknek az ügyek érdemleges 
elintézéséről csak az osztályfőnök vagy helyettese adhat 
fölvilágosítást. Tallián Béla földmivelésügyi miniszter 
hosszabb és itt csak kivonatosan ismertetett rendeletének 
utolsó passzusa a következő : Az elnöki osztály főnöke 
a fogalmazó személyzet létszámába ezután csak olyan 
egyén fölvétele iránt tehet javaslatot, a ki az előírt képe
sítés mellett azt is igazolja, hogy egy évig gazdaságban 
volt és egy évig külső közigazgatási hatóságnál volt 
gyakorlaton.

* Kopár be fás í tás  karhatalommal. Krassószörény 
megye moldvai járásának Macsevics nevű községe nem 
akarja egy kopár területét befásítani. A hatóságilag el
rendelt befásításnál a községi elöljáróság megtagadta a 
közreműködést, mire a főszolgabíró az egész elöljáróságot 
felfüggesztette, de megtagadta az engedelmességet a kép
viselőtestület is, a nép pedig oly fenyegető magatartást 
tanúsított, hogy a főszolgabíró távozni volt kénytelen. A

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



340 MAGYAR E R D É S Z 18. szám.

hatósági intézkedések és a kopár befásításának végrehaj
tására huszonegy csendőr vonúlt ki a helyszínére. Remél
jük, sikerűit a lázongó népet lecsendesíteni, s nem lesz 
többé alkalmunk ilyen szomorú hír közlésére.

* Nyírfa mint villámhárító. Egy amerikai folyóirat 
fölfedezte, hogy a rézbőrüek vihar idején a nyírfák alá 
menekülnek. A dolognak van valami alapja, mert a kü
lönböző fanemek a villámcsapás veszedelmét illetőleg 
nagy eltérést mutatnak. Mialatt pl. egy bükkfát egyszer 
ér a villám, a tűlevelű fáknál ugyanez a veszély 16-szor, 
a tölgyfáknál pedig pláne 54-szer oly nagy. Ez egyrészt 
a fa villamos vezetőképességétől, másrészt pedig a gyö
kerek formájától és attól függ, hogy milyen a talaj, a 
melyben az illető fanerrr* legjobban tenyészik. Az idézett 
amerikai lap azt állítja, hogy Tennesseben eddig még 
egy fűzfába se csapott bele a villám, de kérdés, hogy 
mennyi fűzfa van ott egyáltalán a többi fanemekhez ké
pest, és hogy a közönséges fűzfáról van-e szó, vagy 
pedig egy olyan fűzfa-nemről, mely csak Amerikában 
tenyészik.

* Helyreigazítás. Lapunk 17-ik számának 305 és 
következő oldalain egy cikk jelent meg a Picea pungens 
és P. sitchensisről, de szerzőjének neve tévedésből kima
radt. Miután több helyről tudakozódtak a szerző után, 
készséggel hozzuk a mulasztást helyre s eláruljuk, hogy a 
szerző Kellner Viktor Coburg hercegi erdőgyakornok.

* A világ legnagyobb tutaja. A Missziszipi folya
mon úszott le a minapban New-Orleansba, a világ leg
nagyobb tutaja. Nyolcezer szálfából volt összeállítva, har
madfél millió köblábnyi tartalommal. Oránkint öt angol 
mérföldnyi sebességgel úszott az óriási tutaj, a melyet 
hatvanként kormányos vezetett. Attól, hogy — fölfordul, 
nem kellett tartaniok.

* Drága vadászterületek. Vadászterületeink ára 
rohamosan emelkedik; egyes fővadas-területekért, főleg 
külföldi vadászok, mesés árakat fizetnek. Pilis-Marót bér
letéért 6,921 kát. hold. és 243 k. h. gazdasági terület, 
14 ezer koronát, a kapuvári erdők egy részéért 5000 
hold, 24 ezer koronát, a nagy-vázsonyi uradalomnak csakis 
szarvas lelövésért 24 ezer koronát fizetnek, noha itt nagy 
ritkán és csakis kivételes esetekben lehet 7 kilós agan
csokhoz jutni. Vannak még ezeknél is drágább területek

az országban; Nyitra, Komárom, Sopron,. Somogy és 
Zala vármegyékben. A pannonhalmi apátság erdei vadá
szatát bérlő külföldiek 1050 koronát tartoznak fizetni min
den szarvasért, melyre rálőnek, tekintet nélkül arra, hogy 
az állat elesik-e vagy sem?

* Az első újsághirdetés. Sokan kutatták már az 
újsághirdetések ősét, de hosszú időn keresztül hiábavaló 
volt a keresők munkája. A közelmúltban azonban mégis 
sikerült a British Múzeumnak megtalálni azt az újság
számot, amelyben a hirdetés nyomára akadtak. Az Im
perial Intelligence 1649. április 12-iki hetedik számában 
valaki jutalmat igér annak, aki két ellopott lovát vissza
hozza. Az első újság, amely első sorban hirdetésre fek
tette a súlyt, 1857-ben alakult Publich Advertiser cím
mel Newcomfce kiadásában Londonban.

* Japán faipara és fakereskedelme orosz jelen
tések szerint újabb időben nagy fellendülésnek indúlt. A 
vasutak mentén mindenütt fűrésztelepek, cellulóza- és bú
torgyárak vannak felállítva. Chamada városának van nagy 
kiterjedésű zongora- és fahangszergyára; Osaka és Köbe 
Szibériát és majdnem az egész keleti Ázsiát látják el 
kénes gyufával. Sisdun fényezett árut szállít. Japán 1901. 
évben 78.466,860 márka értékű fa- és egyéb erdei ter
méket szállított külországokba. Az erdők jövedelme tekin
télyes és a kormány gondoskodik is az erdők okszerű 
kezeléséről.

* A bálna szívós é le té rő l tanúskodik a következő 
eset: A „Beluga“ hajó legénysége által nemrégiben zsák
mányul ejtett óriási bálnának a testében egy szigonyt 
találtak, melyen „Montezuma“ hajó neve volt bevésve. 
A Montezuma hajót az észak-amerikai kormány a sze- 
ceszió-hadjárat idejében vette meg, a bálna tehát 40 évig 
hordta a szigonyt.

* Gondolkoznak-e az állatok c. tárcaközleményünk 
folytatása térszűke miatt kimaradt.

* Figyelmeztetés. Lapunknak minden száma a hó
nap 1-én és 15-én lesz Ungvárról szétküldve s ha da
cára ennek, előfizetőink közül valaki a lapot 4-én vagy 
19-én kezeihez nem kapná, kérjük a hiányzó számot 
azonnal a Székely és Illés könyvnyomda-tulajdonos cég
től követelni. — Lakás- és címváltozás egyenesen a 
nyomdának jelentendő be.

B iztos óvószer vadrágás ellen!
L a n z , rosensteini (Stuttgart mellett) kir. főerdész rendszere.

v C # biztos, olcsó és tiszta eljárás!
1 l l r Próbacsomagot mintegy 4000 darab rügyvédővel és haszná-
1 ; I t lati utasítással küld postautánvétel mellett bérmentve 5 márkáért

W l HOERNLE ÉS GABLER
Törvény által védve. ‘ - . íémárúgyára Zuffeilhauseilban Stuttgart mellett. -

l l  24 A német nyelvben járatlanoknak a megrendelést szívességből eszközli e lapok szerkesztősége.
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Az apró hirdetésben minden egyes szó ára 6 fi llér

A . » P e s t i  N a p l ó «
legrégibb, legfüggetlenebb s egyike a leg
elterjedtebb napilapoknak. A Pesti Naplót, 
mely az erdészek ügyeit különös gonddal ka
rolja fel, az erdőtisztikar havi 2 korona ked
vezményes áron kapja.

A kik egy évre előfizetnek, ajándékul a 
Vörösmarty-Albumot kapják.

£é8ncr jjernát
Budapest, Központi vásárcsarnok.
Elfogad egész éven át frissen lőtt vadat 

és friss gyümölcsöt azonnali készpénzelszá
molás mellett a legmagasabb napi árakon.

9—15

Frissen lő tt vadat és friss  gyümöl
csö t rögtöni elszámolás mellett az egész 
idényben vásárolnak és mindennemű levél- 
beni megkeresésre szívesen nyújtanak felvi
lágosítást Kugler Gyula és Vajda buda
pesti központi-vásárcsarnoki bizományosok.

6 - 1 0

Kutyaeledel legjobb minőségben kapható 
Boros S.-né szappanfőzőnél, Erzsébetfalva. 
e kilós csomag 2 korona 50 fillér. 6 — 6

2500 3000 hold lehető fiatalosos erdőt 
keresek m egvételre vadászati célból.
Feltétel szép vadállomány és hogy az erdő 
a vasúttól 20 km.-nél távolább ne legyen. 
Ajánlatok e lap szerkesztőjéhez kéretnek.

1—6

Egy levelezőlapon kérjen mutatványszá- j

'"ot Baromfitenyésztés
című képes hetilapból. E szakfolyóirat felöleli j 
a gazdasági és sportbaromfi-, éneklő- és dísz
madár-, galamb- és házinyultenyésztési kér
déseket. A baromfitenyésztés minden ágáról 
közölt nagys ámu cikkeit mindig a legjelesebb 
tenyésztők Írják. A lap hetenkint 16 oldal 
terjedelemmel jelenik meg s az ország min
den részében el van terjedve. Szerkeszti : 
Hreblayné Dedinszky Adél. Előfizetési ára 
egész évre 8 korona. Szerkesztőség és kiadó- I 
hivatal: Budapest, VIII., Nap-utcza 19. sz. í

E ladó . 3 drb. kiiünő leszármazásu német 
rövidszőrü (tigrisszőrü) vizsla-kölyök. A kan 
ára 40, a szukáé 30 korona. Ugyanott egy 
használt, de jó karban levő vegyes csövű 
fegyver (16 11.5 mim) is eladó. Czim Hajek
Antal urad. erdész Kálmáncsa, Somogymegye.

2 - 3

Vadászcsizmák, vadászcipők
kitűnő anyagból jutányos áron kaphatók. 

Dóczi M. Budapest, K erepesi-u t 10. 
a m -  u j nagy árjegyzék ingyen,

gazdasági Sápok.
Mezőgazdasági hetilap. Előfizetési á r : Egész 
évre 16 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Budapest, IV., Muzeum-körút 7. szám.

Házassági a jánlat. Biztos és jó állású 
erdőtiszthez férjhez adnám fiatal, csinos, öz
vegy nővéremet, ki némi hozománynyal is bir. 
Cim a szerkesztőségben. 2—3

Kétezer darab négy éves Szitkafenyöt 
keresek megvételre a jövő tavaszi erdősíté
sekhez s ez utón kérek ajánlatokat.
3—4 /mécs Béla.

j\fodusin aranyérbalzsam.”
Egyedüli biztos hatású szer aranyér

ben szenvedőknek. Egy üveg ára 4 korona. 
3 — 4 üveg elhasználása által a legmakacsabb' 
baj is megszűnik. -— Kapható a feltalálónál: 
Nagy Kálmán gyógyszerésznél Nyír
egyházán. 9—12

Van szerencsém az igen tisztelt Erdőhiva
talok b. tudomására hozni, hogy cégem min
denféle lombfamagvakat, fenyőtobozokat stb. 
a rendes napi áron megvesz és kérem b. ár
ajánlatukat. Kitűnő tisztelettel: „Első körmendi 
magyar magpergető gyár“ Stainer Gyula 
csász. és kir. udvari szállító.

Kétezer 7— 8 éves közönséges körisfa- 
suhángot keresek megvételre Imecs Béla.

A"7 I l i  TrIAR 1903-iki teljes évfolya- 
U J  1 U U K  ma 8 koronáért eladó 

-  Cím a szerk.-ben.

16159/a. 1903.

Pályázati hirdetmény.
Gyöngyös város erdőtulajdonosnál lemondás folytán üresedésbe jött 1600 korona évi fize

tés, természetbeni lakás és az ahhoz tartozó két hold kert haszonélvezete, mintegy 400 koronát 
kitevő talpalló járandóság, szabad tüzelés, továbbá 4 drb. tehén és 10 drb. sertés nyári legelte
tése a közös legelőn és 80 mázsa széna-illetménynyel javadalmazott erdőtiszti állás betöltésére 
nézve ezennel pályázat nyittatik. Felhivatnak a pályázni kívánók, hogy a fenti állás elnyerése iránti 
az 1879. évi XXXI. te. 36. sz. szerint erdőtiszti szakvizsga sikeres letételét igazoló oklevél és 
eddigi szolgálatukról szóló bizonyítványaikkal felszerelt kérvényeiket Gyöngyös város polgármes
teréhez folyó év december hó 21-ik napjának délután 5 óráig annál is inkább adják be, 
mert a később beadandó kérvények figyelembe nem vétetnek.

Egyben megjegyeztetik, hogy a megválasztandó erdőtiszt köteles állását 1904. év január 
hó 1-én, legkésőbb azonban 1904. évi április hó 1-én elfoglalni, köteles kint az erdőn lakni és 
a hatóság által az erdészeti dolgokon kivül a reá bízandó közigazgatási és rendőrhatósági teendő
ket is végezni. A választás a folyó év december hó 23-ik napján d. u. 3 órakor Gyön
gyös város képviselőtestületének ülésében fog megtartatni.

Eger, 1903. november hó 26-án.

Majzik Viktor,
alispán.
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699/903. szám.

faeladási hirdetmény.
Közhírré tétetik, miszerint Brullya község, 

Nagyküküllő megye, „Hecken“ nevű erdejéből 
a rendszeres gazdasági terv szerint esedékes 
vágásterületén található és kiszámlált 1596 drb. 
műszaki célokra alkalmas tölgy törzs 1903. év i 
december hó 22-én d. e. 9 órakor Brullya 
község irodájában tartandó zárt Írásbeli ajánla
tokkal egybekötött nyilvános árverésen elfog 
adatni.

Kikiáltási ár 39265 kor.
Az árverés kezdete előtt a kikiáltási ár 10 

°/o-a az árverést vezető elnök kezéhez teendő 
le bánatpénz gyanánt.

Az árverési feltételek Brullya község irodájá
ban a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Brullya, 1903. november hó 29-én.
Dosztál Henrik Breckner János

jegyző. biró.

i2 903. szám Faeladási hirdetmény.
A Mármaros vármegyében fekvő Ökörmező község határán az ottani volt úrbéresek Rosz- 

toka, Pohár, Zsábóvec és Vulychovec nevű erdőrészében a nagyméltóságu földmivelésügyi minisz
tériumnak 57408/1—3./1902. számú magas rendeletével kihasználásra engedélyezett mintegy 894'84 
k. hold kijelölt és kibélyegzett vágásterületen fenálló 35 cm. és azon felüli mellmagasságu 
átmérővel biró összes fenyőfák 15189 stb. számmal 26723 m3 haszonfa köbtartalommal 1904. 
évi január hó 14-én d. e. 11 órakor Ökörmező községházánál nyilvános szóbeli árverés kizá
rásával tartandó zárt írásbeli versenytárgyaláson elfognak adatni.

I. csoport. Rosztoka erdőrész.
266'13 kát. holdon lévő 3762 drb. 7962 m3 haszonfának 27488 korona 88 fill. becsérték

kel ; bánatpénz 2748 kor. 88 fill.
II. csoport. Pohár és Zábovec erdőrész.
20‘131. k. holdon lévő 3745 db. 6061 m;i haszonfával 22445 kor. 20 fillér becsértékkel; 

bánatpénz 2244 kor. 54 fill.
III. csoport. Vulychovec erdőrész.
7682 db. 12700 m3 haszonfával 44355 kor. 20 fill. becsértékkel; bánatpénz 4435 kor. 52 fill.
A fa a kikiáltási áron alul el nem adatik; utóajánlatok figyelembe nem vétetnek. — Az 

Írásbeli zárt ajánlatok tek. dr. Pál Alfréd járási főszolgabíróhoz, mint hatósági kiküldötthöz Ökör
mezőre adandók be és hozzájuk a bánatpénz csatolandó.

Az árverési és kihasználási feltételek az alulírottnál és az ökörmezői m. kir. járási erdő
gondnokságnál a hivatalos órák alatt bármikor megtekinthetők.

Ökörmezőn, 1903. évi december hó 8-án. SZTWKÓ ÁDÁM
úrbéres elnök.

£röei gyógyfűvek, gyökerek:
székfü, naDragulyalevél, bölénDek, ezerjófii

szépen szárítva

állandóan vásároltatnak.
Ajánlatok ,,H. I.“ jel alatt a kiadóhiv. kéretnek.

a legjutányosabban felvétetnek  e lap 
kiadóhivatalában.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt, 1903.
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MAGYAR E R D É S Z
Megjelenik minden hó 1-én és  15-én.

Előfizetési á r: S z e r k e s z t i  é s  k ia d j a : J Reklam ációk
Egész évre . . .  .. . 14 K imecsfalvi IM E C S B É L A  B O RS OI) -  A P Á T F A  LVÁ N , 1 SZÉKELY és ILLÉS céghez
Félévre - - - - - - -  7 K hová az előfizetési és hirdetési díjak, valamint a lapba szánt közlemények küldendők. Ungvárra intézendők.

B o l d o g -  Ú j é v e t !
Az évforduló alkalmából olvasóinknak, munkatársainknak és ügybarátainknak 

szerencsekivánatait ezen az utón küldi
a szerkesztő.

Erdészek háza.

Ámbár az egész-falun lakó értelmiségnek a 
gyermeknevelés egyforma súlyos gondként ne
hezedik vállára, mégis talán senki sem áll ezek 
közül e tekintetben oly rosszul, mint az erdész. 
Ez igen gyakran olyan zugába kerül a világ
nak, ahol semmiféle iskolának még soha senki 
se hallotta a hírét, a szülő tehát, — hogy ele
get tehessen az 1868. évi XXXVIII. te. rendel
kezésének is — kénytelen gyermekét — költ
séges utonmódon és a gyermek egészségének 
kockáztatása árán — a szomszéd falu oskolá
jába járatni.

De minő iskolába! Maga a tanító alig tud 
többet az irás és olvasás mesterségénél. Olyan 
iskolába, amelyben az erdész gyermekein kívül 
senki sem tud magyarul, amelyben maga a ta
nító is alig bírja a magyar nyelvet. Olyan isko
lába, amelyben a tanító egész mestersége a val
lástan egy-két kérdésének bemagoltatásában és 
hibátlan eldaráltatásában kulminál. Nevelhetik-e 
ezek a tanítók a gyereket arra, hogy ez „tehet
ségének összhangzó kifejtése által — rendelte
tési célját majdan önállóan elérni képes legyen?“ 
Gyermekeink manap épen azon korban nélkü
lözik a jó nevelőt, amikor erre legnagyobb szük
ségük van, amikor úgy testileg mint lelkileg a 
legnagyobb mértékben fejlődnek.

Hogy mire való hát a szülő — azt kérdi va

laki — egyszerű erre a felelet nagyon. Arra, 
hogy családjának kenyeret adjon. A létért való 
küzdelem, a lelkiismeretes hivataloskodás ma 
már annyira igénybe veszi a családfőt, hogy ez 
örvendhet, ha fáradt testét este — amikor a 
gyermeknek már ágyban a helye — megpihen
tetheti olykép, hogy irodai tennivalóit végzi el. 
Az anyát meg — főképen, ha nagyobb a csa
lád — a házvezetés nyűgözi le hasonlóképen. 
És igy a gyermek tanítását — akarva, nem 
akarva — csakis arra a hiányos képzettségű 
falusi tanítóra vagyunk kénytelenek bízni, aki a 
gyermeknek okos és eszes emberré való neve
lésére nem is képes.

Hogy mily előhaladást tett a gyermek ebben 
a falusi iskolában, ki is tűnik csakhamar, ami
kor a gyerek a középiskolába kerül. Sem írni, 
sem olvasni meg nem tanult négy év alatt, pedig 
a mi gyermekeinkkel — ellentétben a paraszto
kéival— különös gonddal foglalkozott a mester! 
Nagyon természetes, hogy az ily tudatlan gyer
mekkel a középiskolai tanár nem boldogulhat. 
A gyermek bukik, bukik és ismételten pótvizs- 
gázik, apja anyja pedig nagy kínlódással és sok 
költséggel tologatja a maga emberségéből ha
ladni nem tudó gyerekét egyik osztályból a má
sikba, ha ugyan a gyermek — e keserves vajú
dástól el nem kedvetlenedik s be nem áll szel
lemi proletárnak, szülőinek örök bánatára és a 
társadalomnak örök szégyenére.
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Mit várhatunk az így iskolázott ifjútól a fel
sőbb iskolákban ? Hát még az életben!

Nemzetiségi vidékeink felekezeti iskoláiban — 
kevés kivétellel — úgy a tanítás, mint a neve
lés egészen rossz. Hiányos itt a magyar haza 
iránt való szeretet tanítása, kevés súlyt fektet
nek itt az oktatás alapjára, a beszéd és értelem 
gyakorlására, keveset az írásra, olvasásra, szám
tanra, nyelvtanra, már pedig ezek nélkül meg 
nem szerezheti senki azt a kulcsot, amivel egyéb 
ösmerethez is juthatni. És ha mind ehez hozzá
teszem, hogy gyermekeink a sok neveletlen gyer
mek között mennyi — egész életükre kiható — 
erkölcstelen dolgot látnak és tanulnak el, úgy 
nem lehet csodálkozni, hogy a nemzetiségi vi
dékek népiskolai oktatásától az egész falusi ér
telmiségnek, minden erdésznek meg kell futa- 
modnia, gyermekét már zsenge korától kezdve 
idegenbe kell adnia, ezt már legzsengébb korá
ban kell megfosztania attól a szülői szeretettől, 
amely fényével és melegével egymagában is 
nemesebbé nevelhetné, mint valamennyi bölcs
nek minden tudománya . . .

Vegyük számba, hogy ott az idegen világban 
minő felügyelet alatt áll a gyermek, minő sze
retettel veszik azt körül, miképen gondozzák, 
táplálják — és sajnosán jövünk rá az igaz
ságra, hogy a szülői házat, az otthont, drága 
pénzért is csak imígy-amugy helyettesíthetik a 
kosztoshelyek. Csak kivételkép akad oly szál
lásadó, aki valóban helyettesítheti a szülőket, de 
a gyermeknek ily háznál való elhelyezése any- 
nyiba kerül, hogy ezt csak kevés szülő bírja el. 
Olcsóbb helyeken leggyakrabban rossz a táplál
kozás, minek folytán a gyermek testi, de lelki 
fejlődésében is visszamarad A test kimerül, a 
lélek elcsügged és mikor — a felsőbb iskolák
ban — a legnagyobb szükség lenne mind a 
kettőre, az ifjú kimerültén dől ki, neki adja ma
gát a semmittevésnek, léhává, proletárrá lesz.

Valóban: minden jó, amidőn a Teremtő ke
zéből kikerül, -— minden csak az ember keze 
alatt fajul el.

Ezek után látni való, hogy nagy szükség van 
olyan internátusokra, amelyek a felsorolt bajo
kon segítenének.

Nem mondok újat, hisz semmi sem uj a nap

alatt. Hazánkban van sok ilyen internátus, van a 
felekezeteknek, az államnak, társulatoknak, tes
tületeknek. Angol-, Francia-, Spanyolországban, 
Portugalliában, Belgiumban alig van középiskola 
internátus nélkül, ami mind az internátusok szük
séges és célszerű voltát bizonyítja.

Állítsunk mi is — talán az iglói nevelő- és 
tápintézet mintájára — internátust az erdészek 
gyermekei számára.

Az Iglón, 1899-ben épült ilyen intézet kelet
kezésének is -az volt az oka, hogy a kassa- 
oderbergi vasút vonalainak nagy része oly nem
zetiségi vidékeken vonul el, amelyekben nin
csenek tanintézetek, az alkalmazottak gyerme
keiket nem iskoláztathatták, a házon kívüli isko
láztatás sok pénzébe került a szülőknek s e 
mellett a nemzetiségi iskolában a gyermekek —■ 
az idegen szellemű nevelés következtében — 
nemzetükre, magyar hazájukra nézve idege
nekké váltak.

Ez okok folytán az illetékes körök az iránt 
való nyilatkozatra kérték a vasúti vonalon levő 
városokat, hogy az intézet fölállításához minő 
anyagi támogatással járulnának hozzá.

A legelőnyösebb ajánlatot Igló városa tette, 
ahol elegendő számú és minőségű iskola is 
van. A város mintegy 4000 négyszög-ölnyi terü
let adásával és minden ellenszolgáltatás nélkül 
adott 20,000 koronával járult az építkezéshez.

A magas földszintű emeletes épület a város 
egyik legszebb útján, a Park-úton E alakban 
épült. Van benne látogatók szobája, gondnoki 
iroda, tanuló-, háló-, fürdő-, játszó-, étkező-, 
ruhatermek, mosdó-, öltözőhelyek, konyha, köny- 
nyű- és fertőző betegeknek való kórházi épü
let, villámos világítás és minaen, a mi egy mai 
berendezésű intézetben csak szükséges.

Az éves helyekre minden évben pályázatot 
nyitnak. A kérvényeket abból a szempontból 
bírálják el, vájjon a kérvényezőnek szolgálati 
helye csakugyan oly messzire van-e az iskolá
tól, hogy gyermekét oda nem járathatja.

A fölvett gyermeket az intézet egyenruházza, 
fehérneművel a szülő látja el.

Az intézet növendékei az Igló-városi állami 
népiskolába, főgimnáziumba és egyéb intéze
tekbe járnak.
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Az intézetnek van gondnoka, a főfelügyeletet 
a vasúti igazgatóság végzi.

Az intézetbe fölvett gyermekek lakáson, élel
mezésen, felső ruhán és tanszereken kivűl ingye
nes orvosi gyógykezelésben is részesülnek.

A gyermek nevelési és élelmezési költségei
hez az apa évi fizetésének öt százalékával kö
teles hozzájárulni. E hozzájárulást — fizetéséből 
— tíz havi részletben vonják le. A tandíjat és 
az ebből eredő egyéb költségeket ugyancsak a 
szülők fizetik.

Azt hiszem, hogy —- ha olyan társadalmi 
osztály, mint aminő a legrosszabbul díjazott ta
nítói kar, tud gyermekeinek és a magyar ha
zának jóvoltáért internátust állítani — akkor az 
erdőbirtokosok is állíthatnak tisztjeik gyermekei 
részére a fentihez hasonló nevelő- és tápinté
zetet. Tegye meg minden honpolgár kötelessé
gét és tegyék össze vállvetve azt a pénzt, ami 
az ily hazafias, kulturális és emberbaráti intéz
mény alapításához szükséges. És neveljék az 
intézetekben a gyermekeket úgy, hogy ember 
korában „dolgozzék mint a paraszt, és gondol
kozzék, mint a bölcs.“

Távol áll tőlem a gondolat, hogy az ezen 
intézetbeli gyermeket csupán erdészeti vagy 
csupán valamely más, kiválasztott tanintézet 
számára készítsük elő. Ellenkezőleg, — oly 
irányt kívánnék adni az intézetnek, hogy abban 
minden gyermeknek a maga egyénisége, ráter
mettsége domboríttassék ki. Aki milyen pályára 
való hivatást érez magában, aszerint neveltessék 
emberré, a haza és az emberiség hasznos tag
jává és ne váljon szellemi proletárrá, amiből 
sehol a világon nincsen annyi, mint — az úri
osztály dicséretére legyen mondva — Magyar- 
országon. ^

A határbiztosításokról.
I r ta : Szénássy Béla.

Igen egészséges és nagyon időszerű gondolat az, hogy 
minden erdőgazdasági tervhez határnyilvántartási jegyző
könyvet kellessen csatolni.

Én mindenek előtt úgy vélem, hogy a határvonal-nyil
vántartást ne a gazdasági terv, hanem a birtokhatár — 
talán a községi határ — alapján kell megszerkeszteni, 
mert egy birtokos vagy egy község határában több gaz

dasági osztály, üzemosztály is lehet. Ha ugyanis egy köz
ség határai rendben vannak, rendben van akkor vala
mennyi — ezen községben előforduló — birtoknak vagy 
gazdasági testnek határa is. A községi határvonal-nyil
vántartás csak egy lesz, akárhány gazdasági tervvel 
fölszerelt — gazdasági test is legyen a község határában.

Ha az erdőbirtokosnak valamely egybefüggő erdeje 
több, egymás mellett fekvő község határában van, akkor 
ezen birtokra nézve egy határnyilvántartás is elegendő. 
Lehet ezen erdőbirtokon aztán tíz — ugyanannyi gazda
sági tervvel ellátott — gazdasági osztály is.

A közlött nyilvántartási mintából tehát az első két ro
va t: „Tag", — „osztag“* kimaradna, vagy ha megma
rad, akkor a gazdasági osztályt is be kell venni, hogy 
zavar ne támadjon, ha egymással szomszédos két gaz
dasági osztálynak két egynevű és egyszámú tagja kerül 
egymás mellé, mikor is mindkettő egyszersmind ugyan
azon község határában s egy birtokos tulajdonában is 
lehet. De a gazdasági beosztásnak (gazdasági osztály, 
tag, részlet) e nyilvántartásba való bevételét azért sem 
tartom célszerűnek, mert nem állandó. E beosztás na
gyon is függ a birtokosnak — a gazdasági tervben ki
fejezett — érdekétől, céljától és kívánságától, a határok
hoz azonban ritkán van köze. A határnyilvántartást és 
az ezt megelőző néha sok fáradsággal és költséggel járó 
határrendezést nem egy fordulóra, vagy talán ennek is 
csak egy szakára, de úgyszólván örök időkre szólóan 
kell megszerkeszteni.

Föltéve, hogy műszerünkkel elláthatni egyik határvo
naltól a másikig, szükségesnek tartom a deklinació fel
jegyzését is, mivel ez — tudvalevőleg — ingadozik.

Tehát az „Észrevétel“ rovatba: „a delejes elhajlás
1903 aug. hó 1-én (a határjárás és hitelesítés ideje): 
7°52’ —” meghatározás kerülne. Mert ha bizonyos idő 
múlva valamely határigazításra kerülne a sor, úgy első 
sorban a delejes elhajlást fog kelleni megvizsgálni s az 
esetleges eltérést kell meghatározni. Biztosabb azonban 
az első hatái domb valódi déllőjét meghatározni s ebből 
kiindulva az egész határ-felmérést szögméréssel végezni, 
a mit teodolitokkal való felvételeknél amúgy is meg kell 
tenni. Fontosabb — megye vagy ország — határoknál 
nem is szabadna ennek máskép lennie. De kisebb bir
tokoknál untig elegendő a delejes védkörre vonatkoz
tatott irányzat is, mert a mellett, hogy gyors, kisebb 
távolokra elegendő biztonságot nyújt, ha a tűt külső hatá
sok nem zavarják. Ugró állomásokkal egyszerűsíteni lehet 
a munkát. Ez esetben azonban az irányzatok „előre“ és 
„hátra“ való jelzésének nem kellene elmaradni. így bár
melyik elveszett határjelet még abban az esetben is 
meg lehet határozni, ha talán több, egymás mellett fekvő 
határdomb is hiányoznék.

A „határvonal iránya“ rovatot — a tájoló műszerrel 
való felvétel alkalmazásánál — kihagynám, mivel minden

* Avult szó — e helyett: részlet. Szerk.
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irányzat az É—D főirányra vonatkozik. És annál is in- I 
kább, mert én ezen szögmérési adatokhoz egy vázlat 
szerkesztését is ajánlom. Szakembernek az említett rovat 
amúgy is felesleges, a laikusnak meg, aki tud térképet 
olvasni, a vázlaton jelzett É—D irány elegendő tájéko
zást nyújt.

A „szomszéd birtok h. sz .“ rovatába: „birtokos neve
és h. sz. “ jelzést iktatnám. A birtokos neve ugyanis 
soká megmarad, bizonyítják a községekben élő, vagy élt 
régi családok nevei után hivott dűlők elnevezései. Van 
közöttük olyan, amely nemzedékről nemzedékre száll és 
százados múlttal dicsekedhetik. A határjelzésnél tehát 
fontos.

A „változások“ rovatot szűk volta miatt is, hasonló
képen mellőzni lehet, mert ha a határ bármelyik pontja 
bárminő oknál fogva változást szenved, úgy ezt a válto
zást amúgy is valamennyi rovaton végig fog kelleni ve
zetni a határdomb számától kezdve egész az irányszö
gig. A határváltozás okának bejegyzése mellett tehát 
(a minek különben minden gazdasági terv nyilvántartási 
jegyzőkönyvében is meg kell említve lenni), a rovatozott 
nyilvántartásba a következő kitételhez hasonló kerülne:

Változások:
„A_______________ határon, a 3—6. számú határpontok

közötti töréseket közös megegyezés folytán egy egyenessé
változtattuk. Kelt, stb." Irány 3—(4 -  5) —6-ra________ öl,
_______ :szög, stb. —  “ — Következnének az aláírások
és hitelesítések.

Ez pedig majdnem kivétel nélkül mindannyiszor meg
esik, valahányszor két szomszéd a közös határrendezés 
keresztülvitelére összejön. A vonalak hosszának a kétféle 
térkép és mérték szerint való ellenőrzése hosszadalmas 
és nehézkes. Két térkép kétféle adatot nyújt, sőt ezen 
ellenőrzés egyik-másik térképen sokszor keresztül sem 
vihető. Nem hiszem, hogy bárki, aki ehez hasonló mun
kával foglalkozott, nem tapasztalta volna ezt. Sőt olyan 
meglepetésben is részesülhetett, hogy összehasonlítást 
kellett tennie egy l ” = 4 0 -e s , egy 1” — 72°-es, vagy 
1” — 67.2°-es térkép között; sjó szerencse, ha még hasz
nálhatja a térképen levő mértéket s nem találja olyan 
karban, mely az ásó-kapafogó munkáskezeknek helyre
hozhatatlan nyomait viseli.

Előfordul az is, hogy mindkét fél térképének hitelesí
tését ugyanazon hatóság végezte; ugyanazon szakköze
gekkel, de különböző időben — minélfogva megesett, 
hogy az egyiken két pont között hatalmas törés volt, 
a másikon ellenben ugyanezen két szomszédos határpont 
egy egyenessel volt összekötve. A térkülönbség vagy öt 
hold; mindkét térkép hitelesített, tehát jó! Pedig rossz; 
s ha ilyenkor az egyik félnek elve, hogy „ha per, hát 
legyen per“, — úgy hamarabb lesz meg a magyar ve
zényszó, mint véglegesített határvonal. Könnyű belátni, 
hogy ilyenkor egy, a mostan divó egységes léptékek 
bármelyikével szerkesztett határrendezési vázlat, vagy 
térkép mily előnyös lenne s az utánunk jövőket mennyi 
kellemetlenségtől és felesleges munkától óvná meg.

A „határvonal nyilvántartás“ már most 
a vázlat mellé kerülne ugyanegy lapra 
s hogy igy mily kitűnő szolgálatot tenne, 
a mondottak után bizonyítani sem kell. 
Megközelítőéig a következő képet nyúj
taná :

Nyilvántartás
Vichodna, Polonka és Závadka községek 
hármas határától a Vichodna, Helpa és 
Závadka községek hármas határáig ter
jedő, a Coburg hercegi uradalom és a 

j5 £oo° magyar kir. kincstár között fekvő határ
vonalról.

A határvonal-nyilvántartás mellé egy vázlatrajz szer- | 
kesztését is ajánlom. Ezen vázlatot a határjárás alkalmá
val mindkét szomszédos birtokos szakértő megbízottja I 
felülvizsgálja és hitelesíti, azután a határjárási jegyző
könyvhöz csatolja. A vázlatot fontosabb mellékletnek tar- J 
tóm a nyilvántartási kimutatásnál. Ezen vázlatot — vagy | 
ha úgy tetszik, határvonal-térképet — ha a leirt módon j 
van hitelesítve, azért is előnyösnek tartom, mert ez eset
ben nem kell két szomszédos birtokosnak kétféle mér- 
céjű térképének a rajzolás, szerkesztés, beszáradás s 
ehez hasonló tökéletlenségek minden hibájával kétszer is I 
vesződnünk.
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Igaz, hogy ezen eljárás egy kis munkával s némi fá
radsággal jár, mert a határjárási jegyzőkönyvet és „tar- 
tozék“-ait két példányban kell szerkeszteni, de tekintetbe 
kell vennünk azt az előnyét, hogy hitelessége mellett, 
mindenkor kellő tájékozást és támpontot nyújt, s szerinte 
a határ bármikor felülvizsgálható és ellenőrizhető. Ezen 
előnynyel szemben a reá fordított egyszeri munka és idő- 
veszteség hátránya elenyésző, mert jóformán csak máso
lásról van szó, hiszen a felvétel amúgy is meg van, tér
képet pedig csak kell szerkeszteni, más célra is, melyről 
a határvázlat lemásolható.

Ha nagyobb birtokhatár mellett a szomszédhatár nem 
egy, de több birtokosé — talán az erdő határa parcellá
zott birtok — úgy a jegyzőkönyvet és vázlatot valameny- 
nyi szomszédos birtokosnak alá kell írni és másodpél
dányát az illető községben megőrizni. Minden kisbirto
kosnak egy-egy példányt adni szükségtelen.

Az állami kezelésbe átvett községi erdők térképein 
talán helyet lehetne szorítani ennek a kis határvonal
nyilvántartásnak is. Szükségtelen erre a célra az üzem
nyilvántartáshoz az eddigieken kivűl egy uj mintát is 
csatolni, a midőn erre — az esetleges határváltozás be
jegyzésére — a nyilvántartási jegyzőkönyvben (15-ik 
minta) elegendő hely van. Kisebb birtokoknál pedig a 
határjárási vázlat is elmaradhat, erre a célra maga az 
állománytérkép is hitelesíthető.

Előre is mondtam, hogy a határoknak ilyen biztosítása 
életre való gondolat s most ismétlem ezt, mert tudjuk, 
különösen mi erdészek, hogy mily mostohák az erdők 
határviszonyai. Ez különben a dolog természetéből folyik, 
mert hiszen az erdőhatárok rendesen a legkitettebb és 
félre esőbb helyeken, messze bent a bércek között vo
nulnak, ahol eddig a madár sem járt.

Ugyan kinek jútott volna eszébe ezelőtt ezekre is gon
dolni, hacsak az erdésznek nem, a ki az ország egyik 
— napról-napra nagyobb kamatot nyújtó — tőkéjének 

hivatott őre. Bizony, ha így biztosítjuk határainkat, akkor 
legalább a jövőben bajos lesz tőlünk elvitatni egy tenger
szemet.

Ismét egynéhány szó az erdőőr kérdéshez.
A „Magyar Erdész“ november 15-iki számában „Hárs“ j 

foglalkozik az „erdőőr" kérdésével, kijelentve, hogy nem 
akar vitát provokálni.

Ne is vegye felszólalásomat annak, de szükségét lá
tom, hogy ezt a kérdést egy másik oldalról is megvilá- j 
gítsam.

Nem akarok a „szakiskolás“ erdőőr védelmére kelni, 
nagyon jól tudom, hogy több közöttük a selejtes, minta 
„nem szakiskolások" között. Három és fél éve vagyok 
szakiskolai segédtanár, volt alkalmam nemcsak szemé
lyesen meggyőződni erről, de állásomnál fogva mások 
panasza is eljutott hozzám.

Mégis annak a nézetnek vagyok híve, hogy helyesebb

volna, ha csak szakiskolát végzett embert lehetne alkal
mazni erdőőrnek !

Miért? Azért, mert én ettől várom a szakiskolai em
beranyag javulását, sőt egyetlen módnak tartom, amivel 
a szakiskolát azzá tehetjük, aminek lennie kellene, olyan 
iskolává, mely megbízható, jó és elméletileg is képzett 
erdőőröket nevel. Ez adná meg a szakiskolának a tulaj- 
donképeni létjogosúltságot, mert most az — félig-meddig 
— felesleges intézmény.

Én tehát nem akarom a „nem szakiskolás“ erdőőrö
ket elitélni, hanem az ott levő jó anyagot szeretném be
vonni a szakiskolába a szakiskoláztatás kényszere útján, 
mert más módot erre nem tudok.

Aki nem erdőőrnek való, azt a két évi szakiskola 
ugyancsak nem fogja azzá tenni, aki pedig arra való, 
annak nagyon jót tesz az ottani alapos tanítás 1

Nézzük csak, honnan kerül a „nem szakiskolás“, 
honnan a „szakiskolás“ erdőőr.

Megjegyzem, magánerdőbirtokok viszonyait közelebbről 
még csak kevésbbé ismerem, de ezeknél is, a kincstár
nál is úgy szerzik a „nem szakiskolás“ jó erdőőröket, 
hogy a munkások, esetleg az uradalom, az erdész vagy 
az erdőőr cselédjei vagy az erdőőr fiatal rokonjai közül 
egyet-egyet, aki szorgalmat, megbízhatóságot és ráter
mettséget mutat, megbíznak előbb csekélyebb, azután 
fontosabb erdőőri teendőkkel; ha az illető beválik, a 
gyakorlatban megtanulja azt, amire éppen szüksége van, 
több évi szolgálat után leteszi a szakvizsgát és evvel 
kapott az uradalom egy minősítéssel bíró, jó erdőőrt, 
kinek többnyire meg van a helyismerete is, munkaköre 
is, mert legtöbb esetben azon a helyen szolgál tovább, 
ahol eddig is volt.

Ha ellenben az illető nem válik be, ismét visszateszik 
a favágók közé, illetve abba a sorba, ahonnan elővették.

Lássuk viszont a „szakiskolást".
Tudjuk nagyon jól, hogy rnanap nehéz az élet, a sze

gény ember nem sokat nézi, honnan jön a kenyér, mi
lyen pálya adja, a fő az, hogy legyen, legalább egy 
időre legyen.

Erre pedig kitűnő eszköz az erdőőri szakiskola 1 . . . 
Hiszen aki abba belejut, teljes két esztendőre el van 
látva; legtöbbje még arról is meg van győződve, hogy 
ha már őt két évig eltartják ott, kell, hogy a jövőjéről 
is gondoskodjanak és nem egyszer hallani éppen a leg
silányabbak részéről egyenes követelést egy állásért. Eh
hez járul még a szakiskolákról, illetve általánosan az er
dészetről uralkodó ferde felfogás és hiányos ismeret. 
Hisz’ én tőlem egyszer azt kérdezte egy aggódó apa, 
hogy váljon a fia, kit szakiskolába akar adni, hány év 
alatt jut el oda, ahol én most vagyok!?

Nem csoda, ha annyira törik magukat a szakiskola 
után, úgy, hogy az üresedésbe jövő helyekre 5- -6-szor 
több a pályázó.

Van ezek között mindenféle elem. Igen nagy részök 
csakis a két évi biztos ellátásért jön. Erdőt még alig Iá-
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tott, puska a kezében nem volt és akar erdőőr, vadőr 
lenni. Még hozzá jó részök próbált már szerencsét má
sutt i s ; volt napszámos, iparossegéd, diák, kadét, segéd
jegyző, inas stb., de nem tudott boldogulni. Kevesen van
nak köztük, akik avval a szándékkal jönnek: „én tanulni, 
dolgozni akarok, hogy hasznomat vehessék!“

Még kevesebben vannak azok, akik valamely hatóság
tól vagy uradalomtól hoznak komoly ajánló bizonyítványt, 
hogy „ez az ember ennyi ideig szolgált nálam, megbíz
hatónak találtam, megérdemli a pártfogást!“

Pedig csak ez az utolsó két kategória adja a haszna
vehető, jó anyagot. A legutoljára említetteket majdnem 
kivétel nélkül vissza is fogadja az, aki küldte. Ismeri 
már az emberét!

Most —  kérem — tessék elképzelni, ha a szakiskolába 
túlnyomó számban jutnának be azok, akiknek az ed
digi munkaadójuk ily ajánló levelet adhat; tia azokat, a 
kik a munkások stb. közül kiválva, kedvet, rátermettsé
get és megbízhatóságot mutattak egy-két, esetleg több 
éven át, akik már ismerik az erdőőr gyakorlati teendői
nek legalább egy részét és ismerik magát a pályát; ha 
ezeket itt a szakiskolában megismertetjük a szükséges 
elméleti tudnivalókkal és a gyakorlatnak is lehetőleg sok 
oldalával. . . .  milyen pompás anyagot adna az a szakiskola!

Mily jó hatással volna az intézet gyengébb tanu
lóira is, ha túlnyomóan becsületes, munkásemberek kö
zött élnének két esztendőn át.

Megszűnnék a gyűlölködés a „szakiskolás“ és „nem 
szakiskolás“ között, mert bizonyos idő múltával csak 
„szakiskolás“ maradna.

Kapnánk oly erdőőröket, kiknek nagyobb része úgy 
elméleti ismereteiben, mint gyakorlati jártasságában, de 
tisztességében és buzgalmában is megbízható.

Azt hiszem, sok helyen megszűnnék az erdőgondnok 
túlterheltségének panasza, ha a megbízható, de elméleti
leg nem elég erős és viszont a „kitanitott“, de svihák 
erdőőre helyett egy becsületes és tanult emberre bizhatná 
azokat az apróbb dolgokat, a melyek arra megnyugvással 
rá bízhatók.

A szakiskolák erdőtisztjeinek is jobb dolguk volna, mert 
bizony a mostani anyag tanítása — különösen az egyéb 
teendők tömege mellett — vajmi keserves és hálátlan 
dolog.

Nézzük azonban a dolog másik oldalát i s !
Lenne ugyan az általános szakiskoláztatási kényszer

nek is hátránya, illetve akadálya.
A munkaadó nehezen nélkülözné két évre emberét, 

a ki jelenleg betölti a neki adott helye*.
De a kár, a mi ebből származik, azt hiszem, nem 

éri fel az előnyt, a mit nyer annál is inkább, mivel az 
ellátás a szakiskolában majdnem kizárólag állami lévén, 
az illető egyén kitanítása a munkaadónak pénzébe nem 
kerül. Azonfelül pedig lehetőleg fiatal korában kellene 
azt szakiskolára küldeni, a meddig inkább kisegítő szerepe 
van és könnyebben nélkülözhető.

Ez volna tulajdonképen az egyedüli komoly akadály, 
a mi a szakiskoláztatásnak kötelezővé tételével szemben 
felmerülhetne, mert az magától értedődik, hogy a jelenleg 
szolgálatban levőket, a kik koruk vagy családi viszonyaik, 
talán hely hiánya miatt nem mehetnek el a szakiskolába, 
biztosítani kellene mellőzések ellen, a mi könnyen keresz
tül vihető, a mennyiben az általános szakiskoláztatásí 
kötelezettséget csak bizonyos idő elmúltával kellene élet
beléptetni. Hasonló intézkedésre gondolok, a milyent az 
erdőtörvény 37. §-ának c. pontja tartalmaz: hogy bizonyos 
idő eltelte után szakvizsgára csak szakiskolát végzett 
egyén bocsátható. A mostani szolgák tegyék le a vizsgát 
addig, az azután jövők pedig járjanak mind szakiskolába.

Még egy más hátránya is van a szakiskoláztatásnak; 
ez az urhatnámság fejlesztése. Ez azonban, úgy tapasz
taltam, általános átka a hasonló iskoláknak.

Láthatjuk mindenütt éppen az alacsonyabb míveltségü 
embereknél, hogy ha akármi néven nevezendő iskolába 
járt felnőtt korában, azt hiszi, hogy szédítő magasságba 
került azok fölé, kiknek ez a szerencse nem jutott.

Nézzék kérem azt a fölényes megvetést, a mivel az 
iparos-iskolába járt inas vagy segéd, vagy földmives- 
iskolás suhanc viseltetik a szerencsétlenebb társa iránt, 
vagy pedig azt a nagy uraságot, a mibe az altiszti isko
lába járt katona emeli saját magát! Persze az iskola 
révén szerzett fölényt kifelé is lehetőleg szembetűnően 
kell érvényre juttatni 1

Évről-évre látom ezt növendékeimen. Akárhány jön 
ide bocskorban, gatyában, rongyosan; a mikor elmegy, 
akkor kemény kalap, mancsetta van rajta, vagy átcsap 
a másik szélsőségbe, és ezüstzsinóros egyenruhába vagy 
térdnadrágba és rikító zöld harisnyába bújik, kalapján 
araszos kakas vagy egyéb toll lengedez.

A míg az intézet falai között van, addig alázatos és 
engedelmes, a mint végzett és kikerül, svihák és pöffesz- 
kedő. Pedig higyjék meg, nem voltak kényeztetve a szak
iskolában egy cseppet sem.

Soknál e betegség gyógyíthatatlan, de a hasznavehető, 
józan elemnél elmúlik önmagától. A jóravaló, tisztesség
tudó fiatalokról — ha rá is ragadt — gyorsan lekopik 
ez a hamis máz letörli az élet.

Félévi külső szolgálat kellő szigorú főnök alatt: már 
akkor visszakerül a mindennapi egyszerű, okos ruha és 
egyszerű, okos élet. Leginkább csak a haszontalanja 
tartja meg (—• nem tudom, és nem mondom, hogy 
„Hárs“ másolója ezek közül való-e? —) az urhat- 
námságot külső jellegeivel együtt, de abból nem is igen 
veszi ki valaha ember, csak néha a sors.

Csakhogy — ha lesz megbízható emberünk —  az ilye
nek úgysem fognak bekerülni sem az erdőnkbe, sem az 
irodánkba.

A mi a szakiskola ellen oly gyakran hallott kifogást 
illeti, hogj a tanterve, illetve a tanulandó anyag nem 
megfelelő, erre ezúttal nem terjeszkedem ki, csak azt 
említem, hogy a szakiskolák szervezetének átdolgozását
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tervezik, a mit eléggé mutat az, hogy az éppen most 
pályázatra bocsátott külföldi tanulmányút programmjába 
az erdőőri, illetve vadőri oktatás tanulmányozása is fel 
van véve.

Saját meggyőződésem e tekintetben oda irányul, hogy 
ha van is a tantervben hiba, nem ezen fordul meg a 
dolog lényege. Olyan tökéletes iskola nincs a világon, a 
mely rossz anyagból rövid két esztendő alatt jó erdőőrö
ket volna képes nevelni, és elvégre is a szakiskola nem 
javító intézet. Sokkal fontosabb és következményeiben 
mélyebbre ható követelmény: Küldjünk a szakiskolába 
jó, megbízható anyagot! Egyszeriben meg fognak szűnni 
a panaszok a „szakiskolás" erdőőrök ellen. Roth
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A 18-ik szám 331-ik oldalán a juniperus communisról közölt 
cikk tartozéka.
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Az Országos Erdészeti Egyesület 
gyűléseiről.

Az Orsz. Érd. Egyesület budapesti palotájának termei- | 
ben december 19-ikén tartott választmányi ülést és 
20-ikán rendes évi közgyűlést.

A választmányi ülésben a Horváth Sándor-alapitvány 
1000 koronás jutalomdiját titkos szavazás útján az egye
sület alelnökének, Bedő Albert nyug. államtitkárnak Ítélte. 
Azonkívül intézkedett, hogy mintegy 5000 K segély osz
tassák ki különféle alapítványokból, szőrűit helyzetbe ju
tott erdőtisztek részére és elhalt erdészek árvái számára.

A közgyűlést megelőző napon a Metropole-szállóban 
estélyt tartott mintegy hetven, többnyire vidéki erdőtiszt 
s a régi emlékek és baráti köteléknek megújítása végett 
fesztelen hangulatban mulatott Banda Marci hírneves ban
dájának szebbnél-szebb régi kuruc-nótáiban . . .

A közgyűlésen mintegy százhuszan vettek részt, ami 
korántsem mutat valami nagy érdeklődésre, mert az 
egyesületi tagok száma ma már meghaladja a kétezerét.

Báró Bánffy Dezső elnökön kívül ott láttuk Feilitzsch 
Arthur báró képviselőházi alelnököt, Vásárhelyi Béla fő
rendiházi tagot, Kiss Pál és Bedő Albert volt államtit
károkat, Heintz Hugó orszgy. képviselőt, Soltz Gyula, 
Horváth Sándor és Tavi Gusztáv ministeri tanácsosokat, 
valamint számos más magasabb rangú állami és magán
erdészeti tisztviselőt.

Az elnök megnyitotta a közgyűlést, mire Bund Károly 
egyesületi titkár felolvasta az egyesület múlt évi műkö
déséről szóló jelentését. A több ívre terjedő ismertetés 
tanúbizonyságot tesz arról, hogy a 38 év előtt megala
kúit O. E. E. fontos hivatásának tudatában, mint más 
években, úgy 1903-ban is tevékeny részt vett a haza
erdészet istápolásában.

E jelentésből megtudjuk, hogy a zavaros politikai vi
szonyok miatt a múlt évi közgyűlésnek a legelőgazdaság 
törvényben való szabályozására vonatkozó határozatát a 
kormány által végrehajtani nem volt időszerű.

Az egyesület az oláhországi fabehozatal kérdésével, az 
Ausztriával megújítandó vám- és kereskedelmi szerződés
sel és az autonom vámtarifa törvényjavaslattal is foglal
kozott s mindezekre nézve részletes felterjesztésekben 
fejtette ki a hazai erdőgazdaság jogos kívánságait a kor
mány előtt.

Az 0. E. E. sajnálattal tapasztalta, hogy az autonom 
vámtarifának a törvényhozás elé terjesztett javaslata mel
lőzi a fára és faárúkra, valamint a cserzőanyagokra vo
natkozólag azokat a vámtételeket, amelyeket az egyesü
let elfogadni ajánlott.

Az erdei vasutak engedélyezési eljárásának egyszerű
sítésére s a vasút építéséhez szükségelt területek meg
szerzési módjának szabályozására vonatkozólag, a keres
kedelmi ministerhez már régebben intézett kérelmét meg
újította.

A Bedő Albert alapítványból az egyesület két erdész
akadémiai hallgatónak 600—600 korona évi segélyt ad,

A jótékony alapítványok az elmúlt évben szaporodtak, 
amennyiben Faragó Béla zalaegerszegi magpergető-tulaj- 
donos 6000 koronát alapított erdőtiszti árvák segélyezé
sére. Hasonló áldozatkészséget tanúsított Stainer Gyula 
körmendi magpergető intézete, amely évi 1000 koroná
val járul az egyesület alapítványainak növeléséhez.

Az egyesület József kir. herceghez 70-ik születésnapja 
alkalmából üdvözlő feliratot intézett, továbbá Darányi Ig
nác volt ministertől visszalépésekor meleghangú átiratban 
búcsúzott, Tallián Béla ministert hivatalba lépésekor tisz
teletteljes hangú feliratban üdvözölte.
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A titkári jelentés tudomásvétele után a közgyűlés tíz 
választmányi tagot választott és azután a múlt évi szám
adások jóváhagyása és a jövő évi költségvetés megálla
pítása után áttért az irodalmi pályázatok tárgyalására, 
melynek során az akác monográfiájának kiírt pályázat 
eredményességéről értesült és az Erdészeti Lapok összes 
évfolyamainak tárgymutatójára és egy erdőgazdasági en- 
cyklopédikus kézikönyv megírására nyitott újabb pályázatot.

Végül Berendy Bélának a ligetes legelők ügyében be
adott indítványát tárgyalta és azt határozta, hogy B.-nek 
képekkel illusztrált ismertetését tanulmány végett kiadja 
annak a bizottságnak, mely az általános legeltetési kér
dés mikénti helyes megoldására vonatkozó javaslatot van 
hivatva készíteni. „

A közgyűlés után a Continent szálló nagytermében 
közös ebéd volt, melyen báró Bánffy elnök 0  felségére, 
Bedő Albert az elnökre mondott felköszöntőt s azonkívül 
is számos felköszöntő hangzott el.

..........V&fc*
Felhívás.

A Selmecbányái bányászati és erdészeti „Akadémiai 
Kör“ elnöksége a napokban gyüjtőivet küldött hozzánk, 
melyen az alábbi felhívás á ll:

Szaktársak !
Régi óhaja a Selmecbányái „Bányász és Erdész Aka

démiai Kör“-nek, hogy saját helyisége, saját háza legyen.
A helybeli lakás-viszonyok miatt a kör oly helyiséget, 

mely az akadémiai ifjúságot magába tudná fogadni — 
nem kaphat s így céljának és rendeltetésének kellőképen 
meg nem felelhet.

Évekkel ezelőtt indult meg a gyűjtés a kör ház-alapja 
javára.

A kör nyilvános estélyein szokásos gyűjtés és az alap 
javára rendezett mulatságok oly csekély eredménynyel 
jártak, hogy a begyült összegnek ezen az úton való 
gyarapítása mellett a vágy sokáig betöltetlen marad.

Látva a törekvés eredménytelenségét, közgyűlésünk el
határozta, hogy a szaktársak, a régi akadémikusok áldo
zatkészségéhez fordul.

Régi akadémikusok! kik vágyva gondoltok vissza itt 
Selmecen eltöltött ifjú évek édes emlékére, kik rokon
szenveztek ezzel az erős és a magyar diákság között 
egyedül igazán kollégiális ifjúsággal: ne taszítsátok el 
kérő kezét magatoktól s adjatok nélkülözhető filléreitek
ből erre a célra, hogy régi vágyunk és törekvésünk, mely 
a Ti vágyatok és törekvéstek is volt, ne maradjon meg 
nem valósult vágy s hiú törekvés 1

Szaktársi üdvözlettel Az akad. kör elnöksége.
Midőn az akad. ifjúság kérelmét olvasóink pártfogásába 

ajánljuk, egyúttal kijelentjük, hogy a ház-alapra szánt 
adományokat készséggel fogadjuk el s azt lapunkban 
nyilvánosan elszámoljuk. Hazafias tisztelettel

A Magyar Erdész szerkesztősége.

T Á R C A .

Tündértánc az erdőben.
K- A. után szabadon átírta: Buday Sándorné, Újhelyi Vilma.

Egy szép őszi nap délutáni óráiban Wills Konrád fő
erdész háza előtt leányok és fiatal emberek vígan jár
ták a keringőt, melyhez a fiatal emberek zenéltek. A nap 
a nyugati égaljon biborszinü sárgás visszfényt hagyott hátra, 
mely még megvilágította a tisztás térséget, a hol táncol
tak, élénk pírba vonva a táncolok arcát.

Egy bevégzett keringő után Wills Agáta igy kiáltott föl:
— Még sem igazság az, hogy a szegény Gusztáv egész 

este csak a trombitáját fújja, s egyet sem táncolhat. 
Lothár nála nélkül is játszhatnék és Gusztáv is részt ve
hetne a táncban.

— És hogy kárpótoljuk őt ama fáradságért, melyet 
érettünk tesz, hogy táncolhassunk — szólt közbe a szép 
Madelaine, — nyilatkoztassuk ki, miképp följogosítjuk őt, 
előbbi kötelezettségeink nélkül, válassza közülünk azt, a 
kit legszebbnek talál, s járja el azzal a keringőt kétszer 
egymás után.

Wills Agáta megremegett minden izében; ő a Gusztáv 
nejéül volt kiszemelve; régi terve volt ez már a két csa
ládnak, azonban Gusztáv egész akkorig nem igen tün
tette ki a főerdész lányát. Wills Agáta szerette Gusz
távot. De ki ne szerette volna őt? Hiszen a legszebb, s 
legkedvesebb fiatal ember volt a vidéken ; nem volt ügye
sebb és merészebb vadász, mint ő, s a hercegi földesur 
megígérte neki, hogy leendő ipa helyébe, ki már lekö
szönni szándékozott hivataláról, a házasság után őt ne
vezi ki. A mi Agátát illeti, ez is derék, s igen szép és 
különösen jó leány volt, ki anyja halála óta vezette a 
főerdész háztartását, mivel ez két gyermekével maradt 
el özvegyen: Agátával és Lothárral. Nem volt jobban ren
dezett ház, mint az öreg Konrádé, sem olyan, mely a kor
látolt jövedelem mellett annyi jólétet nyújtott volna.

Agáta bálványa volt apjának s fivérének, kik őt jó an
gyaluknak nevezték, s csakugyan volt is benne valami 
angyalszerü. Termete nyúlánk, hajlékony volt, tojásdad 
arca kissé halvány; hosszú selymes hajfonatai diadém- 
ként övezték magas fehér homlokát; sötétkék szemei, 
melyek csupa gyöngédséget, ártatlanságot és buskomoly- 
ságot fejeztek ki.

Gusztáv megfogta Agáta kezét, kinek szive elfogódott 
az örömtől.

Lothár újra kezébe vette a vonóját, s egy Gusztáv által 
szerzett keringőt játszott, mire a fiatalság ismét táncra 
perdült.

A hold már kibukkant a fák mögül, megaranyozva 
azoknak koronáit. Annyi fenséges nyugodtság, annyi ün
nepiesség volt a természet eme megpihenésében, hogy a 
fiatalság önkénytelenül abban hagyta a keringőzést, s a 
ház ajtaja felé közeledett, hol az öreg Wills nyugodtan 
pipázott, gyönyörködve a fiatalság mulatságában. A tán
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cosok bizalmas beszélgetésbe merültek. Egyszerre Gusz
táv és Agáta, kik leghátul maradtak, közeledtek az öreg
hez, s igy szóltak:

— Atyám, mi szeretjük egymást; add reánk áldá
sodat.

Mind a ketten letérdeltek. Wills Konrád megáldotta 
őket, s az ég minden áldását kérte reájok Istentől.

Lothár odasietett Gusztávhoz, s megszorította a kezét; 
ez egy épen kezében tartott hófehér rojtosfürtü komló- 
virág-bokrétát nyújtott Agátának, melyet az imént sze
dett az erdei út mentén, mig a táncolok pihentek.

E perctől kezdve jegyesek voltak, s már a lakodalmi 
előkészületekkel foglalkoztak.

Azonban Gusztáv egy napon komoran, bánatosan je
lent meg az erdészlakban, s egészen összegyűrt levelet 
mutatott, melyben arról értesítették, hogy Frankfurtban 
egy nagybátyja haldoklik, s azt óhajtja, hogy Gusztáv 
fogja be a szemeit.

Agáta ezt mondta neki:
— Ne felejtsen el és térjen vissza mielőbb.
Egy szót sem mondott többet a fiatal leány, mert 

akkor arra kérte volna, hogy ne utazzék el. E hir nagyon 
nyomasztólag hatott Agáta szivére; a legsötétebb gondo
latok merültek föl lelkében; hiszen a boldogság oly mu- 
lékony! Oly kevés jut abból a halandónak, hogy attól 
él, elragadják azt tőle, a miért is csak hallgatag mer 
boldog lenni.

Az öreg Wills minden fölindulás nélkül fogadta a hirt, 
s igy szólt Gusztávnak:

— Szerencsés utat fiam, s térj vissza hozzánk, mi
helyt illően leróttad tartozásodat, melyet a természet sza
bott eléd. Mikor utazol?

— Még ez éjjel — viszonzá az ifjú, — nehogy el
mulasszam azt a gyorskocsit, mely innét tíz mértföld- 
nyiről, holnap indul.

— Vidd magaddal a puskádat is, szólt az öreg erdész.
Éjféltájban Gusztáv csakugyan útnak indult, vállán va

dásztarisznyával és fegyverrel; azonban némi kerülő utat 
tett, mert mielőtt a vidéket elhagyta volna, látni akarta 
még egyszer Agátáéknak a házát.

A fiatal leány még fönt virrasztott, világosság volt a 
szobájában.

A mint az ifjú a ház felé közeledett, a szálas erdő 
tölgyfáira kúszó komlóvirágokból letépett néhány fürtöt, 
s koszorúba kötötte azt, hogy forrón szeretett jegyesének 
az ablakára függessze. A lak körül volt véve mogyoró
bokrokkal ; Gusztáv odalopódzott az ablakhoz, s elhe
lyezte.

Másnap reggel, mihelyt a nap első sugarai behatoltak 
a kis szobába, Agáta megnyitotta az ablakot. Haja ku
száit, ruhája gyűrött volt; sirt egész este, s kimerültén 
aludt el a nélkül, hogy levetkőzött volna. Mihelyt kite
kintett az ablakon, azonnal megpillantotta a tömött fehér 
koszorút. Levette azt, s ajkához, majd szivéhez szorította.

Gusztáv minden postaállomásról levelet küldött jegye

sének ; de bármily nagy lehetett is a távozó ifjúnak bá
nata, még nagyobb volt a szegény Agáta szomorúsága. 
Rövid idő múlva veszíteni is kezdte arcának a rózsáit; 
fekete haja lankadtan hullott alá, kék szemei bágyadtak, 
fénytelenek lettek.

Majd bekövetkezett az az idő is midőn a levelek mind 
ritkábban érkeztek, sőt végre egészen ki is maradtak.

Agáta nem panaszkodott; azonban szeme és arca be
esett, s ő egyre sirt szobájának a magányában; mogorva 
és emberkerülő lett, sőt még atyjának és Lothár bátyjá
nak a társasága is terhére kezdett válni.

Végre egyszerre csak lesújtotta a betegség. Lothár öt 
Ízben is irt Gusztávnak, a nélkül, hogy választ kapott 
volna tőle. Egy reggel azután elutazott Frankfurtba. Két 
hónappal később kocsin tért vissza, sebesülve, halvá
nyan; néhány nap múlva meg is halt a Gusztávtól pár
bajban kapott sebeiben.

A dolog így történt: Frankfurtba érkezve, Gusztáv a 
nagybátyját korántsem találta oly betegnek, mint kép
zelte. A fiatal embernek atyjához való nagy hasonlatos
sága csak fokozta a beteg ember örömét, ki mihamarábbi 
fölüdülését öcscse jelenlétének tulajdonította.

E nagybátya nagyon gazdag volt, s számos gyermeke 
közül csupán egy lánya maradt életben, a kit Gusztáv
nak szánt nőül.

A fiatal ember nem merte mindjárt visszautasítani 
nagybátyjának az ajánlatát, s időt kért, mig anyjának a 
beleegyezését megnyerheti. Titokban azonban arra ösz
tönözte Gusztáv az anyját, hogy ez tagadja meg e há
zasságot illető beleegyezését. De mielőtt anyja e válasza 
megérkezett volna, a fiatal ember hozzászokott szép unoka- 
hugához és ennek dúsgazdagságához; nem kissé volt 
tehát elragadtatva, midőn az először óhajtott levél helyett 
egy másikat kapott, melyben anyja élénk színekkel fes- 
tegette ezen egybekelésnek előnyösségét, melyre nézve 
az ifjúnak már úgy sem volt semmi ellenvetése.

Lothár épp aznap érkezett meg, midőn Gusztáv a 
lakodalmát tartotta cousinejával; heves szemrehányások
kal illette egykori barátját, s kétségbeesve, hogy ezt nem 
tudja eltökélt szándékától eltéríteni, még akkor sem, mikor 
Agátának nagy bánatát és szenvedéseit ecsetelte, meg
sértette őt és kihívta párbajra.

Megverekedtek s Gusztáv kardja súlyos sebet ejtett a 
fiatal emberen.

Agáta nem sírt, de könnyei szívére tolúltak alá, s 
égető fájdalmat okoztak neki.

E pillanattól kezdve fogadást tett, hogy atyjának ápo
lására szenteli minden idejét és imádkozik az öregért 
kit fiának halála teljesen lesújtott.

Az imádság a szerencsétlenek menedéke; ez az utolsó 
támasz, ha minden más támasz elhullt; szent kötelék ez 
az ember és Istenség közt.

Gusztáv nagy gazdagságba jutott, s Frankfurtban a 
legszebb asszonynak volt a férje, egészen újság volt neki 
a fényűzés és gyönyör, melyet a városban élvezett.
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Azonban a házassága után egy év múlva apósa meg
halt, s neje, kit anyai öröm ért, egyidőre a vidékre 
akart költözni.

Gusztáv néhány mértföldnyire az öreg Wilis Konrád 
vadászlakától, kastélyt vett, s ott töltötte az egész nyarat.

Ez idő alatt Agáta folyvást hervadt, s végre minden 
nagyobb betegség nélkül elhunyt. Ama fehér hervadt 
fürtös koszorúval temették el, amelyet Gusztáv függesz
tett egykor ablaka elé.

Egy este Gusztáv huzamos ideig tartott vadászatról 
térve vissza, eltévedt az erdőben, s legjobbnak vélte, ha 
az utat megtalálja, anyjának a házát keresni fö l; onnan 
aztán könnyű lesz tájékozni magát; hiszen életének első 
felét amaz erdőben töltötte el, hol nem volt egyetlenegy 
ösvény, melyet ne ismert volna.

Ama ház előtt kellett elmennie, hol az öreg Wilis 
Konrád lakott egy vén cseléddel.

Gusztáv sietve haladt tovább, mintha hallotta volna a 
házban a fiáért s leányáért imádkozó öreg embert. Úgy 
rémlett előtte, mintha ezt kiáltotta volna utána:

— Gusztáv ! Gusztáv ! te ölted meg két gyermekemet! 
légy átkozott! légy átkozott 1

Gusztáv még gyorsabvan haladt előre a dúsan lecsüngő 
komlóvirágok között, , mígnem egyszerre megborzadva 
állt meg.

Valamely rendkívüli veszély lehetett az, mely így 
megrázkódtatta Gusztávot, az erdők legbátrabb vadászát; 
nem is használta fegyverét, mert az, ami őt megijesz
tette, nem földi jelenség volt.

Tisztán hallhatta most már ama keringőnek a dalla
mát, melyet egykor ő szerzett, s Lothár ama nap ját
szott, midőn az öreg Wilis megáldotta leányát és Gusz
távot.

A fiatal férfi keresztet vetett magára és tovább sietett.
Aztán nem enyészett el többé a d a l; tiszta, üde, 

röpke női hangok hatottak fülébe; újra megállt s vissza
fojtott lélekzettel figyelt. Folyvást ugyanazt a keringőt 
énekelték s ugyanakkor lábak tipegésének a neszét is 
lehetett hallani, de egészen zajtalan volt az, minőt em
beri tagok hasztalanul kisérlenének meg.

Gusztávnak ég felé meredt a haja, lába remegett, de 
azért előre haladt a tömött komlóvirágos ösvényen és j 
erősen figyelt. Most már a dal szövegét is tisztán hall- I 
háttá; azt a verset dalolták, melyet ő szerzett e dallamra 
amaz éjjel, midőn Agáta ablakától eltávozott; ő azt soha ! 
senkinek sem mondta el s mégis most dalolni hallotta.

Gusztáv a verset az erdőben költötte és soha sem irta 
le; ő is már csaknem elfeledte, s ime most saját füle 
hallattára dalolták, egyetlenegy szót sem tévesztve el 
abból.

Még néhány lépésnyire haladt tovább, s az út kanya
rulatánál magas, terebélyes hársfákkal kerített tisztásra ( 
bukkant, melyet a hold titokszerűen világított meg.

Gusztáv félelmek között egy mogyoróbokorban vonúlt | 
meg, honnan sajátszerű látvány tanúja volt. Fehérbe öl- j

tözött, virágokkal koszorúzott fiatal lányok dalolva járták 
a keringőt a gyepen ; lépteik oly könnyedek voltak, hogy 
nem lehetett tudni, vájjon érintik-e lábukkal a földet? 
Kellemes, lágy, titokzatos hangjokat legkevésbbé sem 
zavarta meg a keringőzés; arcuk rendkívül sápadt volt, 
szemeik sugárzottak.

Gusztávnak ekkor eszébe jutott az erdei tündérek táncá
ról szóló rege. Jegyeseik által elhagyatott s hajadonon 
elhalt fiatal szüzekről szólt ez, kik éjenként az erdőben, 
holdvilágnál táncolni szoktak.

A keringővei fölhagytak egy pillanatra, s oly csönd 
lett, hogy Gusztáv szivének a verését is meghallotta. 
Hófehér virágkoszoruikat igazgatták meg ; aztán folytatták 
a táncot és dalt, ugyanazt a dalt, melyet Gusztáv 
szerzett.

A sugárzó szemű fehér leányok kettesével lejtették a 
keringőt; csupán egynek nem akadt párja, s szerte jár- 
tatá szemeit, mindenfelé társat keresve. Termete karcsú, 
magas volt; fekete nagy haja homlokára volt vastag fo
natban föltűzve; sötétkék fényesen sugárzó szeme vá- 
gyóan tekintgetett ide-oda; fején fehér komlóvirág-koszo- 
rút viselt.

Agáta volt ez 1
Gusztáv azt hitte, mindjárt meghal e látványra.
Agáta ama mogyoróbokor felé közeledett, ahol Gusztáv 

rejtőzködött s megfogta ennek kezét s maga felé von
zotta őt.

Gusztávnak nem volt ereje követni a fiatal leányt, de 
valami csodálatos erő vonta őt magával.

A dal újra megcsendült; a keringőt ismételték, s 
Gusztáv folyvást vonzatva, akarata ellenére, jegyesével 
járta a keringőt.

Gusztáv egészen ki volt merülve, hideg veríték gyön
gyözött a homlokán s épp oly sápadt volt, mint a halott.

Gusztáv aléltan, félholtan a fáradtságtól és az iszonyú 
félelemtől le akart ereszkedni a pázsitra, de nem tudott, 
legyőzhetetlen erő vonzotta őt magával és egyre táncolta 
a keringőt; már lélekzetet sem tudott többé venni, el- 
fuladt; kiáltani akart, de a hang elhalt ajakán. De Agáta 
csak folyvást megragadva tartotta őt és erőltette tovább 
is a táncra. Gusztáv most már érezte, hogy a fehér ruha 
alatt csupán csontváz rejlik. Agátának a keze, mely az 
ő vállán nyugodott, egyszerre a húsába nyomúlt. Gusz
táv rábámult, nem volt többé fekete hajfonat a homlo- 
lokán, csak undok halálfejet látott; a fehér komlóvirág- 
koszorú azonban folyvást a fején volt.

Gusztáv ide-oda vergődött, de a csontváz karjai közé 
fogta s újra járta vele a keringőt képzelhetetlen gyorsa
sággal.

Másnap a hársfaközti tisztás mohapázsitján Gusztávnak 
a holttestét találták meg, kezében egy egészen elhervadt 
fehér komlóvirág-koszorú volt.
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Gondolkoznak-e az állatok?
Votosin Ágostontól. (Folytatás.)

A ragadozó állatok eledelszerzése már nehezebb, 
mert zsákmányukat előbb meg kell fogni, aztán megölni 
s csak úgy válik az táplálékukká. A zsákmányul ejtendő 
állat védekezik, menekül előlök, ezért a ragadozók a leg
nagyobb óvatossággal, furfanggal leselkednek a zsákmányra. 
Hajlékony testükkel hasoncsúszva közelednek áldozatuk
hoz és jól kiszámított, merész ugrással vágják belé ré
mitő fogaikat. Látásuk, hallásuk és szaglásuk élesre fej
lett, hogy semmi ne kerülje figyelmöket, a mi eledelük 
megszerzésére hasznukra lehet. Még testük színe is segít 
nekik abban, mivel ruhájuk színe rendesen összhangban 
van a környezettel. így az oroszlán színe sárgás, mint a 
sivatag homokja, a tigris csikós, mert hazájának ezerféle 
szövevényü tarka növényvilágában az egyszin inkább fel
tűnnék ; a jegesmedve fehér, mint a hó és jég. A vad
macskát és a hiúzt is elrejti szürkés színezete a vén fán, 
a vadmacska sötét sávjai, kivált a fején, a fakéreg repe
déseit utánozzák.

A ragadozók eledelszerzésének nehézségéhez van alkal
mazva ösztönük is és ehhez képest a legkülönfélébb 
módokat választják ki, hogy zsákmányukat megejtsék.

A farkasok összeál anak 10 — 12-en, hogy a zsákmányt 
elejtsék ; néha elüzetik magukat a pásztorral és az alatt 
más oldalról egy farkas az őrizetlenül maradt nyájra ront.

A róka a tüskés disznót a pocsolyába hömpölygeti, 
hogy a fejét bekaphassa, azután pedig hátára fekteti és 
hasán kezdi ki. A tyúkokat is akkor keresi fel a róka, a 
midőn a gazda, vagy a cselédség alszik. S azután körül
járja a tyukólat minden oldalról s gyakran megesik, hogy 
oly helyen talál vagy csinál magának nyílást, a hol a 
gazda nem is gondolta volna.

Ha például a rókák vadászatra m ennek: egy része 
fölrezzenti csaholásával a vadat, más része pedig meg
húzza magát valamely szűk utón, a melyen a fölvert | 
vadnak át kell mennie.

A hiuzról egy természetbúvár a következőket írja: 
„Rablójárataira csak nagy óvatossággal indul ki, kellő 
szimatolás után lehetőleg fedve, majdnem csúszva halad 
egy darabig, azután felegyenesedve mindenfelé szemlélődve, 
hegyezett fülekkel, nesztelenül siet előre kiválasztott les
helyére, mely mindig a vad váltói közelében van. Ott 
egy fa előnyuló izmos ágára — szükség esetében szirt- 
lapra — lapulva, mozdulatlanul leselkedik. Leshelyén 
bámulatos kitartással félnapot is eltölt mozdulatlanul, 
úgy, hogy a vad, rendes utján járva, teljesen gyanútlanul 
közeledik a vészhez, hol reá kikerülhetetlenül a halál 
vár; mert a vérengző vad biztos ugrással reá vetve 
magát, gégéjét kiszakítja, vérét kiszívja, hasát felhasitja, 
beleit felfalja, azonkívül megízlel egy keveset feje, nyaka 
és vállaiból, többi részét pedig érintetlenül ott hagyja, 
mely szokásától soha el nem tér, annyira, hogy a hegy

vidéki vadászok a szétmarcangolva talált vad marad
ványairól felismerik, ha az a hiuz áldozatává lett.

A táplálkozás és önvédelem ösztönéből folyik az állatok
ismerő képessége is.

A kutya ismeri a ház személyzetét s ha gazdáját uj, 
szokatlan ruhában látja, kételkedik, mig szaglásával meg
győződést nem szerzett magának. A juhászkutya ismeri 
és megkülönbözteti a legelőt a szántóföldtől s a juhokat 
a szántóföldre nem ereszti. A ló ismeri az utat, melyen 
járt, érti a harci kürtöt stb. Általában a házi állat ismeri 
otthonát s messziről is hazatalál. A fecskék, gólyák, 
fülemilék vándorutjokból visszatérve, fölkeresik régi fész- 
köket. A verebek szemtelensége is ismeretes. Ezek csak 
kezdetben félnek a vetésbe állított ijesztőtől, későbben —  
tapasztalva, hogy mozdulatlan — rá is mernek szállni. 
A csókák, varjak és más vadak megkülönböztetik a va
dászt a szántóvető parasztembertől. A vén róka megeszi 
a fogó köré szórt husdarabokat, de a fogóban levő falatot 
érintetlenül hagyja.

Még nevezetesebbek a fa j fentartására, az ivadék 
gondozására és védelmére irányuló ösztönök.

Mindenki előtt ismeretes, hogy mily ragaszkodással 
viseltetik rendszerint az állat kicsinyei iránt. Mily oda
adással védi és táplálja! Sok szép példáját látjuk ennek 
az ösztönnek a házi állatoknál, továbbá a párosán élő 
madaraknál, melyek pompás fészkeiket is főkép a faj- 
fentartás ösztönéből építik.

A méhekről tudjuk, hogy a lárvának a dolgozó mé
hek olyan bőven hordják a mézet, hogy a lárva vagy 8 
nap múltán eléri teljes nagyságát. Ekkor a dolgozó mé
hek viaszszal beragasztják a sejtet, hogy a sejtben a lárva 
bebábozódjék, mely a bábból azután 10 nap múltán méh 
fejlődik.

Egyes lepke kitelelendő petéit rossz melegvezető, szőr- 
nemű anyaggal burkolja be. A temetőbogár beássa a 
dögöt a földbe és arra rakja petéit; a galacsinhajtó bogár 
minden petéjét egy-egy ganajból gyúrt gombócba helyezi 
s úgy ássa a földbe.

íme tehát, a mily tökéletes, szövevényes testi szer
vezetet kapott az állat, éppen oly bonyolódott, tökéletes 
az a benső célratörekvés, mely az állat érzéki észreve- 
vésében, mozgásában, önmagának és fajának fentartásá- 
ban nyilvánul.

Az állat e képességeinek a szervezethez való alkal
mazkodásából és a szervezet célszerűségének a cselek
vési képességekkel való egybeállításából láthattuk már, 
hogy azok a legszorosabb kapcsolatban vannak egymás
sal s hogy az állat veleszületett sajátságai.

És most kérdezhetjük, hogy vájjon hát az ösztön min
den ismeret nélkül jár?

Nem szorulnak bizonyításra, hogy a tengőéleti mozgá
sok teljesen önkénytelen visszavetődései az illető szer
vekre gyakorolt hatásoknak. Ilyen péld. a köhögés, a 
melyre a légcsőbe jutott valamely test általi ingerlés kész
tet, ilyen a tüsszentés stb. Ilyenek az emésztési szervek
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tekervényes mozgásai, a szivárvány-hártya összehúzódása ■ 
erős fényizgatásnál, sőt a tüdő légzési mozgásai, a vér- j 
keringés stb.

A mennyiben pedig ilyen mozgásokra csak az élő szer
vezet képes és élettelen anyagból nem lehet oly gépet 
csinálni, mely képes volna e mozgásokra, ezért itt okvet
lenül oly élettani célratörekvést kell felvennünk, melyet 
a szervezet alkotója csatolt ahhoz a szervezethez.

Vagyis fel kell tételeznünk az állati testben az életet 
fenntartó állati lelket, vagy mint mondani szokták: az 
állat páráját.

Ugyanez áll a szervek képződésére is. A mily ösztöne, 
életmódja van valamely állatnak, ugyanannak teljesen 
megfelelő szervekkel van ellátva. És e szervek az állat
ból nőnek ki, de döglött állat testéből még soh’se nőtt 
ki szerv s ha péld. vegyileg minden alkotórészt összead
nának ahhoz, hogy péld. egészen tökéletes tojást csinál
janak, e tojásból még sem fejlődnék ki az állat. Miért? 
Mert hiányzik abból az az életerő, melylyel az Alkotó az 
állati lényt a növénytől, egyes állatfajt a másiktól meg
különböztette.

És most kérdjük, hogy a szervek képződése és műkö
dése vájjon az állat akaratából történik? Vájjon lehetsé
ges lenne-e, hogy péld. az állat önként szüntesse be péld. 
emésztését, avagy szerveinek fejlődését? Nem-e azon 
élettani erő folytán történik mindez, mely az isteni célra- 
törekvésben az illető testnek adatott s melyet leginkább 
az jellemez, hogy szükségképen működik, hogy veleszü
letett sajátsága az állatnak.

Ugyanezt a szükségképiséget és célratörekvést árulja el 
az állati ösztön nyilvánulása is szintoly szövevényes 
alakban. Az állat ugyanis nem helyhez kötött életet él, 
mint a növény, hanem mozog, érintkezik a külvilággal, 
annak reágyakorolt hatásait észreveszi, megérzi és az így 
nyert inger aztán az állat természetéhez képest bizonyos 
szükségkép bekövetkezendő vágyban ütközik vissza, mely 
vágy aztán valamely külső reactióban, egy reflex-mozgás
ban nyilvánúl.

Az állati életműködések tehát három nyílvánúlásra ve
zethetők vissza: t. i. érzéki észrevevésre, érzéki vágyra 
és önkéntes mozgásra.

a) A mi az érzéki észrevevést illeti, képes minden 
állat a külső benyomásokat érezni és így a külső tárgyak 
érzéki észrevevésére jutni, a mennyiben ezek érzékeire 
benyomást gyakorolnak, péld. a táplálék színe, szaga, íze 
ingerli látó, szagló, illetőleg izlő szervét s ezáltal meg
tudja azt, hogy ott, ahonnan az érzéki inger származott, 
tápláléknak kell lennie; továbbá képesek az állatok a | 
belső érzéki érzeteket, mint fájdalmat, éhséget, szomjúsá
got, kedvet stb. érezni.

b) Az érzéki észrevevés aztán érzéki vágyat idéz elő, 
a mennyiben az állat az érzéki észrevevés által felfogott 
tárgyakat kívánja vagy kerüli, aszerint, a mint természe
tével megegyeznek vagy ellenkeznek, péld. a külsőleg j 
észrevett táplálék a megszerzés vágyát, az éhség belső

ingere a táplálék keresésének vágyát költi fel az állatban 
és pedig szükségképen. Ilyen érzéki törekvéseket, melyek 
érzéki kedvvel, vagy kedvtelenséggel vannak összekötve, 
többé-kevésbbé minden állatban találhatunk.

c) És ez a vágy teljesen cél nélküli volna, ha nem 
volna meg a mód annak kielégítésére. Ezért van az állat
nak izomzata és ezért van e készüléke alárendelve az 
érzésnek, hogy a külső avagy benső ingerekre támadt 
vágyat az önkénytes mozgással végrehajthassa, a mennyi
ben az állat a mozgás által magának a kívánt tárgyat 
elsajátíthatja s a kedvező létföltételeket felkeresheti.

És ezzel az állati lélek tartalmát ki is merítettük. 
Többet ennél az' állatnak nem tulajdoníthatunk. Nincs az 
állatnak egyetlen oly működése sem, melynek megma
gyarázása végett magasabb tehetséget kellene feltételez
nünk, sőt az egyes működések éppen azt igazolják, 
hogy az állat mindent egy belső szükségszerűség szerint 
tesz és nyoma sincs a megfontolásnak, az értelmi gon
dolkodásnak.

Lássuk ezt részletesebben.
Hogy az állatok értelem nélkül viszik végbe mozgá

saikat, azt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy a 
célt, mely meghatározza az értelemmel való cselekvést, 
az állatok nem ismerik és legtöbb esetben nem is ismer
hetik. Ösztönszerü ténykedéseit az állat a cél ismerete 
nélkül még akkor is gyakorolja, mikor azok tökéletesen 
feleslegesek vagy károsak.

Péld. a kotlási időt, a tojások fölött való ülést, pon
tosan betartják a madarak; de ha lejárt az idejük, abba
hagyják az ülést még akkor is, ha nem is bújtak ki a 
tojásból a kicsinyek; azonkívül elülnek az üres fészek 
fölött, ha abba tojások helyett kréta vagy fadarabot is 
teszünk.

A foglyok egyik önvédelmi eszköze, hogy lebuknak a 
barázdában s igy a föld színével megegyező szürke tol
lúknál fogva nem oly könnyen vehetők észre. De ez nem 
számításból, hanem ösztönből történik, mert a kivétele
sen fehér tolluak is megteszik ezt, holott éppen nem 
válik javukra.

A csapdába került róka néha lábának azt a részét ha
rapja le, a melyik a fogó vasa alatt van s igy a kiál
lott fájdalom dacára sem szabadulhat ki a kelepcéből.

A tyúk kőpadozaton éppen úgy kaparász, mint mikor 
egy rakás gabona tetejére áll.

Ha a liba alól kotlás ideje alatt elszedik a tojásokat, 
tovább folytatja ülését, péld. a szemétdombon.

Némely legyek szagos húsba rakják petéiket, hol a 
kibúvandó kicsinyek azonnal élelmiszerre találnak, de 
üvegházaink egyik-másik dögszagu exotikus növényére 
is lerakják azokat, noha itt a kicsinyek okvetlenül el
vesznek.

A fecske olyan ház eresze alá is felépíti fészkét, me
lyet már lebontani megkezdték.

A legszelídebb oroszlán is széttépte már szeliditőjét, ha
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oly elővigyázatlan volt, hogy nem a szokott szinti s alakú 
ruházatban ment be ketrecébe.

A kutya azért szagolgatja uj ruhába öltözött gazdáját, 
mert erről nyert érzéki képe a régi ruhával van össze
kötve, s nem lévén esze, a ruhát a személytől különvá
lasztani nem képes.

Avagy kérdhetjük, miért kerül el a marha egyes növé
nyeket? Talán olyannyira tudja a növénytant, hogy legott 
felismeri a mérges hatású füveket? És hol, melyik egye
temen tanulta? Hisz a kis borjú éppen úgy elkerüli a 
rossz füvet, mint az öreg tehén. Avagy talán a tapasz
talás vezette rá a tehenet arra, hogy ezt vagy azt a nö
vényt elkerülje ? Nem. Hisz következetesen a legelső al
kalommal éppen úgy elkerüli, mint azután, mert a növény 
érzékeire azt a visszataszító hatást gyakorolja.

Bizony ez is az ösztön irányítása az állatnál. A Min
denható, legbölcsebb Teremtő maga gondoskodott arról, 
hogy a mérges növény, melynek mindenesetre szintén 
megvan a maga szerepe a természetben, ne rongálja meg 
az állat egészségét s ezért egyrészt a növényt ellátta oly 
külső figyelmeztető jegyekkel, másrészt az állatot is fel
ruházta oly képességgel, hogy e figyelmeztető jelt észre
vegye és attól ösztönszerüleg tartózkodni tudjon

A mókus fogságában is elrejti eleségét, noha itt telje
sen felesleges az. — A hód fogságában is fáradhatatla
nul hordozza össze az ágakat és fadarabokat.

Indiában, hogy a tehén jobban adja a tejet, szénával 
kitömött és négy botra szúrt borjúbőrt állítanak melléje.
A tehén vélt fiát látva tűri a fejést, sőt anyai gyöngéd
séggel nyalogatja a bábot, de azért ha véletlenül az ál
borjú oldalából egy kis széna kandikál ki, a tehén nyu
godtan lelegeli azt.

Még sok ilyen példát hozhatnék fel, melyekben vilá
gosan szemléltetve van, hogy az állat korántsem értelmi 
megfontolásból végzi működését, hanem ösztönszerüleg.

Még csak néhány oly esetet hozok fel, a midőn az 
állat a célt nem ismerheti. Péld. van egy rovar, a ló- 
bagócs, melynek álcái csak a ló beleiben fejlődnek ki; 
ezen állat petéit a ló szőrére rakja, a hol a ló eléri azokat 
nyelvével és ily módon jutnak rendeltetési helyükre. 
Éppen igy a juhbögöly a juh orrára rakja le petéit. Az 
álcák kilenc hónapig az orrban maradnak, akkor aztán 
tüsszentés által kijönnek onnan és bábbá alakulás végett 
a földbe másznak. A pillangók azon növényekre rakják 
petéiket, melyek álcáikat táplálják. A bunkós csíkbogár 
nősténye vizen úszó levél alá búvik, arra takarót sző, 
aztán megfordul és egy másikat sző úgy, hogy zacskó 
legyen belőle, akkor aztán belérakja petéit, bevarrja és 
elhagyja.

A vándormadár ösztönénél fogva egész biztonsággal 
tudja, hogy mikor kell útra kelnie s minő irányt követve 
jut el olyan vidékre, hol a tél nem fogja bántani. Ezt a 
melegebb hazát felkeresi az olyan vándormadár is, mely 
ott sohasem volt. Az is igaz, hogy ezek a költöző madarak 
az illető tartományokat sokkal előbb ismerték, mint a |

földrajz. Ha tehát eszüknek kellene azt tulajdonítani, 
akkor e tekintetben bizony nagyon lefőzték az embert.

Nyilvánvaló tehát, hogy az állat legbámulatosabb mű
ködéseiben is nem az értelem, hanem a Teremtő célra- 
törekvő bölcsessége nyilatkozik meg.

És ha nincs meg a célismeret, vájjon mondhatjuk-e 
még a legügyesebb állati cselekvésre, hogy értelmi mű
ködés eredménye. Hisz ha úgy volna, akkor az állat né
mely ösztönét művészetnek, némely ismeretét tudomány
nak kellene minősítenünk.

Mondhatjuk-e, hogy az állatnak van művészete, mes
tersége és tudománya? Tanulhat-e az állat? A művészet 
és mesterség lényegéhez tartozik, hogy az öntudatosan 
és szabályszerűen kigondolt terv szerint bizonyos célnak 
megfelelő külső hatást érjen el. Ez tehát az értelem külső 
jelenlétét kétségtelenül igazolja. És vájjon feltalálhatjuk-e 
azt az állatnál ?

Mondaná valaki, nem művészet-e a pók hálója, a méh 
sejtje, a madár fészke, avagy a vakond lakása. Bizony 
nem művészet, nem is mesterség az.

Nézzük csak mily szűk, előirt körben mozog az állat, 
más mindenben teljesen oktalan. Állítsuk csak be a 
méhet, hegy vegye át a pók hálójának készítését és 
viszont, hogy a pók tanulja el a méz sejtjeinek felépíté
sét. Vájjon lehetséges-e bármely mesterségre betanítani.

Vájjon felemelkedhetik-e az állat ez értelmi elvonáshoz, 
az eszmei széphez, mely az értelmi alkotás legfőbb fel
tétele ?

Tekintsük bár összes ismereteit, összes képességeit, 
mindaz csak érzéki léte föntartására, testi szükségleteire 
és védelmére szolgál. Magasabb érdek, erkölcsi vagy 
aesthetikai célok sohasem lebegnek az állat szemei előtt.

Mint mikor a felénk mért ütés ellensúlyozására önkén
telenül védő állapotba helyezkedünk testünkkel, kezünk
kel s szemünket is hirtelen minden meggondolás nélkül 
behunyjuk, úgy tesz mindent az állat is öntudat nélkül. 
És mindezt nem tanulva sajátítja el. Benne van az szü
letésétől kezdve. Nem kísérletezés, eszmélődés, javítgatás 
után jut rá; készen kapja az egészet.

A fiatal bárány, a csikó, megismeri ellenségét a far
kasban, bár azelőtt soh’se látta és soha sem tapasztal
hatta ellenséges voltát.

Ha a tyuk alá kacsatojásokat tesznek, a kibújt kicsi
nyeket hiába tanítja a maga életére, bizony nem fognak 
azok kapargálni, hanem a vízbe mennek legott.

Némely madár világra jötte után rögtön jár, sőt fut. A 
halacskák minden tanulás nélkül rögtön úsznak. Reamur 
szerint a sejtből újonnan kibújt méhnek alig szárad meg 
a szárnya, mindjárt tud és csinál mindent. Egyedül megy 
el hazulról és haza talál; első gyűjtő utján is már mézet 
és néha nyers viaszt is gyűjt. „Látszik, mondja erre 
Reamur, hogy az tanította meg, a ki alkotta.“)

Némely rovar a peték lerakása után elpusztul s a 
kicsinyek csak a következő tavaszszal kelnek ki, szülői- 

| két tehát sohasem ismerték és mégis minden dolgukat
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pompásan tudják, hibátlanul megcsinálják. Kitől tanul
ták ezt ?

A pók, szüleitől távol búvik ki tavaszkor a petéből, 
mely télen át meleg hálószövetbe volt burkolva. S bár 
rendesen minden társaságtól, minden rokonától elvonulva 
él (pl. a keresztes pók), mégis mindjárt először ép oly 
művészileg s ugyanazon faji minta szerint szövi hálóját, 
mint szülői, ép olyan lakhelyet keres mint övéi és úgy 
vadászik mint ezek.**)

Az állat minden képessége gépies készség, melyet az 
egyalakuság és változhatatlanság jellemez. Nincs itt előre
haladás, tökéletesedés.

Noé bárkájában csak olyan oktalanok voltak az álla
tok, mint jelenleg is akár a londoni állatkertek legbámul- 
tabb példányai.

Caligula consullá kinevezett lova sem okosabb, sem 
jobb nem volt a mai lovaknál.

Aesopus rókái ép oly ravaszok voltak akkor, mint a 
minő a róka most.

Azt mondják ugyan, hogy a vén róka tapasztaltabb a 
fiatalnál. De váljon tökéletesedés, tanulás-e ez? Vájjon 
megtanul-e a róka természetében nem gyökerező újabb i 
cselekvési módokat ? Határozottan nem. Nem újabb ösz
tönről van itt szó, hanem csak ugyanazon természeti 
készségről, melynek megnyilatkozása többször ismétlődvén, 
mint mikor a kerék belejön a forgásba, úgy gyakorlódik 
be a különféle érzéki benyomásra következő mozgási 
reflexió.

Az állatoknál csak dresszura van, mely szintén csak 
az ember fensőbbségét és szellemi uralmát igazolja.

Az állat követi a maga ösztönét, ez azonban termé
szetéhez kötve mindig ugyanaz marad s azért életnyilvá- 
nitásaiban nem is vehető észre semmi haladás. Az állat 
soha semmit fel nem talált. Eszközöket az állat nem 
használ. Nem öltözködik, nem szánt, nem vet, nem főz, 
nem süt. Evőeszközei nincsenek. Hiába fázik, nem rak 
tüzet magának, sőt a megrakott tűzre sem tenne fát az 
állat. Semmiféle ipara nincs az állatnak. Orvosi tudománya 
sincs. Minden védekezése csak ösztönszerü. S minden 
működése szigorúan a fajhoz kötött. Nem mutat fel sem- | 
miben előhaladást. Az ember ellenben folyton tökéletesíti | 
eszközeit. Mondhatjuk, hogy nincs is ember, a ki valamit j 
föl nem talált volna. Még a legvadabb nép is csinál 
valami csekély dolgot, a mi kényelmére szolgálhat.

Az embernél van tudásvágy. Folyton keresi az igaz
ságot, keresi a természet titkait, melyek mögött mindenütt 
a Teremtő keze nyoma rejtőzik.

Az állatnál azonban ily tudományszomjra még egy 
tudós sem akadt.

De nem lehet értelmi megfontolásnak tulajdonítani az 
állati ösztönöket már azért sem, meit itt-ott nagyon szö
vevényesek olyannyira, hogy azt csak fölötte mély belá-

»*) Bölcs. Folyóirat 1897. I—II. 54. 1.

tás tudná kieszelni, mely belátásnak nyomára másutt nem 
tudunk ráakadni.

Gondoljunk a madárvilágra, fészeképítményeinek cso
dás és mégis határozott különféleségével.

Az egyik madár erszényalaku függő fészket csinál 
magának csőalaku nyílással, nádszárra vagy faágra; a 
másik fonalat sodor gyapotból, amelylyel leveleket varr 
össze, hogy közéjök rakhassa le fészkét; egy másik három 
kamarás, vagy pompás művészi lombfolyósókkal ellátott 
fészket épít.

Mennyi ismeret kellene ahhoz, hogy az értelem ön
maga állapítsa meg minden madárra nézve a fészekkel 
szükséges legcélszerűbb anyagokat s a legcélszerűbb 
formát.

De ennyi bölcsességet a madárnak már csak még sem 
lehet tulajdonítanunk.

Térjünk most át a beszédre, mely az ész legnyilván- 
lóbb jele.
Kétségtelen, hogy az állat is képes közölni érzéki 

állapotát. Péld. a kutya tudatja velünk vidámságát és fáj
dalmát, vonzalmát, gyűlöletét. Ha a kutya soká nem lá
tott urát először megpillantja, egész testével és hangjával 
is kifejezi örömét.

Éppen úgy kitudja fejezni haragját és más érzését is. 
De nézzük közelebbről, mit és hogyan közöl az állat. 
Vájjon meghaladja-e ez az érzéki belvilág körét? Tehát 
beszél-e az állat ?

Hiába kutatunk a legbámulatosabb állati cselekvések 
közt, gondalatközlésnek, beszédnek nyomára sehol sem 
akadunk.

Az állat nem gondolkodik, tehát nincs is mit beszélnie. 
Hanem igenis az állat érez és ezért a jelen, érzékek alá 
eső állapotot képes közölni ösztönszerüleg, fajának meg
határozott módja szerint tagolatlan (mássalhangzó nélküli)

I  hangokban.
Az állati hang egyforma ugyanazon fajban. Nem kell 

tanulnia, veleszületik. Más közlési formát el sem tanulhat. 
Hiába akarnék a kutyát a macska nyávogására ráoktatni 
avagy viszont, ez lehetetlen volna. Vigyük a kis kutyát 
akárminő állatok közé, tanítás nélkül is a maga fajának 
hangján fog ugatni.

Ki nem látná ebből, hogy az állati hang csak olyan, 
az állat természetéhez kötött reflex mozgás, mely ösztön
szerüleg tör elő.

Az emberi nyelv ellenben különféle. Mi eltanulunk 
több nyelvet is és minden nyelv változik annyira, hogy 
egy-egy nyelvből előbb tájszólások, majd különálló nyelv
ágak képződnek. És mily terjedelmes az emberi beszéd ! 
Minden természeti hangot utánozhat és a szótagolás által 
a jelek megérhetetlen sokaságát tudja kifejezni. Gondol
junk csak egy nyelv szókincsére s gondoljuk meg, hogy 
a kiejtés módja is mennyire változtatja a szó jelentését. 
Péld. e szóval: „igen“ kifejezhetünk kérdést, örömet, fáj
dalmat, haragot, fenyegetést, szemrehánáyst stb. Azonkí
vül -az arckifejezés, taglejtés és az egész test helyzete is
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hozzájárul a gondolatok közlésének megkönnyítéséhez. 
Péld. egy egyszerű mosolylyal is mily sokat mondhatunk. 
Lehet az a mosoly édes, vidám, kedves, nyájas, szána
kozó, keserű, kétkedő, ledér, kaján, csintalan, csúfoló, 
csipkedő, ördögi stb.

(Folytatása következik.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ■ .... . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . .  ,.f

IRODALMI SZEMLE.

— A bükkösök fönntartásáról a „Deutsche Forst
zeitung“ újabban egy cikket közölt, a mely csakis a 
németországi viszonyokat tárgyalja, de a bükkfa-kérdés 
általános voltánál fogva minket is közelebbről érde
kelhet.

Németországban a bükkösök területe az utolsó század
ban a felére szállt alá. A mértéktelen alomszedés követ
keztében — kivált gyöngébb talajon — úgy az állabok 
valamint a talaj ereje hanyatlott; a természetes felújítás 
nem sikerült és a jobb talajt igényes bükköt a kevésbbé 
igényes tűlevelűek váltották fel ; de a tűlevelűek nagyobb 
jövedelmezősége is oka a bükkösök hanyatlásának.

Pedig sok erdőtenyészeti és nemzetgazdasági körül
mény a még megmaradt bükkösök fönntartása mellett 
szól.

A bükkösök biztos önfelujitása biztosítja az erdők fönn
tartását általában.

A bükk legjobb termőhelye csak csekély értékű ter
mőhely a tűlevelűek számára.

A bükkös a legbiztosabb elegyes állab a kivesző fél
ben lévő értékes lombfanemek fönntartására.

Terjedelmes összefüggő elegyetlen tűlevelűeknek bük
kösök által való megszakítása biztos óvó intézkedés a 
gyakran föllépő rovarkárositások, erdőégések és gomba
betegségek ellen.

A fogytán lévő értékes kemény fanemeket a bükk lesz 
hivatva pótolni.

A bükk-műfának alkalmazása az utolsó évtizedekben 
nagy lendületet vett; használják most; bútorgyártáshoz, 
bányafának, vasúti kocsik építésére, parkettának, puska
agyaknak, talpfának és hangfenékfának.

Az eddigi eljárással kezelt bükkfa műszaki tulajdon
ságai a következőkben foglalhatók össze ; nehéz, kemény, 
kopásnak nagyon ellentálló, könnyen hasad, párolva igen 
hajlékony, állandóan vízben vagy állandóan szárazon 
alkalmazva tartós ; hibái; kevésbbé ruganyos, birási ké
pessége csekély, erősen összeaszik és megduzzad, erősen 
repedezik és vetemedik, a gombák és a rovarkároknak ki van 
téve. Ezen hátrányok okozzák azt, hogy eddig oly kevés °/o 
műfa került ki a bükkvágásokból. Újabb kutatásoknak 
sikerült ezen hátrányokat elhárítani vagy legalább a mi
nimumra csökkenteni.

A bükk-műfa °/o-át emelhetjük : a döntött fa felhasz- *)

*) Bölcs. Folyóirat 1897. I -  II. 51. 1.

nálása előtt való okszerű kezelése által, és az álgeszt 
képződésének lehető megakadályozása által.

A bükkfateste kemény és sok oldott anyagokat tar
talmazó nedvvel bir. Az utóbbiak könnyen bomlásnak 
indúlnak, elősegítik a gomba fellépését — a fa fülled 
és korhad. Az okszerű kezelés tehát főkép a protein 
anyagok eltávolításában áll, mit el lehet érni, ha a fát 
télen, februárius előtt döntjük, az erdőből mihamar, május 
közepe előtt kitakarítjuk; a protein anyagok vegyi szerek 
hozzáadása mellett nem túlhevített gőzzel eltávolíttatnak. 
Az így kezelt fa keményebb, nem aszik és nem duzzad 
meg és mivel a romboló gombák nem találnak benne 
talajra, tartós és nem fülled meg.

Az álgeszt sötét, szilárd évgyűrűket alkot, melyben sok 
a mézga, zsíros foltokat mutat, mi a fa használhatósá
gát nagyon alászállítja ; s nehezen telíthető.

Herrman kutatásai kiderítették, hogy a bükk álgeszt 
képződése a fa sérülésére vezethető vissza, az álgeszt 
tehát beheggedési fatestrész a beözönlő gombák ellen.

Ezek után az álgeszt-képződést lehet megakadályozni 
vagy legalább csökkenteni okszerű tenyészeti eljárások 
által; lehetőleg ágtiszta törzsek nevelése és sérülések ki
kerülése által gond fordítandó a felújításra i s ; mert habár 
a védő állab sokáig tartó beárnyékolásának esetleges ha
tása az álgeszt képződésére nézve még nincs bebizo
nyítva, de tény, hogy az anya-állab alatt sokáig maradó 
bükkös fája sokkal sötétebb szinü, mi valószínűleg bete
ges állapot.

Nem okszerű a bükk-fiatalost 10 éven túl az anya 
állab beárnyékolása alatt hagyni, mert csenevész, ágas 
egyedeket kapunk. Minél korábbi a végvágás, minél rövi- 
debb a felújítási időtartam, annál erőteljesebb a fiatalos.

Elegyetlen tűlevelű-állabok bükkösök által való helyen
kénti megszakítása azonkívül nemcsak hogy jólesik a 
szemnek, és emeli az erdő szépségét, de a vadtenyész
tés szempontjából is megfontolandó, mert nem csak hogy 
változatosabb táplálékot nyújt a vadnak, hanem csök
kenti a vadkárokat is. G. J.

— A növények életéből. Németországban nemré
giben 17'5 m3 tartalmú tölgyet döntöttek le, melynek bel
sejében egy teljesen elzárt üregben klb 10 akó meglehe
tős tiszta vizet találtak. Ezen jelenség úgy magyarázható 
meg, hogy a fa korhadása következtében támadt s később 
behegedés folytán elzárt üreg a gyökerek által felszívott 
fanedvvel telt meg és pedig úgy, hogy a felszívott fanedv 
a fa testében uralkodó nyomási viszonyok következtében 
a vezető edényekből az üregbe szoríttatott.

Ehhez hasonló esetet említ Baltz, ki egy vadgesztenye 
kérge alatt vízgyűjtőt talált. A vízzel megtelt üreg teljesen 
el volt zárva, sérülés sehol sem volt látható és a behege
dés már legalább egy vegetacionális időszakot élt át; 
tehát teljesen ki volt zárva, hogy a gyűjtőben esővíz lett 
volna, annál kevésbbé, mert az teljesen tiszta volt.

Az olyan fák, melyeknek gyökerei télen is képesek 
vizet felszívni, nagyobb mennyiségű vizet is gyűjthetnek.
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Közlő a juharnál tapasztalta ezt a tulajdonságot. Klb. 15 
éves jókori juharnak vastagabb ágai — 10, — 12 R. fok
nyi télen levágattak és a vágáslap viaszkkal bevonatott; 
az ágcsonkokon egy néhány nap múlva 30—40 cm. 
hosszú jégcsapok képződtek, mi a gyökerek folytonos 
működése mellett bizonyít.

Ugyanezen jelenség a bükkön is észlelhető; hogy tél 
idején kérgén át víz válik ki.

A Casuarina Decaisneana, Közép-Australia tölgyfája, 
gyökereiből és faüregeiből a benszülötteknek vizet szol
gáltat ; vízben még dúsabb némely Eucalyptus fajok, me
lyeknek a föld színe alatt futó hosszú gyökerei oly 
mennyiségű vizet tartalmáénak, hogy az a gyökerek 
törési helyén kifolyik.

Érdekes jelenség a növények rovarfalása, mi a rovarok 
fogásában és felszívásában nyilvánúl; de minden esetre 
ezen jelenség táplálkozási processust képez. Ilyen fajta 
németországi növény a Drosera rotundi folia és interme
dia. Ezeknek kis levelei szőrképződményekkel vannak 
ellátva, melyek a rovarok csalogatására harmathoz ha
sonló nedvcseppeket választanak ki. Ha a bogár rászál
lott, a ragadós nedv kiválasztása élénkebb, a levél ösz- 
sze záródik és fogva tartja a rovart; a fehérnyenemüek- 
nek felemésztése után a levelek újból kinyílnak. Hasonló 
életműködést mutat az észak-amerikai Venus légyfogója 
(Dionaea muscipula); ennek kettéosztott levelei a levél-ér 
körűi forognak. A Sarracenia purpurea szára korsó alakú, 
levele fedelűi szolgál; a korsó lefelé hajló szőrképződ
ményei nem engedik ki a rovart. Ehhez hasonlók az 
ázsiai Nepeuthes fajok. Habár ezen növények főkép gyö
kérrendszerük útján táplálkoznak, mégis teljes kifejlődé
sükhöz a hús nitrogén-tartalmú állománya szükségeltetik.

A húsevő növényekkel szemben állanak a kőevők, 
melyek Duerden dr. szerint a koralltelepek szétromboló!'. 
Ezek moszatok, melyek a korallmészbe befurakodnak és 
eldarabolását okozzák. A diatomeák kavicsot vesznek 
magukba és eddig ismeretlen növényi lények a cementet 
választják el.
(Deutsche Forstzeitung.) ( j . ./-

— Az Alpok füzei. Ha az Alpok magaslataira tö
rekszünk, hol már eltörpül az erdő és a henyefenyő, 
törpe boróka, alpi éger, itt-ott kimagasló bokros luc- 
és vörös fenyő lepi el a sekély talajt, az erdész figyel
mét a magasba törő füzek kötik le, melyek bár műszaki 
értékkel alig bírnak, mindazonáltal a természet nagy ház
tartásában, mint talaj-árnyékolók és talaj-kötők, kiváló 
szerepet játszanak.

Fönt vagyunk a csúcson, s azt hisszük, hogy itt már 
teljesen kiszorították a fatenyészetet az illatos alpi füvek, 
pedig ez csak látszat, mert ha szorgosan vizsgáljuk a 
területet, számos, a talajhoz simuló fatörzset találunk, 
melyeknek levelei, s néha száron csünggő virágfürtjei a 
világosság felé törekszenek. Ezek az alpi füzek; Salix 
retusa, S. serpyllifolia, S. reticulata, S. Jacquiniana, S. 
herbacea; -ezek kisérnek majdnem az örök hó határáig.

E R D É S Z

Érdekes azon kérdés megfejtése, hogy e fanemek miért 
simúlnak olyan szorosan a taiajhoz ?

A hónyomás nem lehet az oka, mert 2500 m.-től fel
jebb a hó csapadék tömege mindinkább csökken és a 
felemlített füzfajok ott is közvetlen a föld felett marad
nak, a hol kevés hó esik. Ugyancsak a széláramok sem 
okozhatják. Kerner az ismert kutató ezen jelenséget an
nak tulajdonítja, hogy a felsőbb regiókb m a nap erősebb 
besúgárzása folytán a talaj hőmérséke a levegő hőmér- 
séke fölött áll. Különböző tengerszint feletti magasság
ban megejtett, számos mérésből megállapította, hogy a 
közepes talajhőmérsék a közepes léghőmérsékhez viszo
nyítva, ugyanazon helyen 1000 m.-nél 1'5", 1300 m.-nél 
1-7°, 1600 m.-nél 2'4", 1900 m.-nél 3° és 2200 m.-nél 
3É6° C-al emelkedik. A föld ugyanis sokkal nagyobb mér
tékben szívja föl a napsugarakat, mint a levegő ; a föld 
melegtöbbletének emelkedését a tengerszint feletti magas
sággal növekvő erősebb napsúgárzás magyarázza.

A füzek tehát a talajhoz simúlnak, mert az szolgál
tatja a nagyobb és állandóbb meleget.

(Oest. Forst-und Jagd-Zeitung.) NI.

V A D Á SZA T.

Görgényi vadászatok.
Irta: Pausinger Károly.

Hol is kezdjem hát? . . . 
Hogy nagyon rövid legyek, 

kezdem az 1902. évi eredmény
telen medve-vadászatokon. Ne 
ijedjen meg a szíves olvasó, na
gyon, de nagyon rövid leszek.

Nem volt akkor őszön sem 
tölgy-, sein bükkmakk, de az is 
igaz, hogy medvét se láttunk se
hol. Csupán egy pár vetődött be 
a falu melletti kukoricatáblába, 
de annak is hamar nyoma ve
szett. Hová ment, merre ment, 
azt a legügyesebb nyomozóink 
sem tudtak megállapítani.

Nem csoda, ha ezt a bizony
talan állapotot vadászataink nagy
lelkű bérlője, gróf Teleky Sá
muel is megúnta s nem egészen 
dicsérőleg nyilatkozott a görgényi 
vadászatokról. Itt is hagyott egy 
szép napon s elment a Vörös
tenger partjaira vadkecskékre va

dászni. Én meg itthon töprengtem, boszankodtam, de 
végre is kibékültem sorsommal, mert hiába, a vadász
ember élete változatos . . .

Hát egyszer csak hire jár, hogy a medvék még a
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nagy novemberi hideg beálltával sem feküdtek el, ha
nem éhségtől gyötörve, kóborolva hajszolják a vaddisz
nókat ; így -teszem azt a moldovai portuson a vontató és 
máglyázó munkások kergettek el egy vaddisznóról egy 
hatalmas medvét. No ez jól kezdődik, gondoltam magam
ban, de jött aztán még duílábban is, ahogy a székely 
mondja.

Karácsony első napján azzal köszönt be hozzám Pin- 
tia, egyik ügyes vadőr, hogy a hodaki erdőben csatan
goló kis medvét egy Farkas Juon nevezetű vadorzó az 
éjjel meglőtte; ők a friss havon ráakadtak reggel a 
nyomra s így a tettest könnyű volt kikutatni, annál is I 
inkább, mert kis faháza az erdőn van. Eleinte ugyan ta
gadta, de azután tettét beismerte és ki is adta a medve
bőrt, melyet Pintia praesentált is.

Ez is jó egynek; ősszel vadászunk s nem látunk 
mackót, télen, ahol a medvének aludni kellene, meg- | 
hagyják magukat a havon lőni, még pedig . . . vador- j 
zóktól. Aztán legyenek nekem nyugodt éjszakáim !

A felsőbb revirekbe nem lehetett mérget kitenni a 
medvék miatt, mert Teleky S. gróf a medvékre fekteti 
a fősulyt. Most pedig három farkas csatangol folytonosan, 
majd itt, majd ott bukkanva fel a 100,000 holdas va- j 
dászterületen, mi lesz majd a szarvasokkal ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j

Bizony azokra szomorú sors várt . . . .  Február ha- | 
vában, mikor fenn a hegyeken a hóréteg megbírta a 
rajta járó vadat, az alsó részekben szirmos puhább fehér 
takaró az éles csülkű szarvas alatt beszakadt, a medvék 
által hajszolt fővad nem bírt a nyomában levő medvék 
elől menekülni és rövid egy hónap alatt 6 bikát, 9 te
henet és borjút tépett szét egypár medve.

Tessék elképzelni, mily roppant kár egy kisebb szarvas
állományban, melyet óriási költség, óvás, kímélés és 
ápolás útján csak évek múlva tudtunk megteremteni, s 
melyből addig csupa kíméletből egy darabot sem ejtet
tünk el. A vadászúr az első szarvas lelövését 1903. évre 
helyezte kilátásba.

A széttépett szarvasok közül egy páratlan 12-ős, agan
csának súlya 7 7  klgr., a második egy páratlan 14-es, 
súlya 8’0 kgr., a harmadik egy páratlan 16-os, súlya 6’5 
kgr., a negyedik, a leggyengébb, egy páratlan 12-es agancs, 
súlya 4 kgr., azután megint egy gyönyörű szép páratlan 
12-es, de amelynek csak koronája van, szem, vendég-és 
középág teljesen hiányzik s végül egy páratlan 14-es, 
melyet a favágók találtak meg és loptak el, hogy Szász- 
Régenben értékesítsék. Ennek súlyáról mit sem tudunk 
még, mert a lopásból keletkezett per befejezést nem 
nyert.

Együtt látni ezt az 5 db. szarvas-agancsot, az ember
nek elfacsarodik a szíve s önként arra gondol, mily ka
pitális darabokká fejlődtek volna egypár év alatt viselői, 
ha a garázda medvék úgy el nem bánnak velők. Most 
még számítsuk hozzá a 9 tehenet és borjút, egy egész 
kis szarvasállományt pusztított el egypár medve, s nem 
volt más orvoslás, minthogy a már nagyon leapadt

szarvasokat lehetőleg a déli, hónélküli hegyoldalakra te
relni, hol a medvék utánuk nem nyomozhattak többé. 
Egy 12-es bikát a medve közvetlenül a Fancsal-Lapos- 
nya közti út mellett ütött le s az arra menő erdei mun
kások kergették le róla a merész zsiványt. Ennek a csu
háját kidolgoztattam s jól kivehetők rajta a medve ha
talmas ütéseinek rettenetes nyomai.

A szarvasokat a medvék mind a patak közelében ér
ték el, ahol a szirmos hó a szarvas alatt beszakadt, 
csülkét vérig sebezte, a széles talpú medvét azonban jól 
kibírta s így a szegény elgyengült vadat menthetetlenül 
prédájává tette. A farkasokra, eltekintve a hóban konsta
tálható nyomoktól, ezen károsítást nem lehetett a legna
gyobb jóakarattal sem fogni, mert a három csatangoló 
fenevad közül kettő, a község közelében kitett méregtől 
elpusztúlt, a harmadik pedig elhúzódott.

Úgy tudom, hogy a medvék által okozott ilynemű ká
rosítások nem igen ismeretesek* s azért írtam le ezeket 
az eseteket, hogy egy fontos adattal járúljak hozzá a 
medve monoaraphiájához, mely szerint: az esetben, ha 
ősszel elegendő táplálékot a medve nem talál, nem 
vonni vissza téli álomra, hanem húsevő ragadozóvá 
lesz és elpusztít a tél folyamán mindent, amit ha
talmába keríthet.

Eltekintve a sok összetépett vaddisznótól, szomorúan 
bizonyítja ezen tényt az áldozatéi esett szarvasok száma, 
s még ma is furdal a lelkiismeretem, ha az egyik, leg
inkább ismert bűnöst, miért nem ítéltem annak idején 
golyó általi halálra; de hát Görgény legérdekesebb vad
ját a medve képezi s ez egyszer el kellett nézni neki 
garázdálkodását, de jövőre — hasonló esetben — a sta
tárium ki van mondva bűnös le lk ére ..................................

Bár a havon megállapíthattuk, hogy szavasállományunk 
még mindig nagyon szép, mégis szívszorongva vártam a 
bőgés idejét. Az is elérkezett s megállapítottuk, hogy 
12 drb. jó bika bőg; ezek közül 4 a Priszlap nevezetű 
erdei tisztás körül. Alig vártam, hogy gróf Teleky Samu 
visszatérjen Szász-Sebesről, hol szeptember második fe
lében a szarvasokra cserkelt. Október elején a gróf haza
jött s hosszú rábeszélésembe került, míg végre elhatá
rozta magát, hogy megnézi a Priszlap alatt bőgő szar
vasokat, s ha egy jó bikát lát, ezt esetleg el is ejti. 
Október 2-án érkezett fel a gróf a Valea Jepi nevű pa
tak torkolatához, onnan rövid két óra alatt felmentünk a 
bőgési hely közelében épített kolibához. Az inas a pod- 
gyászszal és egy vadőrrel előre ment, s a vadőr alig 
hogy megérkezett, sietett ivóvíz után, de rögtön vissza- 
fordúlt és lelkendezve tudatta velünk, hogy erősen bőg 
egy bika a patak közelében.

Erre a gróf elindult a jelzett irányban szerencsét pró
bálni. Ez lehetett délután egy órakor. Jó magam fennt 
maradtam a kolibáná^ és szívszorongva vártam mi tör-

* Mintha évekkel ezelőtt Máramarosban a medvék hasonló garáz
dálkodást csináltak volna . . . ? Szerkesztő.
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ténik. Jól lehetett hallani a szarvasok bőgését egészen 
a kolibáig, de erős szél fújt, az égre pedig nehéz felhők 
tornyosultak. Egy egész örökkévalóságnak tetszett nekem 
ez a pár óra, míg végre megszólalt a fegyver s én kí
váncsiságtól hajtva, mint a nyíl siettem a lövés irányá
ban ............. A helyszínére érkezve, ott ült egy ledőlt
fatörzsön gróf Teleky Samu, mögötte a földön hevert 
egy hatalmas szarvasbika. Örömmel fogadta a gróf sze- 
rencsekivánatomat s míg a szép agancsban gyönyörköd
tem, elbeszéli, hogy a rossz szél miatt csak nehezen 
tudta megközelíteni a bikát, mely tehenekkel lassan 
húzódott a vágás felé. A szálas bükkösben végre úgy 
háromszáz lépésnyire meglátja a bikát, illetve annak fe
jét hatalmas agancscs’ál és nyakát, oda lő, s a lövés 
után a bika hanyatt vágja magát és szerencse, hogy 
egyik agancs szára beleakadt a ledőlt bükkfa alá, kü
lönben ezen a meredek lejtőn ki tudja, hova gurult volna. 
Különben a bika egy gyönyörű páratlan 16-os.

A gyöngyfogak kifejtésénél azután óriási meglepetésben 
volt részünk. Hogy azokat könnyebben kimetszhessem 
illetve a fejet jobban elhelyezhessem, az agancsnak a 
bükkfa alá került szárát ki kellett húznunk, s akkor még 
négy ág került napvilágra, mely eddig a földbe volt fú
ródva s egyáltalában nem volt észrevehető. Ezzel a 
16-osnak képzelt bika egy páratlan 22-őssé változott, 
örömöm pedig az önkívületig hatványozódott. A szarvas 
súlya kizsigerelve 230 kilót tett s agancsa az őszi 
agancskiállításon a IV-ik dijat nyerte el.

Este a lobogó tűz körül ülve még sokáig hallgattuk 
három jó bikának a vadász fülét annyira csiklandozó 
bőgését, s bár azok hajnalban is még mindig kitartóan 
bőgtek, a gróf nem akart már többre cserkészni. A med
vék által okozott kárt csak nem tudta elfeledni. Délben 
már megint otthon volt a gróf és várta jelentéseimet a 
m edvékről..................................

Bíz azok késtek. Ugyan nagyon szép makktermés volt 
az alsó részekben, de fent a bükkösökben, különösen a 
patak mentén csak szórványosan hozott a bükk makkot 
és amellett olyan rettenetes szárazság uralkodott, hogy 
nem lehetett a medvéket kinyomozni. Tudtam, hogy 
medve van, mert azt kijelentették a vadőrök minden nap, 
de a legnagyobb és szorgosabb utánjárás mellett sem 
tudtuk megállapítani tartózkodásuk helyét. Már pedig itt 
Görgényben próbahajtásról szó sincs. Itt csak kinyomo
zott medvére vadászunk, illetve hajtatunk és a vadőrök
nek a bejelentett medvékről mindig számot kell adni. 
Szerencsére a szalonkák nagyon későn jöttek le, azokra 
lehetett két napig vadászni, azután megváltozott az idő, 
és épen midőn fel akartam Pestre utazni az agancs
kiállítás megtekintésére, hogy az itt ejtett agancsos fej
díszét összehasonlítsam, jöttek az első kedvezőbb jelen
tések a medvék hollétéről.

Körülbelül 10— 12 medvét jelentettek be, de közbejött 
akadályok miatt a vadászat október 25-ikéig elhalaszta-

tott. Ezen a napon jött fel este gróf Teleky Samu tár
saságában gróf Teleky Ádám, gróf Waldeck Frigyes, 
báró Huszár Károly, Matskássy István, Xivkovich Emil, 
Salamon Géza, gróf Eszterházy János és báró Jósika 
Samu.

Midőn este lefekvés előtt kezdtem számlálni a vadá
szokat és hozzájuk számítottam itteni kedves kollegáimat, 
kiket mindig szívesen lát a gróf a vadászatokon, kiment 
az álom szem em ből............. Szt. Hubertus! Tizenhár
mán leszünk 1

No ez a vadászat nem sikerülhet. Nem is sikerült, 
legalább úgy, ahogy sikerülhetett volna.

Október 26-án kimentünk ugyanis a Felső-Tyreo nevű 
hajtásba. Több medvét jeleztek onnan előző nap, de 
még a hajtás előtt a vadőrök újból körülnyomozták a 
meghajtandó részt. Dumitru három biztos más medvét 
jelent a kegyelmes grófnak, A szeme ragyogásából azon
ban láttam, hogy még több is lehet ott. Egy gyönyörű 
bükkösben patak mellett álltunk fel, én pedig, mint e 
vadászatok szerény rendezője, a legvégére jutottam, egy 
különben nagyon jó állásra. Fohászkodtam szt. Huber
tushoz, hogy bárcsak azt adná, hogy a medvék lent mé
lyen a völgyben feküdjenek, mert ha feljebb húzódtak, 
úgy vagy rám jönnek, vagy még felettem mennek el, 
illetve váltanak ki, mindkét esetben rám nézve nagyon 
kellemetlen, a nemes társaságra nézve pedig nagyon 
unalmas lett volna. Jó magam ugyanis, amióta már 
lőttem medvét, feltettem magamba, hogy amíg nem kell 
lőni, többé nem puskázom medvére s így elképzelheti 
nyájas olvasóm, hogy milyen érzelmekkel vártam álláso
mon, különösen ha megemlítem, hogy egy idő óta, ha 
van medve a hajtásban, az nagyon szeret felém tartani 
s néha a legjobb akarat mellett sem tudom vissza
riasztani.

Hála legyen szt. Hubertusnak, a medvék lent feküd
tek a völgyben, mert körülbelül egy órai várakozás után 
két hatalmas puskadörrenés szakította meg az egyhangú 
csendet. Egy idő múlva újból két lövés, azután zajongva, 
lármázva, nevetve és mókázva jöttek elé a hajtok. Az 
eredmény két medve volt. Az egyikük gróf Waldeck Fri
gyesre ment, ki azt körülbelül 100 lépésnyiről úgy lapoc
kán lőtte, hogy a medve kecskebukázva gurult le a pa
takba, hol a kegyelemlövést kapta. A többi lövéseket 
Salamon Géza tette. Rá négy medve jött egyszerre, de 
a rossz kilövés folytán csak egy kis,' 33 kiló nehéz bo- 
csot tudott elejteni. A Waldeck gróf medvéje 130 kilós 
volt, szép nagy állat. Miután pedig ez volt az első med
véje, a szerencsés lövőt este fáklyavilágítás és zeneszó 
mellett medvevadászszá avattuk. Másnapra nem volt biz
tos medve jelentve, s így a községtől alig 5 kilométer
nyire fekvő Rakottyás nevű hajtást kutattuk át, azon re
ményben, hogy az ott jelzett vaddisznók közül egy lövésre 
kerül.

A hajtás közepén, már jól hallatszott a hajtők lármája 
és a kürtözők kürtölése, egy lövés dördül el. Nemsokára
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rá kijönnek a hajtők, s az egyik gyerek jelenti, hogy lent 
a patak mellett fekszik egy sebzett medve, mely nem 
tud felállani. — Na ! hiszen ez szép — gondolám, s a 
fiú által vezetve lemegyek a patakba, hol egy pár hajtó 
beszélgetését hallom. Kérdem tőlük, megvan a medve ? 
— „Fenét medve, válaszolják barátságosan, csak farkas.“

Oda mentem, tényleg egy szép ordas feküdt ott, még 
élt. Elvettem az egyik hajtőtől a kicsi szekercéjét, s két 
ütéssel az orrára — átsegítettem a szebb vadászterüle
tekre, már t. i. a farkast . . .

Első eset hosszú praxisomban-, hogy medvevadászaton 
farkas essék; igaz, hogy ez nap nem is nagyon remél
tük medvével találkozni. A szerencsés puskás Xivkovich 
Emil volt, kinek ez volt az első farkasa, s bizony sokan 
voltak, kik irigyelték szerencséjét, bár én nagyon örül
tem neki, mert először járt ez alkalommal vidékünkön, 
s mindjárt ily szép eredményt ért el. Érdekes volt a 
lövés, a mennyiben az 500-as express-golyó a hátsó bal 
lábát törte el csak a farkasnak, s az a nagy vérveszte
ség következtében a lövés helyétől alig tudott 600— 700 
lépésnyire menni s lefeküdt.

Másnap a fancsali Nyúlpatakban jeleztek egy medvét, 
fel is mentünk oda, de valami guzsvágó koncsorgó mun
kások megriasztották a mackót és az közvetlenül a pus
kások felállása előtt az én állásomtól mintegy 12 lépés
nyire kiváltott a hajtásból, lerohant a Felső-Fancsaljba 
vezető útra, s az arra menő mit sem sejtő burszánt any- 
nyira megijesztette, hogy az ijedtében elsütötte revolverét 
a levegőbe. Ezt a lövést a legfelül álló puskások hallot
ták is, de magyarázatát csak este kaptuk meg.

Másnap medvét nem jelentettek, megpróbáltuk az időt 
agyonütni szalonkázással, s dacára, hogy akkor október 
29-et irtunk, még nagyon sok szalonkát vertek fel a haj
tők, úgy, hogy egy hajtásban 8 szalonka esett. Másnap 
miután kedvező hirek nem jöttek, újból szalonkáztunk, 
azután hasonló hirek után, a vadásztársaság türelmét 
vesztve, elszéledt.

November hó 13-ikán este újból összegyűltek a vadász
vendégek, s a jelentések szerint azt határozták, hogy 
elsőnek újból a Tyresi felső hajtást vesszük, ahonnan 3 
medvét jelentettek.

Éjjel havazott s másnap reggel gyönyörű friss havon 
a vadőrök könnyen megállapították, hogy a három medve 
közül kettő lent maradt az első hajtás egy kis sarkában, 
ahol fenyves-fiatalos lévén, jól meghúzódhattak. Erre 
persze sokkal kisebb hajtást vettünk, melynél én újból a 
puskás-sor végére kerültem, egy olyan helyre, a hol 
medve még sohasem váltott át, bár egy pár állással fen- 
nebb, már zavartam vissza a hajtásba medvét. Egy ha
talmas jegenyefenyő mellett állottam, mely sudár növésű 
törzsével büszkén uralkodott a körülötte levő szálas, de 
jóval alacsonyabb bükkösök felett. Semmi rosszra nem 
gondolva, élénken tárgyaltam a mellettem maradt Deme

terrel a vadászat eshetőségeit, fohászkodtunk mind a 
ketten, hogy bárcsak a medvék külön-külön keresnének 
gazdát, köhögtünk tüdőnk mélyéből, szóval a legszebben 
teljesítettük kötelességünket mint kopogtatók. Havas volt 
a világ, hideg volt, bokáig érő hóban álltunk, s csudál- 
kozva néztem balfelöli szomszédomat, kedves kamaráso
mat, ki kis bekecsét panyókára vetve, puskáját kézbe 
tartva állta a hideget, mint egy jégbe hűtött fóka. Jó 
magam elővigyázatból a hátzsákomba csomagoltam volt 
a vadász-muffomat, s abba melegítettem több ízben el
fagyott kezeim csontjait.

Lábaim azonban kriminálisán fáztak, s miután itt úgy 
sem lehetett semmit sem remélni, úgy hatalmas boká- 
zást csaptam az állásomon, melyhez Demeter elfojtott 
köhögése adta a rithmust. Mikor elkészültünk, megint 
lenézek hóhideg szomszédomra, s titokban örülök neki, 
hogy az hogy fog engemet szidni vadászias magamtar- 
tásáért, s akkor látom, hogy jobb válláról leveti a panyó
kára vetett kabátját, s lövésre készül.

„Ne te ne — mondom Demeternek — itt jön valami“, 
s a következő pillanatban, tőlem mintegy 150 lépésnyire 
egy pár fület, utána egy otromba fejet, s mindjárt rá egy 
torzonborz medve, alakját látom előloholni.

Nem sikerül visszatéríteni, dacára kiabálásunknak, sőt 
egy pár lépésnyire utána egy másik medve jő. — „Itt 
vannak mind a ketten“ — mondja nekem Demeter, de 
akkor már nem tudtam mit csinálok. Két medve havon 1 
Felkaptam a fa mellé támasztott puskámat, a nagyob
bik medvét célba vettem, s úgy hatvan lépésről úgy la
pockán lőttem, hogy hang nélkül rogyott össze. A kisebb 
medve ráugrott a nagyobbikra, egy pillanatra úgy gomo
lyogtak a földön, mint a játszó kis mackók, azután a ki
sebbik elugrik, s akkor szólal meg a kamarásom pus
kája. Valami új, kis kaliberű express-spriclit hozott ki 
magával próbaképp, s még ma is sajnálja, mert ha régi 
puskájával lő oda a kicsinek, akkor az nem igen megy 
tovább. De igy elhibázta a medvét, az meg a lövés után 
felszökik egy előttem 30 lépésnyire fekvő dűlt fára, s 
felém mutatva — hogy is mondjam csak —■ testének 
azon részét, mely orrával homlokegyenest ellentétes irány
ban van, nézi, társa vájjon miért nem jő? Szegénynek 
jó oka volt nem jönni 1 Nem lőhettem rá, mert éppen a 
lővonalban állt, de komikusnak nagyon komikus volt a 
helyzet. Végre látta, hogy társa nem mozdul, hatalmas 
szökésekkel iramodik felém, de mindig a vadászlővonal- 
ban, s oly direkte nekem tartva, hogy nem tudtam sem, 
miképp sem lőni. Akkor kiléptem a fa mellől, a medve 
engem meglátva, tőlem vagy öt lépésnyire oldalt fordult 
ekkor oda lövök a második csővel, s a medve egy pár 
ugrás után kiadja lelkét. Az egész nem tartott csak egy- 
pár pillanatig, s magam is megdöbbentem az eredmény
től. Isten látja lelkemet, nem bántam volna, ha akárki 
csinálja ezt a szerencsés duplát, csak én ne. De hát már 
megtötént, s hejh, milyen sokáig fogok ezen a feledhe
tetlen emléken rágódni ! . . .
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Mikor az eredményt bejelentem a vadászuramnak, 
örömmel gratulál, de közbe megjegyzi: „Na ezért az édes 
apjától verést kapott volna." Szegény boldogult jó édes 
atyám ugyanis, ha az ő rendezése alatt a vadászvendé
gek egy-egy medvét elhibáztak, roppant örömmel mondta: 
„Az uraknak meg volt az örömük, a medvék pedig meg
maradtak.“ Hát biz én ezért a két lövésért egy kis ve
rést is eltűrtem volna és ha egy „medve coupdouble-t 
megdisznózott vadászoknak fiatal lányokat önzetlenül se
gélyező“ egyesületet akarnék alapítani, az első jogcímen 
vajmi kevesen fognának jelentkezni.

Na de ez már poezis ! A száraz próza pedig az, hogy 
az egyik medve 101 kilós, a másik 75 kilós volt, s az 
is szent, hogy este vacsora után nem voltam egészen 
tisztában magammal, hogy fiú vagyok-e vagy lány ?

Csak másnap reggel ébredtem annak a tudatára, hogy 
az erősebb nemhez tartozom, mikor Ovegcsűr felé indul
tunk, hogy a Bradecel nevű hajtást próbáljuk meg, egy 
hajtást, melyet 30 esztendő óta nem hajtottak.

Ideális hely két kényszerváltóval.
A medve konstatálva volt, igy hát az eredmény ki sem 

maradhatott. Gróf Teleky Adám egy remek lapockalövés
sel terítette le a konstatált medvét. Súlya 140 kilós volt. 
Este fényes fáklyavilágítás és víg cigányzene mellett 
avatta fel vadászuram öcscsét, gróf Teleky Adámot, medve- 
vadászszá, s mindenki örült a fiatal gróf vadászszeren
cséjének.

Miután mind az öt medve szuka volt, gróf Teleky be
szüntette a további vadászatot, s másnap reggel szét
oszlott a társaság, s adja az Isten, hogy jövő évben 
megint ilyen szép eredménynyel számolhassak be, hatá
rozottan kikötve azonban, hogy a leendő eredmény léte
sítésében aktiv szerepet, annak megírásán kívül, ne 
játszak.

Úgy legyen!

Az élve boncolás.
Bíz’ úgy van az Henrik von Ef 1
Nem hívhatom ugyan fel tanúságtételre Macit és Ma- 

cót, mert ők már valahol téli vackukon édesdeden szen
deregnek. Hasztalan is volna felvonulásuk. Csakúgy ta
máskodnál bennök, mint én szem- és fültanuidban, kik 
pecsét alatt hirdetik dicső vadászkalanjaid.

Visszaadtad a kölcsönt. Ám jó ! De miért akarsz meg
fosztani egyik legszebb eszményemtől ?

Tehát az a torzon-borz medvebundába bujtatott ál
dott lelkű, gondos anya csupán a szeme elől vesztett 
fiaiért rettegett; félt, nehogy ama mívelt szörnyeteg el
rabolja őket ? És mert ahelyett, hogy a mackó a sürjés- 
ben, úgy reggel hat óra tájban, a még ma is füledbe 
csengő, velőtrázó bődülés kíséretében — hál’ Isten — 
nem legyintett oldalba, hanem ama bizonyos jól irány
zott golyótól találva, kiadta páráját.................gyilkos
vagy! . . .  az Isten legtökéletesebb másában, ördög! . . . 
ki egy gyenge támaszra szoruló medve-családot szomorú 
árvaságra juttattál.

Hiába keseregsz oly szívhez szólóan. Illatos szóvirágaid 
nem csalnak a verembe, hogy ott kihúllva kezemből két
csövű furulyám, elnémúljon örökre, én meg bűnbánó lé
lekkel szórjam a hamut vétkes fejemre és ököllel verjem 
mellemet: mea culpa . . .

Tudom már, hogy minden éremnek két oldala van. 
Megtanultam a most napirenden lévő „viviszekcio" vitá
ból is, hogy minden dolgot kétfélekép lehet eljátszani. 
Pengetheted a szívnek lágyan zengő húrjain, de fölhar- 
sanhat az észnek hatalmas billentyűin is.

lm haliád, hogy az élve boncolás ellenségei milyen 
megkapó színekkel, szívet facsaró képekkel rendelkeznek.

A védekezésre képtelen kutya gyomrát teljesen kiirtják, 
hogy a beteg gyomor kezeléséhez adatokat gyűjtsenek. 
Az orvos-tanár fehér-izzó tűt fúr a galamb agyvelejébe, 
hogy bebizonyítsa hallgatói előtt, miszerint az agya-per- 
zselt madár, bár él, többé repülni nem tud. Avagy az 
ártatlan állat, hasából kimetszett kölykeit végvonaglásában 
is nyöszörögve nyalogatja, de az elébe tartott fadarabba, 
összeszedve végső erőit, veszettül belemar. Hát ember 
az, ki múló tudományos tételek bizonyítására ilyen vér- 
lázító kegyetlenségekre képes? Hát ez azon legtökélete
sebb lény, a kit megváltottak a szeretet vallásának? Nem, 
ez nem lehet az !

És mégis, nem ez a te ördögöd.
Figyelj a viviszekcio barátjainak nagy seregére, kik az 

ész erős fegyverzetében vonóinak a küzdő térre. Ott van 
a sebészet fordúló pontja, a narkózis. Mennyi fájdalmat, 
mennyi keservet szüntetett meg az a jó kutya, amelyik 
beigazolta, hogy a kloroform érzéketlenné tette és a ha- 

j tás megszűntével vígan ugrándozott. A serumterapia meg- 
I becsülhetetlen nagy vívmányait is az állatkísérleteknek 

köszönhetjük, s ma a difteriával beoltott ló véréből vett 
I savó ezer és ezer szerencsétlen gyermeket megszabadít
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halálthozó bajától. Vagy a himlő-járvány törölve van a 
rettegett betegségek sorából azzal az aránylag csekély 
beavatkozással, mely a borjú lefeszítéséből, beoltásából 
és savó lecsapolásából áll.

A szenvedő emberiség talán csak megérdemli azt a 
nehány összevagdalt nyulat, kutyát vagy más állatot, 
mely életével vagy halálával az emberiség legfőbb kin
csének : az orvosi tudománynak szolgáltat kétséget kizáró 
adatokat?

Igazuk van ! De hát, ha ezeknek is, amazoknak is iga
zuk van, hol az igazság? Nem kutatom. Csupán eszmé
nyemet akarom védelmezni a szörnyű váddal szemben, 
mikor az élve boncolás hivei az állatvédelem nemes 
eszményét nem tartják megbántva a viviszekcióval, de 
igenis — világgá kürtölik — hogy megsértik azt a vadá
szatokon.

És e harsonába vegyül a te mélabús akkordod is, mi
kor a vadászban találod föl ördögöd.

Szegény vadász! Ne örülj a friss hó hullásának; ne 
bolyongj az erdők magányában; ne korbácsolja föl lel
kedet nagy érzések viharja; ne űzzön a megsértett ön
bizalom haragja a kezeidből kisíklott vad után, mert ha 
megvívtad a nagyszerű tusát, az eltaposott virágból is átok 
száll reád . . . .  csak sóhajtozásod vegyüljön az erdő
nek zúgásába.

Nem ! és háromszor is nem ! A vadászat nem lehet az 
emberi szenvedelmek elfajulása. Nem lehet csupán szó
rakozásból, kegyetlen játékból elkövetett tömeges gyilko
lás. Nem magyarázhatja, hogy csak a míveltnek van 
joga az élethez. Nem jelentheti az emberben az ördög 
vérszomjának csillapítását. De ellenkezőleg, fényes bizony
sága annak, hogy a vadász a beléje lehelt isteni szikrát 
méltóan, a szeretet igéinek megfelelően akarja fölhasz
nálni, amikor a teremtés rendjének gyilkolás fejezetét tőle 
telhetőleg eszményesíteni törekszik a nemes vadászattal.

Ezt megint nem hiszed? Pedig úgy van!
A földi teremtések életcélja testi és lelki szemeink előtt 

bölcsen el van takarva. Csakúgy a sötétségben ta- I 
pogatódzunk. Te a míveltség és gazdagság, a földi [ 
kincsek szerzésében találod föl a burkolt célt; én, elte- 
kintve most a lelkiektől, a gyomorban, a létért való küz
delemben. Tekints körűi a nagy természetben mindenütt, 
a növény- és állatvilágban egyaránt a létért vívott küz
delem ádáz harca. A szende, illatos ibolya, tüskés, szú- J 
rós bogáncs, fű, fa, mind élni akar. Oda tapad az anya
földhöz, szívja-szívja éltető nedvét, míg eljő a tökéle
tesebb teremtés: az állat, mely leharapja, hogy éljen. 
De ennek is megszámlálvák napjai, jön a még tök
életesebb állat, s bekebelezi őt, a gyengébbet, végre ;
feltűnik a legtökéletesebb lény : az em b er.................az
megeszi valamennyit. A Teremtő mindannyinak nemcsak 
jogot adott az élethez, de eszközöket is. Az állatnak ösz
tönt, az embernek szabad akaratot. Hogy a növénynek 
mit adott, még el nem neveztük. Adott fegyvereket is a 
küzdelemhez. A növénynek tövist, a pici bogárnak a fa

kéreg színét, hogy odasímúlva a galyhoz, ne vegye őt 
észre ellenségének kutató szem e; a nyúlnak hosszú fü
let, még hosszabb futókat; a medvének bikaverő izmo
kat; az embernek adott észt, mondván: alkoss magad
fegyvert. És az megalkotta a legnemesebbet: a vadá
szatot.

Jól van ez így, mert ha lemondanánk „az erősebb jo
gáról, ha nem követnők a természet rendjét, borzadály 
volna bosszúja. Egy szép napon a mackó kényelmesen 
befészkelné magát kastélyodba, s pírkadó hajnalon nem 
te üdvözölnéd munkás méheidet, de ő dézsmálná meg 
azokat, ő juttatna szomorú árvaságra egy valóban tá
maszra szorúló családot, mert a bocs megél ajég hátán 
is, de az ember magzatának élfető melege a családfő 
szeretete.

így is eleget vadásznak anyai, s más erényekben tün
döklő szelíd állatkáid. S milyen vadállatias kegyetlen
séggel 1 A csillogó havat kemény kéreggel vonta be a 
zord tél fagya. Róka koma erre alapítja hadi tervét. Ül
dözőbe veszi az anyjától elmaradt őzgidát, melyet el nem 
bír a hó vékony kérge, s szegény lépten-nyomon besüp
ped. Mikor elfúl, rajta a ravaszdi, már beleharapott nya
kába, az őzike viaskodik, védekezik........................... élni
akar . . . menekül, de mindsűrübben érik a marcangoló 
támadások, míg kínjában összeroskad és az ügyesebb 
martaléka lesz . . .

Mi más a vadász! Feszülő izmai, kicsattanó egész
sége, duzzadó életkedve mutatják, hogy a hamisíthatatlan 
fenséges természet ölén annak útmutatásait követte, az 
tanította az igaz életre, minden szépre, jóra, nemesre —  
a vadászatra is — melyet azonban, mesterét túlszárnyalva, 
eszményesített, mert ha a küzdelem hevében fölhasználja 
a róka ravaszságát, de a döntő pillanatban egy villa
nás . . . egy vonaglás . . . s repeső kebellel, az erősebb 
büszke öntudatával hág az áldozat megdermedt tete
mére.

Mit gondolsz? Nem volna-e üdvösebb, ha az rideg 
kaszás, ki viszont reánk vadászik, mikor úgy az útjába, 
kerülünk, nem fojtogatna csontkezével, hanem olyan 
jól irányzott golyót röpítene szívünk kellő közepébe, mely 
től megszűnne annak dobogása, s nem gyötrődnék 
emésztő kínba . . . .

Különös. Most sem tudom még, hol az igazság. A te 
dalodban zsong-e, melyet a szív húrjaiból csaltál elő, 
avagy az enyémben rezeg, melyet az ész billentyűin 
vertem fel ?

De azt az egyet tisztán látom, tudom, hogy az a va
dász, aki a vadat meggondolatlanul, könnyelműen meg
roncsolja és azt kegyetlenül elpusztúlni hagyja, az az 
élve boncolás — földön és égben föl nem oldozható — 
nagy bűnét követi e l ; érzem azt attól a pillanattól fogva, 
midőn a lábaimnál összeroskadt, gerince-tört őz szemének 
végtelen szomorú sugára kicsordúlt könyein tört meg . . .

* **
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Ne érts félre. Te nem tartozhatol e bűnösök közé, a 
te jól irányzott golyód — jól talált, a te medvéd — óh 
bibliai Nimród II. - - tűzben esett össze.

Csakhogy hiszi a pici, de nem Guszti.
. . . . . .  . * . . . . . . . . . .  .* ..» . .• . . . . . » . .......... .. . ,y

KÜLÖ NFÉLÉK.

* Azon t. előfizetők, akik az előfizetési díjakat 
még meg nem küldték, a  január 15-iki számot 
postai  m egbízatássa l  kapják kézhez tartozásuk 
kiegyenlítése végett .

* Kinevezések. A földmivelésügyi minister úgy a 
magyarországi, mint a horvát-szlavonországi kincstári, 
valamint az állami kezelésbe vett községi és más erdők
nél alkalmazóit erdőtisztek és az állami erdőfelügyeleti 
személyzet létszámában a következő kinevezéseket esz
közölte :

Erdötanácsossá: Bodor Jenő erdőmestert a kolozs
vári erdőigazgatóság kerületébe ;

erdőmesterekké a következő főerdészeket: Füredi Edét 
a lippai főerdőhivatal, Puza Jenőt a máramarosszigeti, 
Várnai Ödönt a kolozsvári, Emericzy Győzőt a márama
rosszigeti, Nemes Károlyt a kolozsvári, Temesváry Bélát 
a besztercebányai erdőigazgatóság, Zachár Jakabot az 
ungvári, Rőhrich Mártont a lippai főerdőhivatal, Muzsnai 
Gézát a kolozsvári erdőigazgatóság kerületébe, Kozma 
Istvánt a földmivelésügyi minisztériumba, Miskolczy János 
erdőmesteri címmel felruházott főerdészt a hegyvidéki 
miniszteri kirendeltséghez, Szabó Józsefet a földmivelés
ügyi minisztériumba ;

főerdészekké a következő erdészeket: Tompa Ferenczet 
a lippai főerdőhivatal, Bedő Lajost a besztercebányai erdő
igazgatóság, Lányi Ernőt a liptóujvári főerdőhivatal kerü
letébe, Buhescu Terentiust és Térfi Bélát pedig a föld- 
mívelésügyi minisztériumba ;

a horvát-szlavonországi kincstári erdőket kezelő 
erdőtisztek létszámába kinevezte : Dianowszky Pál és 
Tordony Emil főerdészeket a zágrábbi erdőigazgatóság 
kerületébe erdőmesterekké, Hajdú Rezső erdészt a zágrábi 
erdőigazgatóság kerületébe főerdészszé, Simonffy Ákos 
erdészjelöltet a zágrábbi erdőigazgatóság kerületébe 
erdészszé, Horváth Sándort az otocsáczi erdőhivatal, 
Frdmmoyer Antalt a vinkovcei főerdőhivatal, Ambrózy 
Románt pedig a zágrábi erdőigazgatóság kerületébe er
dészjelöltekké.

Az állami kezelésbe vett községi és némely más 
erdők és kopár területek kezelésénél alkalmazott er
dőtisztek létszámában:

erdőtanácsossá,a VII. fizetési osztály 3-ik fokozatába: 
Szojka Gyula erdőmestert (az eperjesi állami erdőhiva
talhoz);

erdőmesterekké, a VIII. fizetési osztály 3-ik fokoza
tába a következő főerdészeket: Teschler Vinczét (a besz
tercei erdőigazgatósághoz), Jakab Józsefet (a brassói ál

lami erdőhivatalhoz), Puskás Ferenczet (a besztercei er
dőigazgatósághoz), Karvas Emilt (a földmivelésügyi mi
nisztérium erdészeti főosztályához);

főerdészekké a IX. fizetési osztály 3-ik fokozatába a 
következő erdészeket: Bodoni Miklóst (a temesvári állami 
erdőhivatalhoz), Koralevski Gézát (a beszterczei erdőigaz
gatósághoz), Krausz Ernőt (a székelyudvarhelyi állami 
erdőhivatalhoz), Krippel Móricot (a Csíkszeredái álíami 
erdőhivatalhoz), Szécsi Imrét és Gruber Gyulát (a föld- 
mívelésügyi ministerium erdészeti főosztályába);

erdészekké a X. fizetési osztály 3-ik fizetési fokoza
tába a következő erdészjelölteket: Fejér Kálmánt (a 
besztercebányai állami erdőhivatalhoz), Campeán Jánost 
(a uagyszebeni állami erdőhivatalhoz), Tomka Jenőt (a 
zalaegerszegi állami erdőhivatalhoz), Ferenczy Bélát (a 
besztercei állami erdőhivatalhoz), Szabó Kálmánt (a 
szombathelyi erdőhivatalhoz), Kressák Pált és Pribnow 
Pált (a máramarosszigeti állami erdőhivatalhoz ;

az állami erdőfeliigveleti személyzet létszámában: 
Neogrády Kálmán alerdőfelügyelőt a IX. fizetési osztály
ból a VIII. fizetési osztály 3-ik fokozatába a pozsonyi 
és Kolosy Béla alerdőfelügyelőt a IX. fizetési osztályból 
a VIII. fizetési osztály 3-ik fokozatába a turócszentmár- 
toni erdőfelügyelőséghez; Jausz Sándor alerdőfelügyelőt 
a IX. fizetési osztályból a VIII. fizetési osztály 3-ik fo
kozatába a földmivelésügyi ministerium állami erdőfel
ügyeleti ügyosztályához elsőosztályú alerdőfelügyelőkké ; 
Babos József főerdészt a IX. fizetési osztály 3-ik fokoza
tába a marosvásárhelyi, Csegezy Pál főerdészt a IX. fi
zetési osztály 3-ik fokozatába a nagyszebeni, Goró Fe- 
rencz erdészt a IX. fizetési osztály 3-ik fokozatába a dé
vai és Dezsényi Jenő erdészt a IX. fizetési osztály 3-ik 
fokozatába a miskolci erdőfelügyelőséghez másodosztá
lyú alerdőfelügyelőkké.

* A selmeci akadém ia  hallgatóinak szám a emel
kedőben van. Október elején beiratkozott a folyó tanévre 
82 első, 65 másod, 50 harmad és egy negyedéves erdész
hallgató; vagyis összesen 198. Bányászhallgató van ösz- 
szesen 158, és pedig 46 elsőéves, 61 másod, 38 harmad 
és 3 negyedéves.

* S ta iner  Gyula udvari szállító, a körmendi mag
pergető tulajdonosa, Sándor Imre műszaki gyárvezetőt a 
cégjegyzéssel ruházta fel s azt ezen az úton tudatja a 
vevőközönséggel.

* A gyümölcstermelés Erdélyben. A székely- 
földi miniszteri kirendeltség támogatásával Felső-Rákos 
községben 25 holdas közbirtokossági gyümölcsös alapít- 
tatott. Az őszön sikeresen közbenjárt az almatermés érté
kesítésére, aszalókat és szeszfőzőket kért a földművelés
ügyi kormánytól a termésfelesleg feldolgozására, a bor
széki havasi gyümölcsfeldolgozó-telepet pedig szintén a 
minisztertől kieszközölt támogatással segítette, hogy a 
telep üzemét a folyó évre már jelentékenyen kiterjeszthette.

* Az erdélyi alma a  külföldön. A Szolnok-Doboka- 
megyei Gazdasági Egyesület tervszerű akciót indított az
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erdélyrészi almaexport föllendítésére. Ennek köszönhető, 
hogy míg évekkel előbb mindössze tizenhét vaggon almát 
exportáltak, ez idén csak a szamosvölgyi vasúton 260 
teljes kocsirakomány alma került Németországba. Az egye
sület mostani gyümölcskiállításán Voith Gergelynek, Wass 
Jenő grófnak és Bethlen Balázs grófnak dicsérő oklevelet 
osztott szét, elismerve a gyümölcs-föllendítés körüli érde
meiket. Elismerést szavazott az egylet a magyardécsei 
kisgazdák szövetkezetének, Inczédy Ádám bárónak és 
Korniss Viktor grófnak.

* Állami fűztelepek. Hogy a gazdaközönség, főleg 
pedig a fűztelepet beállítani szándékozó földbirtokosok 
megbízható forrásból nemesebb fűzdugványokat szerez
hessenek be, több állami tanintézet és iskola mellett fűz
telepek tartatnak fenn, a melyekből a szaporításra ér
demes jobb fűzfajokból rendes ezrét négy koronájával 
bárki rendelhet telepítésre alkalmas fűzdugványokat. 
Darányi földmívelésügyi miniszter Baján homokos talajon, 
Bustyaházán pedig kötött anyagtalajon fűzkisérleti telepet 
létesíttetetett, a melyeken 52 fűzfa-faj van tanulmányo
zás alatt.

* Erdők a hegyeken. Istennek volt rá gondja, hogy 
a fák ne nőjjenek az égbe ; de azért jó magasba engedte 
őket. Egy svájci természettudós érdekes cikket irt arról a 
magasságbeli határról, a meddig még erdőség található. 
Ez a magasság a Tátrában 1500 méter, a Jura-hegység
ben ugyananyi, a toggenburgi Alpeseken 1600, a fekete
erdei hegységen 1400, a Szudeteken 1200 méter, a 
magas Alpeseken azonban 1950 méter. Úri és Glarus 
kantonokban 1760 méter. Bern kantonban 1830 méter 
magasságban van kiterjedt, szép erdőség, de Svájc leg
magasabban elterülő erdei Wallsben és az Engadinban 
vannak, harmadfélezer méter magasságban. Ennél nagyobb 
magasságban erdőt már Svájcban se találni, de magános 
fát még nyolcvan m.-rel följebb is. Déli lejtőn száz m.-rel 
nagyobb magasságban is nő erdő, mint meszes földön. 
A felhős magasságban elterülő erdőség majdnem mind 
fenyveserdő.

* A legfá tlanabb földrészlet,  ahol az eső nagyon 
ritka, kezdődik Marokko-n túl s húzódik Afrika északi 
részén (Tunisz és Algir kivételével) Syrián, Arabia északi 
részén s majdnem az egész Perzsián á t; hossza meg
üti a 7600 kmt. Rövid megszakítást szenved a sivárság 
a Himalaya és Hindukus találkozási pontján ; innen foly
tatódik Thibet- és Mongolországon át majdnem a Csen
des Óceán északi partjáig; területe kbl. az egész száraz
föld 'A-át teszi ki.

* Fenyőtű-tinktura kitűnő szer rheumatikus fájdal
mak ellen s következőképen készíthető : a lúc-, jegenye- és 
erdei fenyő fiatal hajtásait apróra vagdaljuk, evvel meg
töltünk egy egyliteres üveget félig s azután ráöntünk 
96° szeszt. A jól eldugaszolt üveget 1—2 hétig a nap 
sugarainak tesszük ki, vagy mérsékelt meleg helyre el
helyezzük, naponta jól megrázzuk; azután egynéhány 
hétig sötét helyen hagyjuk állani s végre leöntjük az erős

folyadékot. Használatra 2 rész tinktura 1 rész vízzel fel
hígítandó ; a fájós helyek az így felhígított és felmelegí
tett folyadékkal könnyedén bedörzsölendők.

* A vihar é s  az állatok. Hornig szerint az alsóbb
rendű állatok, mint legyek, bogarak, vihar kitörése előtt 
rendkívül lomhák, de a mellett sok rovarnak feltűnő 
kedve van a szúráshoz. A lovak és ökrök rendkívül 
lomhák, félénken bőgnek és összeszorúlnak. Az állatker
tekben tapasztalták, hogy a legnagyobb ragadozó álla
tok is, mint az oroszlán, tigris, farkas határozottan elárul
ták a vihartól való félelmüket. Izgatottan szaladgálnak 
ketrecükben, megvetik az ételt és keservesen bőgnek; 
sőt az elefánt is izgatott lesz.

Pályázati hirdetmény.
Lovag Wessely Károly Borsodmegyében 

fekvő sz ilv á si uradalma vizsgázott nős erdő
őrt keres, a ki németül is beszél.

Az 1904. április 1-én betöltendő állással a 
következő javadalmazás van összekötve: Fize
tés 600 kor., lakás, kert, 24 mtr. dorong-tűzifa, 
2 drb. tehéntartás, 4 drb. sertésnek legelő, lő- 
pénz. A kik a fővad gondozásában és a cser
készetben járatosak, előnyben részesülnek.

Bizonyítvány-másolatokkal felszerelt folyamod
ványok február végéig a szilvási (Borsodm.) 
uradalom erdőhivatalához intézendők.

216/903. sz.

Pályázati hirdetmény.
A nagy-köveresi közalap, kir. erdőgondnok

ságnál megüresedett évi 360 korona fizetés és 
évi 72 korona lakbér, valamint 9 ürm3 kemény 
dorongtüzifa-illetmény javadalmazásu Il-od osz
tályú erdőlegényi állásra pályázat hirdettetik.

Pályázók ép, erős testalkatukat, jó látó és 
halló képességüket megyei fő- v. honvédezred- 
orvosi bizonyítvánnyal, erkölcsi magaviseletüket, 
illetőség és életkorukat megfelő okmányokkal 
igazolni kötelesek.

Pályázóktól ezenkívül legalább is az erdő
őri szakiskolának sikeres végzése, valamint a 
magyar nyelvnek tökéletes bírása és szép irás 
kívántatik.

Az igy felszerelt és sajátkezüfeg irt kérvé
nyek az 1904. év január hó végéig az alul
írott erdőgondnokságnál nyújtandók be.

Kelt Nagy-Köveresen, 1903. december 8-án.
j l  kir. közalap, eröőgonönokság.
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árverési hirdetmény.
Abauj-Torna vármegye cserebáti járásához tartozó Alsó- 

Metzenzéf nagyközség tulajdonát képező erdőkből kihasz
nálandó és kellőleg lebélyegzett és megszámozott 21706 
darab tölgy- és 6691 darab jegenye-fenyőfatörzs 12177-8 
m8, illetőleg 6042-7 m3 haszonfára és 6799" 1, illetőleg 
1444 6 m3 tűzifára becsült fatömegek tövön az erdőben
1904. évi január hó 4-én déle lő tt  10 ó ra  15 p e rc 
kor a község házánál kezdődő nyilvános szó- és Írás
beli versenytárgyaláson elfognak adatni.

Kikiáltási ár, a melyen alól ezen fatömegek eladatni 
nem fognak, 150,144 korona.

Bánatpénz 15000 korona, melyet minden egyes ver
senyző a szóbeli árverés megkezdése előtt az árverező 
bizottságnak letenni, illetőleg az írásbeli ajánlathoz csa
tolni köteles.

A benyújtandó írásbeli ajánlatokban a felajánlott vé
telár számokkal és betűkkel tisztán kiírandó, valamint 
határozottan kiteendő, hogy az ajánlattevő a szerződési 
feltéteieket ismeri és magát azoknak feltétlenül aláveti.

Utóajánlatok, vagy olyanok, a melyek a kikötött szer
ződési feltételektől elütök, figyelembe vétetni nem fognak.

A szerződési feltételek Alsó-Metzenzéf nagyközség há
zánál, az eperjesi m. kir. állami erdőhivatal és a szep- 
sii m. kir. járási erdőgondnokság hivatalos helyiségeiben 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők, a hol a közelebbi 
felvilágosítások is meg fognak adatni.

Szepsiben, 1903. december 15-én.

Qéczy gyula,
főszolgabíró.

- _ l

Székely és 311és
. . .  Ungvárit . .
ajánlja modernül berendezett

| könyvnyomdáját
mindennemű nyomdai munkák 
pontos és csinos ekészitésére 
. .  a legolcsóbb árak mellett. .

O O O

Erdészeti nyomtatványraktár.

Az apró hirdetésben minden egyes szó ára 6 fi llér

A  » J R e s ti  N a p l ó «
legrégibb, legfüggetlenebb s egyike a leg
elterjedtebb napilapoknak. A Pesti Naplót, 
mely az erdészek ügyeit különös gonddal ka
rolja fel, az erdőtisztikar havi 2 korona ked
vezményes áron kapja.

A kik egy évre előfizetnek, ajándékul a 
Vörösmarty-Albumot kapják.

íéíncr Jernát
Budapest, Központi vásárcsarnok.
Elfogad egész éven át frissen lőtt vadat 

és friss gyümölcsöt azonnali készpénzelszá
molás mellett a legmagasabb napi árakon. 
________________________ 10—12

Eladó. 3 drb. kitűnő leszármazásu német 
rövidszőrü (tigrisszőrü) vizsla-kölyök. A kan 
ára 40, a szukáé 30 korona. Ugyanott egy 
használt, de jó karban levő vegyes csövű 
fegyver (16 11.5 mim) is eladó. Czim Hajek
Antal urad. erdész Kálmáncsa, Somogymegye.

____ ___ 3 3
Van szerencsém az igen tisztelt Erdöhiva- 

talok b. tudomására hozni, hogy cégem min
denféle
lombfamagvakat,  S  .j* .j*
.j* f e n y ő t o b o z o k a t
stb. a rendes napi áron megvesz és kérem 
b. árajánlatukat. Kitűnő tisztelettel:

„Első körmendi magyar magpergető gyár“ 
Sta iner Gyula

2—3 csász. és kir. ’ udvari szállító.

Vadászcsizmák, vadászcipők
kitűnő anyagból jutányos áron kaphatók. 

Dóczi M. Budapest, Kerepesi-ut 10. 
yST Uj nagy árjegyzék ingyen. 2 -5

2500 3000 hold lehető fiatalosos erdőt 
keresek m egvételre vadászati célból.
Feltétel szép vadállomány és hogy az erdő 
a vasúttól 20 km.-nél távolább ne legyen. 
Ajánlatok e lap szerkesztőjéhez kéretnek.

2—6
Egy levelezőlapon kérjen mutatványszá-

mot Baromfitenyésztés
című képes hetilapból. E szakfolyóirat fel öleli 
a gazdasági és sportbaromfi-, éneklő- és dísz
madár-, galamb- és házinyultenyésztési kér
déseket. A baromfitenyésztés minden ágáról 
közölt nagyszámú cikkeit mindig a legjelesebb 
tenyésztők Írják. A lap hetenkint 16 oldal 
terjedelemmel jelenik meg s az ország min
den részében el van terjedve. Szerkeszti: 
Hreblayné Dedinszky Adél. Előfizetési ára 
egész évre 8 korona. Szerkesztőség és kiadó- 
hivatal : Budapest, Vili., Nap-utcza 19. sz.

jtfodiisin aranyérbalzsam.”
Egyedüli biztos hatású szer aranyér

ben szenvedőknek. Egy üveg ára 4 korona. 
3 4 üveg elhasználása által a legmakacsabb 
baj is megszűnik. — Kapható a feltalálónál: 
Nagy Kálmán gyógyszerésznél Nyír
egyházán. 10—12

Szarvasagancsot, őz dámlapátot,őz- és zer- 
gekampót, hullatott szarvasagancsot, szarvas
fogat és vadkanagyarat minden mennyiségben 
készpénzen vásárol W eisz és B itte rlich  
Georgswalde Csehország. Fióküzlet: 
Ebersbach Szászország. Raktáron mindenféle 
külországi agancsok, igy pld. amerikai és 
ázsiai szarvasoktól. Jávorszarvas 26 ágasig. 
Szibériai őzagancsok 40 cm. magasak. Iram- 
szarvasagancs (2 koronától kezdve) Antilopa 
és gazellák (l‘l2 K). Vadkecske (7 K) stb. 
Valódi és mesterséges koponyák, fejek és 
agancstáblák. Különféle dísztárgyak szarvas
agancsból, mint hamutartók, fegyvertartók, 
dohányzóasztal, órák stb. Vadászlakok és 
erdőhivatalok külső diszitésére vasból készült 
szarvasagancsok.

gazdasági Sápok.
Mezőgazdasági hetilap. Előfizetési á r : Egész 
évre 16 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Budapest, IV., Muzeum-körút 7. szám.

Házassági a jánlat. Biztos és jó állású 
erdőtiszthez férjhez adnám fiatal, csinos, öz
vegy nővéremet, ki némi hozománynyal is bir. 
Cím a szerkesztőségben. 3 —3

Kétezer darab négy éves Szitkafenyöt 
keresek megvételre a jövő tavaszi erdősíté
sekhez s ez utón kérek ajánlatokat.
4—4 Imecs Béla.

Kétezer 7— 8 éves közönséges körisfa- 
suhángot keresek megvételre Imecs Béla.

4 -8

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári, 1903.
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MAGYAR E R D É S Z
Megjelenik minden hó 1 én é s  15-én.

Előfizetési ár: S z e r k e s z t i  é s  k ia d ja : Reklamációk
Egész évre . ..  . . .  . . .  14 K imecsfalvi IM E C S B É L A  B O R S O D -A P Á T F A L V Á N , SZÉKELY és ILLÉS céghez
Félévre ... . . .  . . .  . . .  7 K hová az előfizetési és hirdetési díjak, valamint a lapba szánt közlemények küldendők. Ungvárra intézendők.

ErdévSzek háza.
„Congeries lapidem“ . . .

Te jámbor Ácer!
Internátust akarsz állítani mindenféle nevelet

len gyerek számára. Ugyan-ugy-e?
Úgy gondoltad ki magadban ott Bergengóciá- 

ban, ahova a civilizáció áldásainak egy-két elté
vedt sugara is csak néha-néha vetődik el, hogy 
ha azt akarja az erdőbirtokos, hogy te akkurá- 
tosan kezeld az erdejét, hát akkor hadd nevelje 
fel ő — épen olyan akkurátosan — a te gyer
mekeidet abból a nyereségből, amihez ő a te 
szolgálatod révén jut. Mert ha te az ő jóvoltá
ért gyermekeid neveléséről is lemondsz, úgy 
igazságos dolog, hogy a fáradozásod folytán neki 
jutott haszonnak egy kicsike részét fordítsa ő 
is, — a te jóvoltodért — gyermekeid nevelte
tésére. Mert ez a méltányos ára becsületes szol
gálatodnak.

Ohó! semmi méltányos ár! Te igen jól tud
tad, amikor szolgálatba léptél és amikor meg
nősültél, hogy micsoda jobb és bal következ
ményei lesznek ezen két ballépésednek, most 
hát csitt!

Különben is neked — óh faluba szorult ku
kac — talán fogalmad sincs arról a tömérdek 
kötelességről, ami a társaságbeli embert terheli. 
Biztosan tudom, hogy fogalmad sincs a maga
sabb szempontokról, különben ilyes gondolat 
nem születhetett volna meg becses agyadban.

Gondold el — te Pszeudoácer, — hogy Ma
gyarország a Nyugathoz tartozik. Egy sorban 
áll Német-, Francia-, Angolországgal, Hollandiá
val és Dániával, ezekkel tehát egyöntetűen kell 
magaviselkednie. Annyit talán tudsz mégis, hogy 
a művelt ember mind egyformán öltözködik. A 
művelt német, angol, francia, olasz, török, ara- 
bus, kínai és magyar viseletében semmit sem

látsz, ami nemzetiségükre vallana. Amelyiknek 
nemzetiségi mivolta pedig mégis előcsillan a 
nemzetközi köntösből: úgy az még nem eléggé 
művelt, mert a műveltségnek az egyöntetű ru
házkodás, az egyöntetű gondolkodás és az egy
öntetű cselekvés a kritériuma.

Azt is sejtheted, hogy Magyarország ma még 
nem vezeti a Nyugatot, sőt nem is áll az elsők 
között. No, ha igy sejted, jól sejted, mert mi 
még bizony eléggé keleten állunk a nyugatiak 
között.

Ne vigasztalódjál azzal, hogy: ex oriente lux! 
Nem igaz. Nyugaton jő fel a napisten.

Ha tudnád, hogy Nyugat népei mily kincse
ket hordtak össze fővárosaikba, — ha tudnád, 
hogy Bécs, Berlin, Páris, London, Róma mind 
megannyi tündérkertje országuknak, —- ha tud
nád, hogy e városok az illető nemzetek hatal
mának és jóllétének gócpontjai, amelyekből úgy 
árad szét az áldás a nemzetre, miként a nap
ból a fény és a meleg, —- és ha ismét azt is 
tudnád, hogy az ezen világvárosokba koncen
trált műveltségnek, hatalomnak és jóllétnek alap
ját megint az a töméntelen műkincs, építészeti 
műremek, az a számos és terjedelmes — szökő- 
kutakkal, márványszobrokkal díszes park, azok 
a milliókba került lépcsőzetek, hidak, győzelmi 
kapuk, obeliszkek, templomok, paloták és világ
csodák képezik, — és ha láttad volna a Buda
pestiek nevezett sziklasirokat is, a melyekben 
hétszázezer ember nyeli egész életén át a miaz- 
mákat és ha vetted volna észre, hogy a magyar 
birodalom székvárosának mindösszesen csak tíz 
szobra, három hídja és egy lucaszéke . . . azaz 
hogy valamirevaló temploma van, akkor belát
hatod és jólélekkel elismerheted, hogy Magyar- 
ország nem maradhat — orcapirulás nélkül — 
utolsónak Nyugat népei között, — beláthatod,
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hogy Magyarország minden valamit érő fiának 
sokkal fontosabb és égetőbb tennivalója van, 
mint az internátus-állitás.

Azt már látod, hogy el nem maradhatunk a 
Nyugattól. Tehát ép oly elkerülhetetlen szükség 
a Nyugat népei között való kemény, — mond
juk : büszke — megállás, a reprezentálás. Csak 
nem gondolod, hogy gyermekednek olcsó kosz
tolása előbbre való, mint hazád fővárosának a
többi világváros nívójára való em elése............
Nem gondolhatod, hogy továbbra is elmarad
hasson immár porladozó és porrá lett nagyjaink 
emlékének ércben és márványban, a fővárosban 
és a vidéken, egy és több példányban való ke- 
gyeletes megörökítése azon boldogabb időkig, 
amikor már te is képes lész gyermekeidet tel
jes emberekké fölnevelni . . .  Az internátus, az 
maradjon akkorára!

Ha pedig ezt a kegyeletes dolgot, kedveseink 
emlékének ércben és márványban és koszorú
ban való megörökítését — nem találod előbbre- 
valónak a gyermeknevelésnél, úgy kimondom a 
kemény szót, hogy — tévedsz. Eltévedtél. Én 
állítom és bizonyítom — Magyarországgal.

Nézz körül a magad falujában, a vidéken és 
az országban, nézd a mostot és a multat és 
lásd, hogy hányhány valóban érdemes fia volt, 
van és lesz hazánknak, akiknek még senki sem 
állított semmiféle szobrot. (Nem gondolod ■—- 
ugy-e, — hogy csak az az érdemes, aki száz
ezreket adott vagyonából a közös jóra.) Ha az 
elismerés, ha a hála, a kegyelet, a szív fájdal
ma és soha el nem múló szeretete mind — 
csak márványba vésetten, ércbeöntötten, világ
csodába öltözötten nyilvánulhat meg — és nyil
vánulhat-e máskép — úgy mindama érdemes
nek szoborban való megörökítése az mind a mi 
legsürgősebb feladatunk.

E feladatát ismeri is jól az egész ország — 
a hálás utókor — és nem is késik az össze
gyűjtött milliókból sietve állítani fel Erzsébet ki
rályné, Vörösmarty, Kossuth Lajos, Arany János, 
Egán Ede, Fodor József, Mudrony Soma, Szent 
István, Szent Antal, Veres Pálné, Lányi Márton, 
Toperczer Sebestyén, Kray Jakab, Damjanics 
János és sok más — valóban megvolt és ké
szülőiéiben volt — jeles honfi emlékszobrát. J

Értsd meg — hisz magad előtt látod az élő
példát, —- hogy mi vagyunk azok az utódok, 
akiknek osztályrészül azt adta a sors, hogy ne 
egymásért, ne gyermekeinkért, hanem elhunyt 
nagyjainkért, Istenhez tért kedveseinkért éljünk. 
Mienk a szerencse, hogy például szolgálhatunk 
majd — talán nem is oly késő nemzedékek
nek — arra nézve, hogy miképen nem szabad 
élni a nemzeteknek. Mirólunk fogják a népek 
elmondani, hogy ime itt élt az a nép, amelyről 
Aesopus a béka és az ökör meséjének gondo
latát vette. Éhenhalt ebben a Kánaánban, mert 
a sok mindennek tanulása közben elfeledett 
megtanulni élni.

Nyugodj hát bele végzetünkbe, ne kapasz
kodj a sors kerekébe . . . Olyan szép lesz az, 
ha — ott az Ur előtt — minden magyar teljes 
számban megjelenik és egyszerre csak rázen
díti hogy: Circumdederunt me . . .

*
Az erdészgyerek-intézet felállításának a gon

dolata a legnagyobb hiba. Attól a generáció
tól, amely az ékességet előbbre teszi a jóllakott
ságnál, a hiúságot az egészségnél, józan cselek
vést várni nem lehet. Nemeset még kevésbbé.

Magyarországon nincs jóllakottság, itt min
denki éhezik, olyik kenyérre is, de legnagyobb
részt a munkanélkül való, gondtalan, kényelmes 
életmódra. Ez az égi mannára áhítozó nép nem 
fog emberbaráti intézeteket állítani, mert nincs 
meggyőződve arról, hogy előbbre való az ifjú
nak munkára való nevelése, a betegeknek gyó
gyítása és a munkás élet, mint a henye tet- 
szelgés.

Mi nem ösmerjük a munkás, a független élet 
örömeit, nem is vágyódunk hát utánuk, -miként 
a ketrecben született vad sem kívánkozik a sza
bad mezőre.

Tudod, mit ajánlott egy nemeslelkü asszony 
— talán Hegedűs Sándorné ? Azt, hogy — ha 
annyira szerette Magyarország Istenben boldo
gult királynéját, Erzsébetet, ne engedje kótyave- 
tére jutni korfui palotáját, a páratlan paradicso
mot — az Achileiont, amelynek minden talpa
latnyi helye reá emlékeztet, az ő szerető szívé
ről beszél, hanem vegye meg és csináljon be
lőle szanatóriumot.
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Minden betegnek meg kell abban a földi 
paradicsomban gyógyulnia.

Ez illenék Királynénk emlékéhez! A szenve
dők gyógyítása, a gyógyultaknak életöröme, ez 
volna az Ő jóságának méltó emléke, így nyil
vánulhatna meg holta után is végtelen időkön 
át Iránta érzett rajongó szeretetünk . . .

A Királynéjáért rajongó Magyarországon ezt 
a szavát Hegedűs Sándornénak senki sem hal
lotta meg. Maradunk a szobornál és hordjuk 
rakásra a köveket . . .

Aztán — kedves pajtás — te is mással ka- 
partatnád ki a gesztenyét a parázsból.

Élelmes ember vagy — látom — de más 
sem esett a feje lágyára. Egy ember kötelessé
get másra nem róhat. Te nem teheted az erdő- 
birtokos kötelességévé, hogy gyermekeidet ne
velje, ha ő ezt nem érzi föladatának. Hanem 
segíthetsz bajodon — és a mienken — példa
adással. Húzz ki egy szem gesztenyét a parázs
ból —• jószántadból — a más számára. Tudod, 
hogy hiúság a mi erényünk. Senki sem fogja 
tűrhetni, hogy te jobb légy nála és túllicitál té
ged — a jóságban. Te pedig — rendezett fize
tésedből előhúzván egy rendes bankót — eléred 
célodat: megveted alapját annak az erdészek 
házának, amelyben nemcsak a némaságra szü
letett erdésznek, de minden társadalmi osztály
nak gyermeke helyet fog találni.

Így gondoltad ezt magad is — tudom —, 
mert az az igazság, hogy a Magyar Erdésznek 
nagyrészt nem erdészekből álló olvasói által 
közösen teremtett jóban közösen részesüljön 
mindenki. Bocskai Henrik.
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A községi és némely más erdők állami 
kezeléséről.

Irta : Porubszky Gyula.

Elolvastam Sólyomnak a cikkét a bürokratizmusról 
(idei 17. szám) és ő’.-nek válaszát a községi sat. erdők 
állami kezeléséről (18. szám). — Az eszmék határozot
tabb alakot kezdenek ölteni, a vita maga nyugodtabb 
mederbe terelődött úgy, hogy reményem van arra, hogy 
a nézetek lassanként tisztázódni fognak.

A bürokratizmusról érdekesen megírt cikk fejtegetései
vel, amíg az általánosság terén mozognak, egészben 
egyetértek, de midőn szerző az erdészeti térre csap át,

több állításából azt kell következtetnem, hogy olyan szak
ember, aki nem szolgál a községi erdőknél, hanem bizo
nyos távolból szemléli, tehát néha hibásan fogja fel ügyes
bajos dolgainkat. —  így a folyósított állami segítség 
nyugtatványait nem azért láttamozza az erdőhivatal, meg 
az erdőfelügyelőség, hogy a pénzt felvevő úrbéres elnök
nek a személyazonosságát bizonyítsa, hanem hogy iga
zolja a beerdősítés megtörténtét, amely munkálat telje
sítéséért éppen a pénzbeli segítség kijár.

Fájdalommal látjuk, hogy papiros-pusztító ország va
gyunk! Súlyosan érezzük nyomását, közéletünkre gyako
rolt káros hatását a féktelen bürokratizmusnak, amelyet 
áldatlan politikai és gazdasági viszonyaink növesztettek 
nagyra. — Ezek okozzák, hogy még mindig gomba mód
jára szaporodik a „sine curá“-s, képesítéshez nem kötött 
magas állások száma, melyek a dolgozó, kisebb állású 
tisztviselők elől elzárják az előléptetést, nehezítik anyagi 
helyzetök javítását. Ennek a fejtegetése azonban politikai 
vonatkozásánál fogva nem tartozik szaklapunk keretébe. 
Különben is a pusztába kiált minden szó, mig kormá
nyunk erről az útról le nem tér, s a bürokratizmust nem 
szorítja a kellő korlátok közé.

Az 1898. XIX. t.-c., mint a címe világosan, félre nem 
érthetőn mondja, kettős feladatnak a megoldását tűzte ki 
célul. Az egyik az erdők fenntartása érdekéből a községi 
sat. erdők és kopárterületek állami kezelésbe vétele, a 
másik feladat a közös erdőbirtokosok gazdasági ügyvite
lének a szabályozása. — Sólyom kétségesnek tartja, hogy 
a törvény ezeknek az erdőknek az ügyvitelét eredménye
sen szabályozta volna. Hát erről most, alig 4 év múlva 
a törvény életbelépése után, határozott véleményt nyilvá
nítani még korai dolog, mikor az ügyviteli szabályzatok 
nagy része még jóvá sincsen hagyva, nem hogy intéz
kedései a nép vérébe átmehettek volna. — A jóváha
gyásnak pedig nem formai akadályok állják útját, hanem 
az, hogy a szabályzatok áttanulmányozásával a minisz
tériumban foglalkozó szakerők száma sokkal csekélyebb, 
semhogy az óriási munkahalmazzal ily rövid idő alatt 
megbirkózhattak volna. Ezekben a szabályzatokban egy
öntetűségre való törekvésről nem lehet szó. A törvény 
legalább nem kívánja az egyöntetűséget, sőt megadja a 
módot, hogy a szabályzatokat mindig a helyi viszonyok
nak megfelelőleg alkossuk meg. Nem a törvény hibája, 
hanem a végrehajtásé, ha — mondjuk — a „vaskala- 
posság“-ban felnőtt szakembereink a lényeget, a testet 
nem tudják a kellő mezbe öltöztetni.

Elhamarkodottnak tartom azt az állítását is, hogy az 
egyéni jogok védelmére elég lett volna a törvényben 
gondoskodni és a közös birtokosok szervezésébe bele 
nem avatkozni. Részemről nem hiszem, hogy a közös 
birtokosok ügykezelésüket a törvény kényszerítése nélkül, 
jó szántukból rendezték volna, ahol t. i. még nem volt 
rendezve. — Erre nézve intő például áll előttem az 
1894. XII. t.-c. a mezőgazdaságról és mezőrendőrségről, 
amelynek több üdvös rendelkezése éppen a legszegényebb
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nép kárára mai nap is csak a papiroson van meg úgy, 
hogy már komolyan arról gondolkozunk, hogy pl. a lege
lők használatáról külön törvényt alkossunk. Nem az óriási 
munkával való dicsekvés vágya, nem a pompázás, ha
nem a népnek jól felfogott érdeke vezette törvényhozá
sunkat, midőn a közös erdőbirtokosokat a helyes, pro
ductiv és igazságos gazdálkodás útjára akarta terelni. A 
törvény megmutatta az utat, megadta hozzá a módot s 
egyedül a viszonyoknak megfelelő helyes végrehajtásán 
fordul meg : áldás lesz-e belőle, avagy haszontalan idő- 
és erőpazarlás?!

Annyit ily rövid idő után is konstatálhatok, hogy Bihar- 
vármegyében a közös erdőbirtokosok egymásután ren- 
deztetik telekkönyveiket, melyekben az időközi változá
sok, mint öröklés, osztozkodás, adás-vétel sat. sokszor 
nagyapjok halála óta nem voltak keresztül vezetve. — 
Holott eddig eszökbe sem jutott törődni avval, van-e és 
mekkora jogosultságuk a közös erdőben, vagy legelőben. 
Rendszerint az összes községi lakosok, tehát olyanok is, 
akiknek jogcímük sem volt reá, korlátlanul, tetszés sze
rint gyakorolták a használatokat a közösben. S valószi- 
nüleg ez lesz a törvény hatása az ország többi megyéi
ben is. Ha tehát a szegény ember bonyolult, rendezetlen, 
perlekedésre vezető tulajdonjogát tisztázni fogja, ez ma
gában véve is olyan fontos eredmény lesz, amilyenről e 
törvény nélkül néhány év előtt álmodni sem lehetett.

Legtöbb, legkomolyabb ellenvetésre, nézeteltérésre ad 
okot annak a vitatása, hogy a törvény végrehajtására 
miért állíttattak fel külön erdőhivatalok és miért nem 
fejlesztetek ki a már fönálló és bevált (?) erdőfelügyelő- 
ségi intézmény? Az indító okokat mind természetesen 
nem tudhatom, mert a törvény előkészítésébe nem foly
tam be. Az egyik ok valószínűleg a költségkímélés volt. 
Bár Sólyom szerint a pénzügyi kérdés éppen nem lénye
ges. Mintha bizony minket erdészeket olyan nagyon sze
retnének, hogy az erdészeti célokra szükséges költsége
ket azonnal megadja a kormány és megszavazza a kép
viselőház. (Az erdészet nem lótenyésztés 1) — Már a 
múltkori cikkemben említettem, hogy az uj törvényben 
foglalt feladatok végrehajtására az erdőfelügyelőségek 
számát legalább 55-re kellett volna felemelni s akkora 
segédszemélyzetet alkalmazni, hogy a támadt költségek 
jóval meghaladták volna az állami erdőhivatalok szerve
zési költségeit. De számításba véve a támogatást, amely
ben szakunk pénzügyi tekintetben részesülni szokott, 
nyugodt lélekkel állíthatom, hogy az erdőfelügyelőségek 
számát az országban a legjobb esetben is legföllebb 
40—42-re emelték volna. Megint csak csonka intézményt 
kaptunk volna, mely feladatának megfelelni nem tud, 
mig az uj szervezés folytán abban a szerencsés helyzet
ben vagyunk, hogy a két hivatalt, t. i. az erdőfelügyelő
ségeket és az állami erdőhivatalokat összecsapva, bármely 
órában be tudunk illeszkedni a megyei gépezet szerve
zetébe.

A másik ok kézen fekvő, annyira természetes. — Uj

szervezést legcélszerűbben, leggyorsabban azzal a sze
mélyzettel lehet megcsinálni, amely a teendőkben jártas, 
s a nép között nőtt fel. Már pedig az erdőfelügyelők 
egyéb teendőik, nagy elfoglaltságuk miatt a nép apró- 
cseprő, ezer bajával nagyon keveset foglalkozhattak, sőt 
nagy részéről talán sejtelmök sem volt.

Közre játszhatott az erdőtörvény is, mely az erdőfel
ügyelőséget az összes erdők felett gyakorlandó felügyelet
tel bízta meg, mig az erdőhivatalok' feladata a kezelési 
teendők végzése, vagy amint Sólyom mondja — a szi
gorúbb állami felügyelet. — Akárhogy taglaljuk is a dol
got, tagadhatatlan, hogy van némi lényeges különbség a 
kettő között. Más dolog a kész munkát megbírálni, arra 
ügyelni, hogy az erdőtörvény rendelkezéseit az erdőbir
tokosok miként tartják meg, és megint más a birtok ha
tárait megjelölni, mérnöki munkálatokat végezni, gazda
sági terveket készíteni, kijelölni a használatokat, megbe
csülni a vágások fakészletét, esetleg a birtokosok közt 
felosztani, az árverést előkészíteni, megtartani, erdősíteni, 
a gazdasági teendőkről tervet, költségvetést készíteni, az 
erdőbirtokosokat a közigazgatási hatóság, a bíróság előtt 
képviselni stb., s minden működésért, ténykedésért fele
lősnek lenni. Nem lep meg, hogy egyesek kézzel-lábbal 
dolgoztak ellene, midőn a közelmúltban a két intézmény 
egyesítésének a terve felmerült.

Nem azért szólalok fel az erdőhivatalok mellett, mintha 
feladatuk, működési körük annyira ellentétes volna, hogy 
az erdőfelügyelőségekkel nem volnának egyesíthetők. Kü
lönben is a tisztviselő olyan, mint a katona, ahová állít
ják, ott érvényesíti tudását, tehetségét. Magam is abban 
a nézetben voltam és vagyok, hogy eljő az idő, amidőn 
a kettőt egymással egyesíteni fog kelleni. Most azonban, 
midőn az uj törvényben foglalt nehéz, fontos, évekre ki
ható feladatok megoldása előtt állunk, merem állítani, 
hogy a külön erdőhivatalok erre a célra alkalmasabbak, 
mint lettek volna a kibővített erdőíelügyelőségek.

Jelenleg nagyon bizonytalan, mikor következik el az 
ideje a két intézmény egyesítésének, mert egy nem tő
lünk függő tényezővel állunk szemben s ez a közigazga
tás. Mindaddig, mig a közigazgatás nem lesz államosítva
— mint a M. E. 1901. évi 20. számában is említettem

— az erdőfelügyelőségeket és erdőhivatalokat a közigaz
gatás keretébe helyesen és véglegesen beilleszteni nem 
lehet. Sólyom ugyan már most beosztaná őket a me
gyékhez az állami építészeti hivatalok mintájára, én 
azonban nem kérek belőle, mert ez, nézetem szerint, 
nem haladás, hanem visszafejlődés volna az erdészeti 
ügy mérhetetlen kárára. Megint az az állapot kerülne 
vissza, mint volt a járási erdészek korában, hogy t. i. a 
befolyásosabb megyei, községi urak véleményét, akaratát, 
pártfogoltjait respektálni kellene, ha kellemetlenséget nem 
akarnánk.

A mostani kettős rendszer mellett tagadhatatlanul na
gyobb a bürokratizmus. Csökkenthető volna a közigaz
gatás államosítása előtt, ha a 16. számban megjelent
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cikkemben ajánlt módon a munkát megosztanék az erdő
felügyelőség és az erdőhivatal között. Erre 8. azt mondja, 
hogy „ez a legszebb álma az erdőhivatali főnökök egy 
részének.“ Mintha bizony akadna olyan naiv lélek, aki 
szívesebben marad erdőmesternek az erdőhivatalnál, mi
kor az erdőhivatalok eltörlésével erdőfelügyelő lehetne.

Igen sok függ a tisztviselőktől, mennyire táplálják a 
bürokratizmus molochját. Ne szaladjunk minden csekély
séggel a legmagasabb fórumig. Nem látom be, miért 
kellene a miniszter megengedésétől függővé tenni pl. 
egy-egy hidfa, néhány épületifa kiadását, vagy fiatalos
ban a fűsarlózást, mikor ilyen intézkedések a gazdasági 
terv keretén belül könnyen megtehetők, sőt a gazdálko
dásnak javára szolgálnak.

Sólyom javasolja, hogy a járási erdőgondnokságok 
megszüntetésével az összes erdészeti személyzetet a vár
megye székhelyére vonjuk össze, mert egy vármegye 
nem oly nagy, hogy több központot kellene benne szer
vezni az erdészeti teendők ellátása végett. Nem tudom, 
milyen vármegye képe lebegett előtte, milyen tökéletes 
közlekedési eszközökkel, de bizonyosan találna olyan 
megyéket is, ahol ez a terv nem vihető keresztül. Az 
ilyen koncentrálás káros eredménye, mint a mostani erdő
felügyelőségeknél látjuk, az, hogy a személyzet a munka
időnek nagyobb részét az ide-oda utazással tölti el, ma
gának a munkának a végzésére pedig idő nem jut.

Megszüntetné a járási erdőőri intézményt, helyette 
állami erdőőröket alkalmazna, akik az állami erdőfel
ügyeleti szolgálatot is teljesítenék. Szép terv, felmerült 
már a járási erdészek idejében s későbben a kezelés 
államosításakor, de a vele járó óriási költségek miatt 
csak óhaj maradt. Az is kérdés, jó szívvel venné-e a ma
gán-erdőbirtokos, hogy erdőtisztjeit az erdőőr őrizze ellen, 
mikor a magas állású felügyelőt sem szívesen látja erde
jében? Azonkívül altisztjeinktől az eddiginél nagyobb kép
zettséget, magasabb műveltséget kellene megkívánnunk, 
hogy szolgálatukat helyesen végezhessék, hogy üres felje
lentésekkel ne zaklassák a felettes hatóságot, főleg pedig ne 
tegyék ki felesleges zaklatásnak magát az erdőbirtokost.

Az erdőtörvény életbeléptetése óta majd egy negyed
század telt el, de a helyes, célszerű egyszerűsítéstől 
még távol állunk. Nem tudunk egyszerre és véglegesen 
szakítani a régi copffal.

S.-nek első cikkéből (14. szám.) feltűnt az az elítélő, 
helyenként sértő hang, melylyel támadja az új törvényt, 
nevezetesen az erdőhivatalokat és az erdőhivatalok ve
zetőit s minden bizonyítás nélkül, általános frázisokkal, 
egyes odavetett példákkal mondja ki reájuk a halálos 
Ítéletet. Csakis abban a reményben válaszoltam rá, hogy 
a meginduló eszmecserében nyugodtabban is fog szólni 
a dologhoz. Újabb cikkében (18. sz.) már egyes konkrét 
esetekre támaszkodik, megvan tehát az alap, amelyen 
állva egymást megérthetjük és közösen megnézhetjük, 
mit mond a felpanaszolt esetekre nézve a szegény, 
megtámadott törvény?

Felemlíti a teherviselés aránytalanságát. Hibáztatja a 
törvényt, hogy egy kaptafára húzza az egész ország nagy 
és kis erdeit. Hát bocsánatot kérek, nem egészen így 
áll a dolog. A törvény 20. §-a így szól az
egyes birtokosokra eső évi járulékokat az erdők, , . . . 
terjedelme alapján és egyszersmind azok jövedelmező
ségének is figyelembe vételével a közigazgatási bizottság 
veti ki . . . — Vagyis minden megyében több osz
tályba (2— 4) vannak az erdők besorozva és így helyes 
kivetés mellett az 1 k. h., nem jövedelmező erdő arány
lag kevesebbet fizet, mint a nagyobb kiterjedésű erdő. 
Vagy ahol S. szolgál, az erdők mind egy osztályba so- 
roztattak jövedelmezőség tekintetében? Alig hihetem. 
Rosszul gondolja, hogy kezelésem alatt apró erdőbirto
kok nem voltak. Nem egy, hanem igen sok ilyen erdőm 
volt. Úgy segítettem a dolgon, hogy kellően megokolt 
javaslatom alapján az erdőfelügyelőséggel egyetértőleg 
azt az elvet mondta ki a KEB*), hogy az ottani viszo
nyokhoz képest az 5 k. h.-nál kisebb erdők eladhatók, 
eladási árúk pedig gyümölcsözőleg helyezendő el. A 
miniszter pedig minden egyes esetben a határozatot 
helybenhagyta. Nem lehetne ezt a szóban forgó erdőnél 
is kivinni ? Vagy nem lehetne véderdőnek minősíteni 
azon az alapon, hogy Tiszai sziget lévén, erdő nélkül 
elmosásnak van kitéve, amikor a törvény 23. §-a alap
ján kezelési járulékot nem fizetne. Vagy nem lehetne 
törölni az erdők sorából s más művelési ággá alakítani 
azon az alapon, hogy a rajta álló fák jégtorlódást okoz
hatnak ? Sok mód áll rendelkezésünkre, hogy a birtoko
sokon segítsünk s méltányos kérés teljesítése elől kor
mányunk sohasem zárkózik el.

Hát mire volt jó, hogy 4 tagból álló közös birtokosság 
élére elnököt, pénztárost, erdőgazdát, jegyzőt állított ? 
A törvény 25. §-a csak elnökről és végrehajtó közegek
ről szól, számukat nem állapítja meg, mert az mindig a 
helyi viszonyoktól függ. Ilyen esetben, vagy ahol pl. 
szűkében vagyunk az arra való értelmes birtokosoknak, 
elegendő az elnök, aki egyúttal jegyző és az erdőgazda, 
aki egyúttal pénztáros.

Tessék elhinni, hogy a helyes végrehajtástól függ 
minden ! ♦

Említettem már, hogy a közös birtokosok tulajdona, 
csekély kivétellel, gazdátlan jószág volt. Sok helyütt 
maga a kataszter segítette elő a zavart, a midőn a volt 
úrbéresek erdejét, legelőjét községi vagyonnak minősí
tette. Természetes, hogy a községi elöljáróságnak, a 
tehetősebb, befolyásosabb lakosoknak mindig jó fejős 
tehén volt az úrbéresek vagyona. A gazdag ember vágta 
az erdőt, az ő jószága hízott a legelőn, míg a szegény 
embernek felkopott az álla. Ha hirtelen pénz kellett, 
kivágtak néhány szál fát az erdőből s mindjárt volt 
elpálinkázni való pénz. Hát nem volt helyes, igazságos 
a közös birtokosokat ettől a káros gazdálkodástól elté-

*) Közigazgatási erdészeti bizottság.
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ríteni, szemüket felnyitni s a szegény embernek is mó
dot nyújtani birtokának a használhatására, megtanítani 
arra, hogy a gazdag embernek is csak annyi joga van 
hozzá, amennyi az arányrész szerint megilleti ?

Hogy a nép a gazdasági szabályzatokat el sem tudja 
olvasni ? Hát talán az kellett volna, hogy minden nem
zetiségnek a maga nyelvén készítsünk szabályzatot ? Ne 
tessék félni, megértik így is. Amikor pénzről, anyagi 
érdekről van szó, az idegen ajkú is megtanulja, lefor- 
díttatja a szükséges §-okat. Ha pedig magyar ember 
nem tud olvasni, tud a szomszédja. Optimista nem va
gyok, mert ellenkezőleg az élet pessimistának nevelt, de 
bizonyos az is, hogy nepp esem kétségbe soha, ha ne
hézség áll előttem. Még nem akadtam a törvényben 
olyan §-ra, amelyet nem tudtam volna végrehajtani. 
Hogy több szaktárs a törvény ellen nyilatkozott, az mit 
sem bizonyít. A magyar embernek a természetében fek
szik, hogy az állapotokkal nincsen megelégedve, szidja 
őket és mond nagyokat.

Elégnek tartja a 2—3 évenkinti ellenőrzést. Én nem, 
mert az ellenőrző közeget nem tartom oly felsőbb lény
nek, akinek mindent gáncsolni kell, aki tudását, hatal
mát fitogtatja a fiatalabb tisztviselő előtt és a kákán is 
csomót keres, hanem olyan szaktársnak, aki fiatalabb 
kollegájával vállvetve munkálkodik a szolgálat érdeké
ben. Szaktársi viszonyt keresek és követelek meg köz
tük, akik a tapasztalt nehézségeket, az észlelt hiányokat, 
a különleges eseteket (s hány van ilyen !) egymással 
közük, megbeszélik, tervezgetnek s újult erővel fognak a 
nehézségek leküzdéséhez. Azért nem kell, hogy az ellen
őrző az erdész nyakán üljön, s. gátolja a munkájában. 
Én pl. az erdész munkálkodását többnyire egyedül 
őrzöm ellen akkor és ott, amikor és ahol szükségesnek 
találom.

Minden új szervezésnél megtörténik, hogy átmeneti 
időben egyesek rohamosan lépnek elő, míg másoknak 
kevésbbé kedvez a szerencse. így megeshetett, hogy 
1000 K.-ás erdőgyakornok is erdőgondnckságot vezet. 
De vájjon nem kedvezőbb-e a helyzete, mintha mint 
azelőtt volt szakunkban, 8 —10 évi szolgálat után, vagy 
még későbben lett volna azzá 7 Az erdészet mindig mos
tohája volt a kormánynak — mint már a M. E. 1901. 
évi 21. számában is emlitém —■ s az fog maradni mind
végig. Ezt tehát az új törvény terhére írni nem lehet.

Nem tudom, mit ért birtokelkülönítésen, birtokvitákon ? 
Én olyan peres kérdéseket értek rajta, amelyekhez az 
erdésznek semmi köze. S. úgy látszik, másféle termé
szetű kérdéseket ért rajta.

A gazdasági ügyviteli szabályzatokat bizony másutt 
sem a birtokosok készítették el. Én azonban ezt a mun
kát magam, az erdészek segítsége nélkül végeztem. Az 
összes, több mint 260 volt úrbéres perét magam keres
tem ki, kiírtam belőlök a szükséges adatokat, megcsi
náltam a szabályzati tervezeteket, több alakuló gyűlésen 
résztvettem, az összes névjegyzékeket felülvizsgáltam,

egy részét magam állítottam össze, 3 példányban letisz- 
táztattam, a szabályzatokat pedig 4 példányban s mind
ezt a birtokosok külön anyagi megterhelése nélkül. így 
volt lehető, hogy a kitűzött időben az egész munkával 
készen voltam, csak a bizottsági tárgyalás volt hátra.

Azért azt mondom, hogy ne a törvényben keressük a 
hibát, hanem magunkban. Látom, hogy mi erdészek is 
beleestünk a bürokratismus posványába. Csak sablon 
szerint tudunk és akarunk dolgozni, önállóan gondol
kodni, intézkedni pedig mentül kevésbbé tudunk és aka
runk. Ha a végrehajtási utasítás valamelyik §-a nem 
talál egészen híven az előttünk álló esetre, megnyomo
rítjuk az egészséges testet, mint Sólyom helyesen mondja 
és ha az operáczió következtében a test haldoklik, rá
fogjuk, hogy a törvény az oka, pedig csak az operáló 
volt ügyetlen.

Nem azért veszem védelmembe az 1898 : XIX. t.-cket, 
hogy mint S. gondolja, csak épen kardot rántsak mel
lette ; mert legénykedésre sem időm, sem kedvem, ha
nem azért, mert az előbbeni szomorú állapotokhoz 
képest óriási haladást látok és várok tőle az erdők fön- 
tartása, a nép művelődésének az előmozdítása, tudatá
nak felébresztése, gazdálkodásának a fejlesztése, és —  
most már haza is beszélek ■— a magyar erdészet 
ügyének előbbre vitele terén. Az állami erdészek tartha
tatlan anyagi helyzetének a javítására annyi év óta ez 
a szervezés volt az első komoly lépés s hogy nem sike
rült fényesebben, nem az illető szakemberen múlt. Igen 
jól tudjuk, hogy a kincstári erdők ügyosztálya csak utá
nunk indult, midőn erdészeinek hasonló előléptetést 
vívott ki. Hol volnánk e törvény nélkül 1 ? Még leírni is 
restelem, hogy ahol a bíróságnál az önálló működést 
kezdi a fiatal 26 éves jogász, ott végezte nálunk 40 évi 
keserves szolgálat után az erdész.
4" inh  ̂  4; A  A ’k  k  A k. k  í ík k k k k  k  k  k  k k  •' k k k k k k k k k  k k k k k

A gyűlés.
— Bocsáss meg óh Köz Gyűlés, hogy egyszerű Gyű

léssé degradállak, de kénytelen vagyok vele, mert ezt ne
kem — a sallang ellensége — az Egyszerűség parancsolja.

— Akkor hát te is vedd le kalapod mellől a vadász- 
tollat. Vagy ezt nem parancsolja az Egyszerűség?

— Ne kívánd ezt tőlem. Ennyicske különböztet meg 
engem a többi sok-sok egyforma embertől. Szemmellát- 
hatóan csak ennyiben nyilvánul az én individualitásom 
az egyforma szürke-fekete nagy embertömeggel szemben. 
És jobban esik-e szemednek az egyhangú, egyszínű, 
egyforma végtelen nagy tömeg, mint a meglevő egye- 
dek sokféleségének összhangzó változatossága. Nekem — 
szinte kötelességem egyéniségemnek érvényesítése, de 
neked — óh Gyűlés — semmi szükséged a Köz rang
jelzőre, mert le vagy a kútforrás, a családfő, akire két
tagú nevedről mindenki rád ismer. Ellenben a többi min
denféle Gyüléske az mind a te fiad; akit megillet a ra- 

^gadéknév, hogy nevén szólíthasd valamennyit.
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Maradj meg hát a régi egyszerűségében tökéletes Gyű
lésnek, fiaid aztán hadd legyenek Ország, Nép, Választ
mányi, Képviselőtestületi vagy akármilyen Szak Gyűlések. 

* *
1903. december 19.

Az erdészeti egyesület tagjainak ez évi gyűlése ma 
este kezdődött Petanovics kerepesuti vendéglőjének külön 
termében.

Én is ide közgyülekeztem a sohsem látott régi cim
borák és a konskoláris ismeretlen jóbarátok közé, akik 
immár —  nagy megelégedésemre — kenyerük javát edde- 
gélik velem együtt és jóízűen kárörvendezett lelkem az 
enyémnél deresebb fejek és élemedettebb alakok láttára.

Az idő olyik iránt még kíméletlenebb volt, mint irán
tam.

Mindjobban és jobban éreztem magamat közöttük. A 
viszontlátás örömei azonban akkor érték el tetőpontjukat, 
amikor ráismertem — a szolgálatkészen elém hozott va- 
csorás tányéron egy darab mátraszelei cserfahasábnak a 
kérgére. A jó szakácsné rostélyost gyúrt belőle.

Foghíjas létemre — és gyomorhurutomra való tekin
tetből is — mély fájdalommal voltam kénytelen lemon
dani e maradandó emléktárgyról és valami gyöngébb 
nemű eleségért esedeztem.

Az irás szavai beteljesedtek és én buzsenicát kaptam. 
(Némely kollegám csirkének nézte.)

-Ezek a szalmapadlás füstjén szárított kecskehúsfalatok 
újabb reminiszcenciába ringattak . . . Elém varázsolták 
Mármarost . . . szülőföldemet, és itt Disznópatakát, ahol 
egy mínusz húsz fokos hidegben tett übungszmars után 
épily jóízűen fogyasztottam a zsenticét és málékenyeret. 
Ez volt abban az uttalan vadonban nőtt oláh falucska 
minden eledele — a buzsenicán kívül, ami ott füstölő- 
dött a padláson . . .  És jött a többi önkéntes is, és 
mindnyájan kaptak egy kis helyet a most ellett borjú és 
zsenticés berbence mellett a lócán, a füstölgő, szalma- 
kucsmás biróházában, és mindnyájan ép ily jóízűen ét
keztünk akkor a raszt alatt, mint mink most itt . . . 
Mig azonban ott egy zászlóalj pihente az út fáradalmait, 
itt csak mintegy hetvenen rasztoltunk derűs orcával, ör
vendező szívvel. Régi ismerősök, akik már alig ismer
tünk egymásra és ezer idegenek, akiket régesrégi barát
ság ültetett egymás mellé . . .

Ez az est volt az ismerkedés ideje. Ismerkedtünk, be
szélgettünk, folyt a szó az ajkakról, meghányták vetették 
az erdőfelügyelők, az állami erdőhivatalok, a szegénység, 
a Magyar Erdész, a kollegialitás, a közönyösség, a bü
rokrácia kérdését, biztatták és kritizálták egymást, még 
az uj erdészoklevél is szóba került.

Jausz.tpajtás keményen rám sújtott:
— No szépen felsültél az oklevélkritikáddal. Inkább 

hallgattál volna vele. Ha meg is eszed a fejedet, mégis 
szép az oklevelünk, mert Lipthay báró mondta — szólt — 
és tovalebbent.

Ez az ellenmondást nem tűrő érvelés a földig sújtott.

373

Óh OKLEVÉL, bűvös gonosz OKLEVÉL 1 Miért 
hogy nem láttatod velem is gyönyörűséges voltodat . . . 
nyöszörögtem némán és kínosan . . .

Egy barnaképű fiú lépett közénk, mintha tányérozna 
a muzsikus banda számára.

Mivel azonban cigánymuzsikát nem hallottam, rájöt
tem, hogy e jó fiú az Istenben boldogult Dankó Pista 
javára gyűjt könyöradományokat.

Én is adtam neki rendezés tárgyát nem képező zse
bemből egy obulust, mert hátha nem ereszti át szegényt 
a gaz Kháron a Stixen.

1903. december 20.

Mikor lerakta a Kontinentálban a téli kabátját az a 
nyolcvanhat műerdész, aki az egyesület székházában 
tartott gyűlésről ide jött ebédelni, és ahogyan letelepe
dett az első emeleten rendesen fölterített asztalokhoz: 
Rác Feri a nóták sorát — úgy, amint illik — a Rákó- 
cival — a vendéglős meg az ebéd sorát jóízű májas
gombóc levessel nyitotta meg.

Ez a leves tette rám e gyűlésünkön a legmélyebb be
nyomást. Mert megingatta negyven éves pályafutásom 
alatt azt a — tudássá nőtt — meggyőződésemet, hogy 
vendéglőben izes levest enni nem lehet. Mégis lehet! 
de . . .  óh ég . .  . hány serpenyős rostélyossal traktált 
gyomorhurutos törzsvendég egészségének alattomos alá- 
aknázása révén . . . Mea kulpa, mea kulpa . . .

— Jó bor jó egészség —  térít magamhoz a cigány.
Csakugyan ebben sincs hiány. Előttünk a jó bor, ami

ből leves után negyven csepp dukál. Jóska komám pis
logott is erőst a karcsú fiaskóra, mire :

—- Jaj de bajos a szerelmet titkolni — kezdett árul
kodni a Rác Ferkó. Mivelhogy Józsi még most is csak 
a csikóbőrös kulacs uralma alatt áll.

— No ha így van szólal meg a Magyar Erdész 
keresztapja — hát akkor csak igyunk negyven csöppet 
úttörőnek, egyelőre a fogas és a megkarikázott gombás 
bélszín elé.

Felhajtottuk az úttörő csöppeket, a cigány meg húzta 
tovább, hogy Sern széna, sem szalma . . .,Ég a kunyhó, 
ropog a nád . . . .  Vékony deszka kerítés . . . Majd 
meg, mikor sűrűbbé kezdett lenni a pohár:

Kis szekeres, nagy szekeres,
Mind megissza, amit keres . . .

— N o ! a betyár — idetapintott! hallom a hátam mö
gött és búsan hajtott föl Csudomil megest egy pohárral. 
A nóta meg szól tovább:

Kilenc iccés a torkom 
Tizedikkel megtoldom . . .

— Hm . . . hm ! —- dörmög az öreg. E már egy kicsit 
sok. Még csak nem is nyelhet nyugodtan az ember — 
s konsternálódva nyelt el egy kis félmeszely borocskát.

Cserebogár-ra fordult már a nóta, amikor csönd lett.
— A legelső magyar ember a király — szólalt föl 

Bánffy báró egyesületi elnökünk, s egy szívvel, egy lélek
kel kívántuk, hogy éljen, éljen soká! Éljen értünk, éljen
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nekünk s szeressen minket úgy, amily szeretettel csügg 
rajta velünk együtt az egész ország! S nem kétlem, hogy 
amint tovább folyt, folydogált a nóta, a fülbemászón 
pianisszimo játszott: Csak egy kislány van e világon..., 
Maros vize folyik csöndesen . . . .  hogy nem szállotta 
volna meg sokunknak lelkét Vörösmarty Szép Ilonkája... 
az ősz Peterdi király-köszöntője, s a király ajkáról kelt 
lelkes szavak . . .

Mikor az elhangzott legszebb magyar nóták után az 
következett, hogy: Arra kérem komisszárus uramat... 
fölemelkedett Bedő, volt országos főerdőmesterünk, s 
megkérte Bánffyt, hogy éljen sokáig, s mind az ideig, 
amig él ■— úgy szeressen minket, mint ahogyan mi sze
retjük őt. Viharosan éljeneztünk, a keleti akadémiának 
tájékán sem járt cigány meg magába merülten nótázott 
tovább: . . . Ejnye, ejnye, azt a betyár mindenét . . .

Most jött a francia salátás kappan, a Káka tövén 
költ a ruca és Feilitzsch báró volt kollegánk, képvise
lőházi alelnök fölszólalása.

Marad továbbra is — mondta — ami volt, szerető 
kollegánk, aki szeretett szakjának érdekét ezentúl is csak 
úgy szívén fogja viselni, mint valamikor, amikor még 
pályája kezdetén éjt-nápot összetéve dolgozott kollegáival 
azon, hogy alig ismert szakunkat arra a helyre emelje, 
amelyet képzettsége és munkássága révén csakugyan meg 
is érdemel.

Higyétek el — mondta tovább — hogy ha siker ko
ronázta e törekvésünket, ez annak az akkori vezérünk
nek az érdeme, aki világosan látva az elérni való célt, 
lépésről-lépésre bizton vezetett minket a siker felé köze- 
lébb és közelébb.

Bedőé az érdem, hogy ma sokan ismerik már a ma
gyar erdészt. 0  az úttörője a magyar erdészetnek, amely- j 
nek sok ilyen kollegiális jó vezért adjon a jó Isten!

Feilitzschnak meleg és őszinte szavai a bornál is job- I 
bán megoldták a nyelveket. Utána sorban felszólalt Simon 
Gyula, aki rendkívül lelkes és szép köszöntőben éltette 
Feilitzsch bárót és kérte őt, hogy uj méltóságában se 
feledkezzék meg soha régi kollegáiról. Téglás Károly 
mostani vezérünket, Soltz országos főerdőmestert, Székely 
Mózes Horváth Sándort, Lonkay Tavi Gusztávot, Imecs 
Béla az egyesület legmunkásabb tisztviselőjét Bund Ká
roly titkárt éltette, Vadászffy Jenő Téglást mint uj vá
lasztmányi tagot köszöntötte fel, mig Mitske Gusztáv e 
lapok szerkesztőjére, Imecs Bélára ürítette poharát, mi 
pedig félretolván a káposztás és almás rétest, ittunk 
gyakran és nagyokat mindnyájunk egészségére.

Hófehér hajú, ifjú lelkű öreg bátyánk — Korek Nán
dor resicai erdőmester — meg — jó példát mutatva az 
ifjú nemzedéknek — huzattá magának, hogy: Befordul
tam a konyhára . . . .  aztán: Ez a kis lány olyan 
kis lány . . .  és Te vagy te vagy barna kis lány 
szemem lelkem fénye . . .

Mindnyájan kezdtünk vetkőzni a műkollegialitásnak I 
netalán tán rajtunk levő foszlányaiból és húzódoztunk oda'1

feléje, ahonnan az őszinte barátság lehellete áradozott, 
mikor az óra már négyet ütött

— Szent Isten! A papucs . . . a hivatal . . . Szed
tük a sátorfánkat Gusztival. A ruhatár műkalapjai közül 
egykettőre előadták civilizálatlan két zöld kalapunkat és 
loholtunk hűtelenül elhagyott pakktáskánkért és felesé
günkért . . .

Hiába!
Nichts dauert auf der Erde ewig,
Auch der schönste Jud wird schäbig . . .

Vitézkedésünk véget ért, a barátkozásnak vége, ismét 
bírókra kelünk a büróval és — akik el nem esünk — 
jövőre újra találkozunk, sőt többen is leszünk, mert még 
az uradalmi kollegák is küldenek egy elszánt képviselőt - 
— a gyűlésükre — maguk közül. Ef.

A veszprémi erdőőri iskola.
Hírlik, hogy a veszprémmegyei gazdasági egyesület 

most fölirattal fordul Tallidn Béla földmivelési minisz
terhez, kérve a Veszprémbe tervezett erdőőri szakiskolá
nak mielőbb való felállítását.

A kérelmet azzal okolja meg, hogy ez iskolát főleg a 
Bakony szegényebb vidékének fafaragó háziipara és a 
Bakony kopárainak befásítása teszi szükségessé.

A kérvényt Kolossváry József, veszprémmegyei fő
ispán által vezetett küldöttség hozza a minister elé . . .

Engem, a gazdasági egyesületnek — sajnos: csak ily 
rövides alakban vett — indokolása nem győz meg az 
iskola szükséges voltáról, sőt azon valóság, hogy a mos
tani négy erdőőri iskolából kikerült erdőőrök jórészt már 
most sem találnak alkalmaztatást, inkább arra a gondo
latra ébreszt, hogy a meglevő négy szakiskola is sok, és 
hogy ezen kért — és Darányi, volt földmivelési minis
ter által már kilátásba is helyezett ötödik erdőőri iskola 
fölállítására tehát igazi szükség nincs is. Nem is lenne 
tehát helyén való, hogy egy szükségtelen iskola föntartá- 
sával mi — az erdőgazdaság — is hozzájáruljunk ál
lami háztartásunk megterheléséhez.

Nem vehető ki az idézett hírből, hogy tulajdonképen 
kinek van szüksége az e szakiskolából évről-évre ki
kerülő erdőőrökre. Mert hogy a fafaragó háziipar, vagy 
a bakonyi kopárságok foglalkoztathatnák őket: az el nem 
képzelhető. Talán inkább a Dunán túl levő két állami 
erdőhivatal fog adni nekik kenyeret!? Ezeknek is, és 
azoknak is, akik a mostani szakiskolából kikerültén állás 
nélkül lézengnek az országban ! Vagy talán az uradal
maknak van az ily erdőőrökre szükségük? Ha így van, 
ha biztos, hogy úgy lesz csakugyan, úgy csakugyan igen 
kívánatos a hiányzó erdőőri személyzet kiképzésére való 
ötödik szakiskola.

Ámde — tudtommal — szakiskolás erdőőreink nem 
oly igen kapósak, sokan maradnak állás nélkül, talán 
nem. is a maguk hibája következtében ; — magánerdő
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birtokosaink legnagyobb része rájok nem is tart számot, 
maga neveli és képzi ki a maga erdőőri személyzetét — 
gyakorlatilag és elméletileg is, e kiképzés alig kerül va
lami fáradságába, még kevesebb költségébe, az így — a 
helyi viszonyokhoz képest tökéletesen — képzett sze
mélyzet — föladatának teljesen megfelel és így az ál
lamra csupán a vizsgáztatásnak számot sem tevő költ
sége is csak annyiban hárul, amennyiben ez a vizsga
dijakból ki nem kerül.

Nem jól van-e ez így ?
Ha üdvösnek mondjuk, hogy a- társadalom maga is 

megmozdúljon, s maga is tegyen valamit a maga javáért 
s ne várjon minduntalan csak az államtól és az állam
tól egy-egy sült galambot: úgy fogadjuk őszinte öröm
mel erdőbirtokosainknak e tevékenységét, ne gondoljunk 
olyas támogatásukra, amire rá nem szorulnak s amivel 
csak újabb terhet raknánk már a maga súlya alatt is 
roskadozó államhatalomra, hanem gondoljunk inkább a 
négy szakiskolánkból szélnek eresztett és állás nélkül 
maradt erdőőrök elhelyezésére, vagy — ha ez kivihetet
len dolog volna — gondoljunk a meglevő szakiskolák 
számának csökkentésére, vagy szervezetük módosítására 
és neveljünk csak épen annyi és épen olyan erdőőrt, a 
mennyire és a minőre szükségünk van és amennyinek 
kenyeret is tudunk adni, ha már egyszer pályát nyitot
tunk nekik.

Mert olyan intézményre, olyan befektetésre, mely csak 
arra való, hogy a proletárhadat szaporítsa, semmi szük
ségünk nincsen. ßjr
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FAKERESKEDELEM . 

Visszapillantás az 1903-ik évre.
(W.) A magyar fatermelésnek és fakereskedelemnek 

soha olyan különös, olyan érdekes esztendeje nem volt 
még, mint a most lefolyt 1903.

E lap azon t. olvasói, kik közgazdasági viszonyainkat 
nemcsak a maguk egyéni szempontjából ismerik (mely 
ismeret természetesen csak nagyon korlátolt lehet), ha
nem figyelemmel kisérik az eseményeket és azok követ
kezményeit is, bizonyára emlékeznek még arra, hogy 
— mint azt e helyen annak idején meg is említettem — 
az 1900-iki párisi világkiállítás zártával, sőt már néhány 
héttel megelőzőleg, olyan ipari és kereskedelmi válság 
zúdúlt végig egész Európán, melyhez képest a híres 
bécsi (1873-iki) „krach“, melynek hatása Ausztria-Magyar- 
ország határain túl nem terjedt, csekélységnek mondható.

Boldogemlékű Baross Gáborunk rövid néhány heti 
belügyministersége alatt nem hullott úgy a főispán — 
pedig ugyancsak hullott, — mint a hogy ez a válság 
söpörte el a föld színéről a milliomos vállalkozó cége
ket 1900. őszétől kezdve, végig 1901-en, részben 1902- 
ben, sőt még 1903-ban is; az utóbbi év azonban már

csak külföldön, főleg Németországban szedett áldozatokat, 
azokat a nagyobb cégeket ugyanis, melyek nagy veszte
ségeiket ügyesen elpalástolván, műúton tartották fenn 
hitelüket és általa magukat mindaddig, mig azok a mér
téktelen spekulációk, melyekbe az elveszett vagyon vissza
nyerése czéljából bocsátkoztak, szintén csütörtököt mond
ván, a tönk elkerülhetetlenné vált.

Nálunk persze hamarabb végzett a végzet és az 1902-ik 
év már csak azokat a cégeket találta életben, melyeket 
teljesen konsolidált viszonyok és minden eshetőségnek 
megfelelő tőkeerő tartottak megdönthetetlenül ; a férgesét,, 
de még a nem férgesét is, mely azonban elég erős tar
talékkal nem rendelkezett, akkorára már elsöpörte a vál
ság, mely ha 1902-ben nálunk már nem is szedhetett ál
dozatokat, nyomasztó tétlenségre kárhoztatott minden 
szakmát.

Tényleg mintegy mély álomba merültek az ipar és keres
kedelem összes ágai, köztük természetesen a faszakma 
is. Volt idő, mely alatt a fatermelés és fakereskedelem ab
solut tétlenségben vesztegelt. Addig a meddig, ez is járja, 
főképen, ha változtatni nem lehet rajta; de végre mégis 
csak megsokalták az emberek, akiken utóbb erőt vett a 
munka, a kereset utáni vágy, a kívánság, oly nagy mérv
ben, hogy — és itt, ebben nyilvánul meg a lefolyt év 
rendkívüli érdekessége — előlegezték maguknak a 
várva-várt, a remélt, a bekövetkezendő üzleti javulást, 
máris beállt ténynek tekintvén szántszándékkal azt, 
ami csak reményeikben létezett.

Ami pedig még ennél is érdekesebb : az az, hogy ezt 
az önámítást csakugyan valóvá is váltották, persze csak 
egyoldalúlag (ami természetes is), t. i. olykép, hogy a 
nyersanyag árait nemcsak erősen, de helylyel-közzel túl
zásig felhajszolták !

Emlékezzünk csak a határőrvidéki tölgyfaeladásokra!
Ugyan mivel lenne indokolható az itt előfordult 45 

és több százalékos becsár-túlíizetés, még ha hajlandók 
vagyunk is elismerni, hogy a becslés szerényebb volt, 
mint az előző éveké ?

És most legyen szabad folytatnom a fokozást, mely 
pedig, egész őszintén mondom, még magamat is meglep, 
mert akármennyire fejteiére állít minden logikát és akár
mennyire ellenkezik is minden józan közgazdasági elvvel, 
ezúttal mégis teljesen helyén való.

Mert ha érdekes volt az önámítás és még érdekesebb 
az, hogy valóra vált, legérdekesebb az, hogy még iga
zolódott is! Az üzlet t. i. tényleg jó volt, legalább 
aránylag jó!

Már most, aki valaha tanult logikát, az múlhatatlanul 
kell hogy ismerje azon állításom helyességét, hogy: az 
erdei töárakat, a kész áruk kereslete és e kereslet 
mérvétől függő árai szabályozzák, mert minél ma
gasabb árat kap a fakereskedő a kész áruért, annál 
többet fizethet a nyersanyagért; viszont minél kevesebbet 
kap a készáruért, annál kevesebbet adhat ő is a nyers
fáért.
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1903-ban pedig előbb adták meg a nyersfáért a ma
gas árakat, mielőtt nagyobb mérvű faáru-keresletnek még 
csak hire is lett volna.

És lám, az események igazolták ezt a viszás logikát.
Én hát visszakérem a leckepénzt. A logikámat pedig 

szegre akasztom.
A lefolyt év faüzlete dióhéjban.

Puhafa.
A hitelviszonyok és a jelzálogpiacnak már az év elején 

megkezdődött konsolidálódása úgy Németországban, vala
mint az annak példáját követő Ausztriában hatalmasan 
fellendítette az építkezést, mely két egymásután követ
kezett jó aratás után hazánkban is lábra kapott, úgy 
hogy a tavasz beálltával úgy a belföldi, valamint — és 
különösen — az export-üzlet tökéletesen kielégítette a 
puhakereskedelmet. Ha a kielégítő fogyasztás dacára 
mégis tapasztaltunk meglehetős eladókedvet, ennek hatása 
csak annyiban nyilvánult (még eddig kedvezően), a 
mennyiben rendes, megfelelő korlátokba szorította az ára
kat, melyek felhajszolása kora tavaszszal inkább ártott 
volna, mintsem használhatott. Később, amikor az áreme
lést a készletek rohamos fogyása indokolta, önmaguktól 
feljavultak az árak, de ekkor természetes utón és igazoltan.

A jó lucfenyőt állandóan keresték és a jegenye
fenyőt, főleg gerendát és méretfát alig győzték Német
országba szállítani, a hol még ez idő szerint is tetemes 
kereslet észlelhető.

Keményfa.
Fényesebben közmondást még soha nem igazoltak, 

mint a tölgyfrízek ez idén azt a példaszót, hogy: „Min
dennek megjön a maga ideje.“ Még 1902. derekán az 
összes keményfatermelők annak a „hajtófának“ tekintették 
a frízeket, melynek semmi értéke sincs, és lám 1903-ban 
az utolsó szálig eladták kétségbeejtően felszaporodott 
készleteiket. Tempora mutantur! (Hála istennek — mond
ják a termelők.)

7ölgyrönköket Angolország vásárolt egész éven át, 
sőt vásárolja még ma is, a hol csak kap megfelelő árut. 
Viszi Délafrikába, melyet elpusztított és most teremt újjá.

A tölgytalpfa árai valamelyest feljavultak 1903-ban, 
haszonhajtó árucikknek azonban még ma sem mondható, 
annál kevésbbé, mert a nyersanyag időközben megint 
megdrágult. A tölgykádárfa megérzi Németország gyenge 
szüretét, különösen pedig a sörfogyasztás nagyon lassan 
haladó helyreálltát. A termelők azonban mindent elkövet
nek, hogy az árrontások megakadályoztassanak. Minthogy 
pedig anyagi helyzetüknél fogva győzik a jobb idő be
vártát, válságtól nincs mit tartani. Ugyanez áll a francia 
dongákra vonatkozólag is, melyek, sajnos, teljes mozdu
latlanságban vesztegelnek. „Egy jó francia szüret mindent 
helyrehozhat.“ Reméljük, hogy dongatermelőink ezen 
óhajtása be is fog következni.

T Á R C A .

Gondolkoznak-e az állatok?
Volosin Ágostontól. (Vége.)

Az állatok társulási ösztöne különösen azon állatfajok
nál mutatkozik, melyek a föntartásukra szükséges téli 
készlet beszerzésére vannak utalva.

Így a méheknél, a hangyáknál, a termeszeknél a tár
sas élet a munka-megosztás alapján áll, itt szorosan 
meghatározott kasztok vannak. Mindegyiknek más és 
más a munkaköré. Vannak köztük építészek, mérnökök, 
erőművészek, vegyészek. így biztosabban szedik össze 
táplálékukat.

Némely madárfajnál tapasztalható, hogy sok család 
egy közös helyen rakja fészkét, egész madárközségeket 
alkotva. Az ilyen madárközségek minden támadást kö
zösen vernek vissza. Ilyenek a chilei papagályok, a ve
tési varjú.

A párosán élő madarak családias viszonya is az ön- 
fentartás és a szaporodás ösztönéből származik. Ugyanez 
a magyarázata annak az odaadásnak is, melylyel a him 
oroszlán a nőstényt körülveszi. Míg az anya távol van, 
a him vigyáz a kicsinyekre.

Az állatok társas élete minden tekintetben magán 
hordja az ösztön jellemvonásait. Szűk korlátok között van, 
szorosan az állat természetéhez van kötve, szükségkép 
működik, nem kell azt eltanulnia s nem is lehet elfe
lednie.

Az állat csak csoportok képzéséig’; emelkedik, de tár
sas szervezetig nem. Az állatoknál a munka felosztását, 
a szerepek kiosztását maga a természet kezeli. A külön
féle szerepek rendszerint más testi berendezéssel, megfe
lelő szervekkel járnak. Istentől kapta az állat a testet, a 
szervek alakulását s ugyancsak Istentől kapta az ösztönt 
is, mely e szervek functionálására szükséges. Nézzük a 
méhek társas életét. A dolgozó méh végez minden mun
kát és védi is az államot. Ezért van gyüjtőkészüléke és 
fulánkja is, ellenben a heréknek fulánkjuk nincs s hátsó 
lábaik is simák. A gyűjtő-készülék abból áll, hogy a dol
gozó méh hátsó lábán, a lábszár alsó kiszélesedett részé
ben van egy mélyedés, a kosárka, ebben hordja haza 
a virágport. A kosárkába a virágport a lábfej első széles 
izének szőreivel keféli. Ezért a lábfej ezen első széles 
izét kefének nevezzük. A királyné teste is egészen eltér 
a többitől s ennek sincsen gyüjtő-készülékje. A here tehát 
nem tanulhatja el a dolgozó méh munkáját, mert szerve 
nincsen hozzá. Azonkívül a herék saját munkájukat sem 
tanulhatják őseiktől, mert télire elpusztulnak.*) A darvi- 
nisták ellen igen találó érvet mond erre vonatkozólag 
Baer, a midőn megjegyzi, hogy a „munkásságot a dol
gozó méhek nem örökölhették anyjoktól, mert az éppen az 
ő királynőjök, a mely semmi munkásságot nem gyako-

*) Szterényi Állattan 207. 1.
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to l; még kevésbbé örökölhették apjoktól, a mely sohasem 
dolgozik, hanem csak a gyűjtött tápszert fogyasztja.“ 
Tehát sem nem örökli a méh, sem el nem tanulja mun
káját, hanem ösztönszerüleg végzi mindegyjk a maga 
kötelességét, vagyis társulása nem az értelem, hanem 
az ösztön műve. Hasonló viszonyokat találunk a terme
szek és hangyák államaiban is.

És most ezzel szemben tekintsük az ember társas éle
tét! Mily sokféle s mily szabad az emberek társulása! 
Vallás, nyelv, faj, közös múlt, foglalkozás s annyi más 
szempont szerint egyesülnek az emberek. Nem ösztön 
állapítja meg az embereknek a társulás módját, hanem 
a lélek, az ész megfontolása.

Az emberi család, az emberi munkamegosztás, az 
emberi állam és minden emberi társulás nem az érzéki 
élet egyszerű igényeinek szükségszerinti kielégítése vé
gett alakul, hanem szabad elhatározás folytán szellemi 
javak érdekében. A szülők és gyermekek közti belső vi
szony nemcsak testi, hanem lelki kapocs is egyszersmind, 
mely akkor sem bomlik fel, midőn ezek amazokra többé 
nem szorulnak. Az állatoknál máskép van. Itt az anyai 
szeretet csakhamar elpárolog a szervi módosúlás követ
keztében. Az emberi társulás formája nincs korlátozva. 
Innét az alkotmányok, kormányformák különbözősége és 
a polgári társadalom alakulásai.

Nincs ösztönszerű társulási formája az embernek. Az 
egyik ilyet választ, a másik olyat s egy és ugyanazon 
egyén ma igy, holnap máskép társul.

Az ember társulása nincs korlátozva sem a tér, sem 
az idő által. A társulás nemcsak a környezetre terjed ki, 
mint az állatoknál, hanem gyakran a legtávolabbi kö
rökre, mondhatni az egész világra. Továbbá nem is csak 
.a jelenre vonatkozik, hanem a multat és a jövőt is ma
gában foglalja. Az ember őseinek ügyét magáévá teszi, 
hivatkozik a tőlük örökölt jogokra. A közös múlt gyakran 
országok összefügő kapcsát is képezi. És nézzük a ne
velés, a tanítás célját, nem-e a jövőre szóló társu
lás ez?

Az ember társulásának térben és időben való határ
nélküliségét mily szépen tárja elénk a keresztény feleba
ráti szeretet, mely minden embert társaságba foglal. És 
itt eljutottunk az állat és ez ember közti egyik legjellem
zőbb különbséghez, t. i. a valláshoz.

Az ember természeténél fogva vallásos lény. Valóban 
Isten képére és hasonlatosságára van teremtve. A legfőbb 
Lény minden nép tiszteletének legfőbb tárgya volt min
dig. Még a legvadabb népnek is van vallása és nincs 
vallás a felsőbb Lény fogalma nélkül. Az emberi lélek 
Istentől ered és Hozzá törekszik. Ez az az isteni szikra, 
mely a lelkiismeretben a szellemi élet alapigazságaiban 
és parancsaiban nyilatkozik meg, mely szerint minden 
emberbe be van oltva a tudat, hogy van legfőbb lény 
és a legfőbb lényt tisztelni kell. A rosszat kerülni és a 
jót cselekedni kell. A jó jutalmat és a rossz büntetést 
érdemel stb. Az ember szabad akaratánál fogva tehet

vallása ellenére is, de viseli, érzi is a felelősség súlyát 
is, a lelkiismeretet végleg kitépni nem lehet.

Az állatnak azonban nincs vallása, mert nincs lelke, 
mert az állat az általánosat felfogni nem képes. Oly vá
gyai, reményei nincsenek, melyek a földi lét határán túl 
terjednének.

Az állatnak nincs szabad akarata, nincs erénye és 
nincs bűne sem. Az állat a természet törvényei ellen 
soh’ sem vét, mert működéseiben ösztöne szavát követi.

Azonban az embernél az ösztön is a szabad akarat 
uralma alá van hajtva. Az ember tehet az ösztön ellen 
is. Mennyi erény van, mely egyes ösztönök legyőzésében 
áll. És az ilyen küzdés mindig oly megnyugtató boldog
sággal tölti el az ember lelkét. És az állat vájjon mikor 
mond le az élvezetekről ? Van-e önfeláldozás az állatok
nál? Bőjtöl-e valamikor önként valamely állat?

De éppen szabad akaratánál fogva az ember vissza is 
élhet ösztöneivel s a legrútabb szenvedélyek rabjává ala- 
csonyodhatik.

Az állatoknál ily züllésnek nyomát nem találjuk, 
mert a szenvedély az akarat elfajulása, mely lelki tu
lajdon, már pedig az állatnál sem lélek, sem szabad 
akarat nincs.

Részeges állatok nincsenek. A majmokról ugyan azt 
mondják, hogy szeretik az italt, de azért részeg maj
mokat a sárban és gödörben fetrengeni még senki sem 
látott.

A kasszafuró elvetemült rablók is csak az emberek 
közül kerülnek ki.

Azt mondják, hogy a macska ravasz, a bivaly makacs, 
a kakas haragos, a veréb szemtelen, a kígyó alattomos, 
a skorpió bosszúálló, a nyúl gyáva, a krokodil hazug, a 
sertés tisztátalan, a hörcsög irigy stb. Vájjon e tulajdon
ságokat lehet-e bűnül felróni az illető állatoknak ?

Nem tünik-e fel nekünk legott, hogy e tulajdonságok 
az illető állatfaj jellemző sajátságai, melyek a termé
szettel össze vannak kapcsolva. Csak ösztönök azok, az 
eledelszerzés, meg a védelem módjai.

Éppen így a jó tulajdonokat sem lehet az illető állat 
erénye gyanánt feltűntetni. A bárány béketürése, az orosz
lán nagylelkűsége, a tyuk anyai szeretete, a bagoly éber
sége, szintén csak ösztönszerű sajátságok.

Az állatnál nincs szemérem, nincs szégyen, nincs 
bánat.

Az állat előtt minden értéktelen, nincs értéke a pénz
nek, nincs értéke a dicsőségnek.

Ezekből nyilvánvaló, hogy az embernek szellemi lény 
voltánál fogva meg van az a szomorú privilégiuma, hogy 
bűnt követhet el és a bűnökben mélyen el is sülyed- 
het, a bűnök által testi és lelki erejét tönkre teheti, ter
mészetellenesen elkorcsosodhatik. Az állat azonban a ter
mészet karjaiból nem bontakozhatik ki, mert nincs oly 
magasabb erő benne, mely érzékisége felett uralkodnék, 
vagyis nincs lelke, nincs gondolkozása, ezért tehát ter
mészetellenes bűnöket sem követhet el.
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íme tehát, még bűneink is igazolják az állatok és az 
egész természet fölötti fölényünket, de egyúttal nyilván
való az is, hogy az állat nálnincs beszámítás, nincs bűn, 
tehát büntetést sem érdemel. Az állatok kínzása tehát e 
szempontból is teljesen indokolatlan s csak durva lelkű, 
megfontolás nélküli emberek bánnak rosszul az állattal.

Végül legyen szabad még az ember külső alkatát is 
röviden szemügyre vennem, mert ez által is messze ki
emelkedik az ember az. állatok közül, a mennyiben már 
külső megjelenésében is valami magasabbat, szebbet, 
eszményibbet mutat fel, mint az állatok. A lélek testün
ket is bizonyos mértékben szellemesíti és oly kifejezést 
kölcsönöz, mely az állatnál sehol sem található fel.

„Az emberi alakon — mondja Schubert — a szépség 
és méltóság van kifejtve, melynek csendes uralma előtt 
az állat sem marad érzék nélkül, az éhező oroszlán a 
lassúbb embert megkíméli és a teherhordozó állatot fogja 
meg; a lakatlan szigeteken, ezen sohasem látott csoda
alakot a puszta szárnyasai kíváncsian repdesik körül.“ *)

Az emberi alkat különösen a fej alakja és az egyenes 
állás által tűnik ki. Az ember tekintetében az egyén sa
játos szelleme tükröződik vissza.

Az egyenes járás természetes tulajdona az embernek, 
ezt a test egész alkata bizonyítja.

Az embert ezen elsőbbsége magasabb nemű lényül 
tűnteti fel, mely nem kizárólag a föld számára van ren
delve, mint az állat, hanem magasabb rendeltetését már 
azzal is megmutatja, hogy minden földi lény között egye
dül tekint fel szabadon a csillagokhoz.* **)

Az ember a természetben valóban mint annak koro
nája és ura, mint Isten képviselője jelenik meg.

Uralma alá hajt minden erőt. Péld, eszközeivel utazik 
a vizen, felszáll a levegőbe, leereszkedik a tenger mé
lyébe, mérsékli a hideget, műveli a földet s kényszeríti, 
hogy növényt teremjen, melyet belevetett, az állati és 
növényi anyagokat táplálékává, ruházatává változtatja át, 
kikutatja a legelrejtettebb természeti erőket, hogy azokat 
is felhasználhassa.

Nincs oroszláni ereje, mégis legyőzi azt, nem tud oly 
gyorsan futni mint a ló, eszközével mégis gyorsabban 
utazhatik, szóval Origenes szerint az ember eszével pótolja 
mindazt, a miben fölötte az állat előnyben látszik lenni.

Valóban tehát, nem testünkben, hanem lelkűnkben van 
erőnk.

Rendeltetésünket is ez határozza meg. Természetünket 
csak a lelki élet tisztasága tudja kielégíteni és megnyug
tatni. Boldogok csak a lelki jólét folytán lehetünk, csu
pán az érzéki javak az embert nem tudják kielégíteni.

E rendeltetésünkre figyelmeztet minket minden a ter
mészetben. Ásvány, növény, állat egyaránt. A szép ter
mészetről nyert minden posítiy ismeret csak az alkotóra 
sugárzik vissza.

* W ieser: Ember és Állat 62. 1.
**) U. o.

IRODALMI SZEMLE.

— A kuruc idők. (Selmecbánya történetéből. 
1703—1771.) irta: Richter Ede. Selmecbánya, 1903. 
Ára 3 korona.

A magyar erdészek metropolisának, Selmecbánya vá
ros történetének egyik legérdekesebb részét, a kuruc 
időket szemlélteti szerző szorgalmas kutatáson alapúló 
munkájában.

Az I. Lipót idejében beállott központosító reform-kisér- 
letek mélyen sértették a magyar nemzet alkotmányos 
érzékét, s a politikai és vallási reakció újra forrongásba 
hozta a szenvedélyeket. Ismét felhangzottak a kuruc 
és labanc jelszavak; bús nóták szóltak az ország bol
dogtalanságáról, a németek kegyetlenségéről, csalárdsá
gáról, a mint a régi kuruc nóta mondotta :

„Irta Vay Bercsényinek:
Ne hidgy sógor a németnek !
Adgyon bár oly oklevelet,
Mint a fehér köpenyeged,
S üssön oly pecsétet rája,
Mint a fejed koponyája:
Nincsen abban semmi virtus . . . .
Verje meg a Jézus Krisztus!“

Majd kitört a harc. A Szécsényben összegyűlt főpapok, 
főurak és megyei képviselők, „Magyarország szövetséges 
karai és rendei“, II. Rákóczi Ferencet fejedelemmé vá
lasztották. Ezzel megkezdődött a magyar szabadságharc,, 
mely változó szerencsével folyt, amint a hadsereg lét
száma és pénzforrásai változtak. A magyar hadsereg 
fentartásának terhe pedig legnagyobbrészt a bányaváro
sokra nehezedett, melyek anyagi tekintetben egészen ki
merültek. Selmecbánya — mint legelső bányaváros — 
leginkább érezte a szövetséges hadak követelő zaklatá
sait. Majd posztó, majd csizma, gabona, hús, pénz, hajdú, 
katona kellett, miknek előteremtése nem csekély gondot 
okozott a városi tanácsnak és mestereknek. Néha követ
séget is küldöttek a fejedelemhez, vagy hadvezéreihez, 
hogy szállítsa le követeléseit, mert a város azokat telje
síteni képtelen. Ezen követségek, kérelmezések később 
mindgyakoriabbak lettek, mert a város mindjobban ki
merült. Selmec különben folyton ingadozott. Egyszer a 
szövetségeseknek, máskor a császárnak Ígért hűséget, s 
ebben mindig eszélyesség, találékonyság jellemezte a vá
rosi tanácsot.

Ezen ingadozásokat, a szolgálmányok előteremtésére 
összehívott gyűlések lefolyását, követségek sorsát írja 
le Richter Ede levéltári kutatásai alapján. Közbe-közbe 
elbeszél egy-egy érdekes epizódot, melyek világot vetnek 
az akkori gondolkozásmódra. Sokat közölök megmo- 
solygunk, másoknál pedig felsóhajtunk: mért nem így 
van most is ?

Szerző reflexiói a mostani viszonyokra a józan gondol - 
kodás, érző lélek szüleményei.

•«Kár, hogy a 259 oldalra terjedő munkát minden feje-
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zet nélkül, egyfolytában írta meg. Talán a szecesszió 
ilyformán a könyvek címlapjáról bejut azok belse
jébe is. Pedig valamint a szecessió, úgy ez a fejezet
nélküli könyvirás sem természetes, s az áttekinthe
tőség rovására van. A mostani közönség a rövidebb ré
szekre osztott műveket szereti inkább, melyeknek olvasá
sát meg-megszakíthatja. A sok námetes kifejezés, mint 
pl. el lesz rendelve, ki lesz küldve, határozva stb., bántja 
az erősebb magyar nyelvérzéket.

A munkát különben szívesen ajánljuk a kurucvilág ku
tatóinak és azok figyelmébe, kiknek Selmechez kedves 
emlékei fűződnek.

VADÁS ZA T.

Zergevadászat.
Irta: Cratts Géza.

Mint e lapok már röviden közölték, a múlt őszön, a 
fogarasi havasoknak, mint eminens magyar vadászterü
letnek magyar vadászkezekbe visszahódítására s úgy itt, 
mint a többi bérelt területeken a vadászati viszonyoknak 
és vadgazdaságnak a mai kor követelményei szerinti ja
vítására s emelésére alakúit és országos hálózattal ki
épülő félben levő „nagysink-járási“ (Erdélyi magyar 
nemzeti) vadásztársaság. A társaság négy tagja novem
ber elején rövid időre felrándult az újonnan bérelt terü
letekre, inkább abból a célból, hogy ott körültekintsen: 
milyen a vadállomány és van-e kilátás, hogy a kellő 
védelem mellett már a legközelebbi jövőben a kivánal
maknak megfelelő eredményes vadászatok fognak ej- 
tetni ?

Az elindulás Alsó-Szombatfalva vasúti állomástól reggel 
9 órakor a nagyszebeni vonat megérkezésével történt. 
Az állomáson L. községből 2 megrendelt 
szekér várakozott, melyek elé sűrű mokány 
havasi lovacskák voltak fogva. Vígan tele
pedett fel a kis társaság s a számtalan 
tervezgetés s eszmecsere között észre sem 
vette a rövid másfél órát, mely idő alatt L. 
községbe már meg is érkezett. Itt várt a 
szintén előre megrendelt pár hajtó és 
tehervivő ló. Míg azután a holmi: bundák, 
élelmiszerekkel telt zsákok, pokrócok, fegy
vertokok stb. lassan és elővigyázattal a 
lovakra felrakatott, elég ideje akadt a társa
ságnak, hogy hamarjában éhségét csillapítsa 
s előkészítse a testet is a hosszabb útra s 
munkára.

Végre 11 óratájt megindult a faluból az 
érdekes kis karaván. Elől a tapasztalt ve
zető, utána libasorban a megterhelt, de 
fürge lovacskák vezetőikkel, majd a va

dásztársaság tagjai, kiket végül a hajtők kis serege 
zárt be.

Jó három órai fárasztó gyaloglás és mászás után, a 
bükkös felső régiójában, — egy gyönyörű tisztáson — 
félórás nagyobb pihenő tartatott, melynél a lovak is 
szabadúltak terheiktől; egyrészt, hogy szegények szintén 
kifújhassák magokat, másrészt, hogy az addig össze-vissza 
gabalyodott podgyász újólag alaposan legyen felrakható. 
Természetesen, hogy egy kis frissítő vadászainknak itt 
sem ártott meg.

Ha eddig talán nehezére is esett valakinek a járás 
a meredek hegyoldalon, annál jobban fel kelletett ezután 
kötni a bocskort! Nemsokára azonban jött a fenyves, 
mely ozonos levegőjével s kellemes illatával és színével 
szinte fokozta az ember kedvét s nagyban felejtette a 
fáradalmakat. A gyengén kitaposott gyalogutat s a gerin
ceken vezető ösvényt lépten-nyomon kisebb szikla nyúl
ványok szakították meg. S itt lehetett bámulni a mokány 
lovacskák ügyességét s edzett erejét, melyek a 60—70 
kilós terhekkel hátaikon ki nem tapasztalható elővigyá
zattal kúsztak a keskeny ösvények könnyen tovább gú- 
ruló kőgörgetegein; minden lépést megfontolva s kitapo
gatva a helyet, mielőtt arra teljesen reánehezedtek volna. 
Egyedül törtetnek előre s itt a vezető hátrányukra volna 
s csak arra való, hogy az útban kiálló ágaktól lehúzott 
podgyászt igazítsa helyre.

Lassan azonban törpül a fenyves is, itt-ott már sza
badabb térségű tisztásokon megyünk keresztül, melyeken 
a havasi boróka az úr. A havasi juhpásztoroktól már 
hetekkel ezelőtt elhagyott szurtos kolibákkal találkozunk 
s számtalan ösvényecske keresztezi utunkat, miket a le
gelő nyáj vágott az aránylag rövid nyári időn keresztül.

Végre a lúcfenyő teljesen elmarad s helyébe lép a 
kigyógomolyra emlékeztető, kúszált, alacsony, elnyúlt ágai
val a havasokat jellemző törpe fenyő. Öt óra már rég
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elmúlt, mire ide felértünk s miután a sátor felütéssel 
(lásd 1. sz. kép), éjjelre szükséges fahordással, főzéssel 
stb. még sok munka vár, a nap pedig már búcsúzni ké
szül, megállunk s itt megtelepedünk; ki ki bundáját ke
resgélve elő a sok cók-mók közül, mert bizony a havasi 
aether már hűvösen kezd fújdogálni.

Nemsokára kész a sátor is, belől jó vastagon bélelve 
törpe fenyőgalyakkal s ropog a tűz is, vagyis inkább sis
tereg és pattog a nedves fenyőhulladék. Kezdődik a 
szakácsművészet. Mindenféle edény és üst kerül elő; a 
tűzoltói csöbrökben merített kristályos havasi vízzel meg
telnek s nemsokára az egyikben rotyog a gulyás, másik
ban meg forr a teának való. Míg azonban ezek elkészül
nek, a fárasztó hegymászástól kiéhezett kompánia egyik 
tagja szalonnát pirít, a másik meg konservet melegít s 
közbe jár időközben a borovicskás meg cognakos fiaskó.

A jó vacsora utáni teázás közben meghányjuk-vetjük a 
másnapi tervet. A hajtők még virradat előtt elindúlnak, 
hogy a legelésző zergéket oly helyekre szorítsák be, me
lyek a hajtásban foglaltatnak. Egyikük a román határig 
kiszögellő „Bundi“ csúcson marad, honnan jól látni 
fogja a vadászok megérkezését s elhelyezkedésöket az 
állásokon, hogy aztán néma jellel megindíthassa a haj
tást- A sátor őre szép lassan s gondosan becsomagol 
mindent, felrakat a lovakra s szépen megindulnak a 
„Valea Magos“ nevű, innen négy órányira fekvő völgybe, 
a T. Gy. tagtárs által már épített vadászkunyhóhoz (lásd 
2-ik kép). Itt felüti a sátort, ágyakat készít s vacsorával 
várja az estére oda leereszkedő vadászokat. Mi pedig 
majd felkelünk, reggelizünk s elindulunk állásaink felé.

Persze ezek a tervezetek nem készültek el ily rövid 
pár szóban, hanem minden apró cseprő dolog a szoká
sos unalmas hosszadalmassággal, érv s ellenérvekkel, 
latolgatásokkal idők idejéig el lett húzva. Úgyannyira, 
hogy talán az ötödik csésze teánál, midőn a sok be
szédbe már ajkaim is kifáradva s cigaretta-tárcám is 
lassan kiüresedve, egyszer már az enyéimhez is akarok 
fordulni, — hát akkor veszem észre, hogy azok a rosz- 
szul fizető vendégeknek húzni nem akaró cigányok mód
jára, egyenként elkalimpálva, már az igazak álmát húz
zák nagy hanggal az illatos fenyő gályákon jól becsavart 
bundáikban, honnan még az orrocskáik vége is csakhogy 
alig kilátszik. No, mondok, de én sem maradok ám itt, 
hogy az egész éjjelt végig szavaljam a román testvéri
ség megerősítése érdekében. S magam is nagy nehezen 
kiválasztva a részemre fenhagyott egyetlen helyet s jól 
bepakolódzva behúnyom szemeimet. Ezután még csak 
a tűz sercegése hallik, valahányszor újra reá dobnak 
egypár nyers ágat; meg a hajtők légydongáshoz hasonló 
zümmögése.

„Tessék kérem felkelni, már világosodik“ — szól be 
a gondos sátor-őrünk. Nosza van kapkodás, — gondolná 
az ember; dehogy is van, úgy kell egyenként a kom
pánia minden tagját bundájából előrángatni ! Remek 
mosakodás a mellettünk csergedező kristály erecskében,

jó erősitő reggeli s mindenki fegyverét hátára kapva 
megindulunk célunk felé. A szintén kelni készülő nap 
pírja már erősen veresedik a keleti égbolton ; — de 
ezzel együtt jön a szél is s minél feljebb érünk, — an
nál jobban kell sapkáinkat leszorítanunk, nehogy a szellő 
szárnyán iparkodjék leszállni a völgyek feneketlen mély
ségébe.

Percek, órák múlnak s mi erős kitartással felérünk 
Románország határára. Itt azonban már teljes orkánnal 
találkoztunk; de nemcsak ezzel, hanem előre indult 
hajtóinkkal is. No iszen volt az úrak között méreg ! 
Ezeket t. i. csak az biztatta a förtelmes időben a verej- 
tékes mászásra, hogy eddig ki tudja hány csapat zergét 
szorítottak össze a hajtők ; s ezek most itt pipálgatnak 
a szellős csúcsok alatt!

„Hogy a menydörgős ménkű üssék kendtekbe, hát mi 
a veszekedett fity-fenét csinálnak itten ! hát így hajtjuk 
a zergéket? Mi?“

„Akkora, úram, a szélvész, hogy képtelenség tovább 
menni innen.“

„Mi? képtelenség?! Hát azt hiszik, hogy mi ma elő
ször vagyunk itten ? s ennél förtelmesebb förgetegben 
soh’sem vadásztunk a havason ?! De iszen a fajtáját 
kendteknek, — ha nem lesz itt 3 óra alatt zerge, de 
még egy fél fityinget sem kapnak ám mára !“

Ez a kis közbeszólás hatott s tisztelt hajtóink egy 
szempillanat alatt felpattanva, úgy elillantak, hogy még 
az árnyékuk sem látszott a ködös sötét időben.

Mi pedig lassan leereszkedtünk a „Bundi“ csúcs alatti 
kőtengeres katlanba s komótussan elrendezkedtünk állá
sainkon. A legalsó s az e fölötti állás a legjobb. Ide 
ment tehát H. J. és C. Gy. Alattam a legelsőnek ma
radt B. V. s magam legfelül maradtam, hogy az esetleg 
romániai határra kitörni szándékozó zergék eleibe dur- 
rantva, őket a többieknek lezavarhassam. (Azon a he
lyen, hol évek előtt Lágler Gyula, már rég óta csendes 
megelégedésben éldegélő barátom foglalta el saját kíván
sága szerint „állását.“ Ha ugyan e sorok szeme elé ke
rülnek ! ?)

Negyed, fél s egész óra is elmúlt. Sőt a második is 
már vége felé közeledett. Mi persze unatkoztunk, dide
regtünk, fáztunk s váltogattuk üléseinken tagjaink hely
zetét. A tisztelt gyomor is kezdett már jelentkezni köve
teléseivel. A magammal hozott tarisznyámból elő is 
szedtem a bütyköst s didergő tagjaim megbékéltetéseül 
jót húztam belőle. Azután fogtam a „brúgót“ meg a 
hideg kolbász darabot s elkezdtem majszolni. Síri csend 
volt s csak olykor-olykor zúgott végig a már múlóban 
lévő fertegeg egy-egy utolsó vonagló rohama. Felettem 
egy szép kőszáli-sas keringőzött, mozdulatlan szárnyaival 
néha-néha billentve egyet.

De mintha kődarabkák húllanának s gúrúlnának a 
szemközti csúcsokról ! Oda pillantok, hát egy remek bak 
áll egy kiemelkedő gerincecskén. Óvatosan ejtegetem el 
a kezemben lévő maradékokat s szemeimet a bakról le
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nem véve, veszem Manlicher-fegyverkémet magamhoz s 
mozdulatlanul lesek a következendőkre. Pár pillanat 
múlva a bak megindul s pedig féloldalt felém, — fel
felé a romániai határra; de nyomában egy másik, — 
később ezután még egy harmadik. Kocognak egy keve
set s azután meg-megállnak s figyelnek erősen mindig 
vissza-visszanézve a legalsó állás felé.

Évekkel ezelőtt, — az első zerge vadászataimnál, — 
ily jeleneteknél, jól emlékszem, a szívem majd kiugrott 
helyéből; úgy hallottam dobogását, mint bármely erős 
óra ketyegését. Dehát a szép idők elmúltak ! fejünkön a 
temető virágok ütöttek tanyát s ilyenkor az ember már 
nyugodtabb ! Nincs mi izgassa, hevítse vérét s kapdossa 
szeszélylyel kedélyét. Az elmúltak keserű tapasztalataiból 
nyert csendes megnyugvás, a közelgő s mindenkit egy
formán érintő sorsban békés, nyugodt latolgatását en
gedi még a pillanatnyi helyzeteknek is.

A három kecses állatka, — büszkesége 
a fenséges havasoknak, — mind köze- 
lebb-közelebb érkezik, nem sejtve a ve
szélyt, mely az Isten legtökéletesebb teremt
ménye részéről reá várakozik 1 Most már 
a legelső, — a legerősebb, — majdnem 
egy niveuban van velem. Tovább nem 
várhatok, mert akkor könnyen áttörnek.
Igaz, hogy még van vagy 140 lépésre, de 
mi az a kis manlicher félburkolatunak!
Célba veszem lapockáját s a piciny golyócska 
játszva teszi meg kötelességét; a kapitális 
bak nagyot bukik fején keresztül s tűzben 
összerogy, még a lábával sem rúg egy 
utolsót.

A másik kettő hallva a lövést s látva 
vezetőjének sorsát, eszeveszetten fordul 
vissza s rohan saját veszedelmének. Az 
egyik feljebb tart és strikte neki megy B.

V.-nek, ki őt 20 lépésre engedi s ott lövi 
agyon. A másik C. Gy. és H. J. között tör 
k i; ropog a fegyver mindkét oldalról, — 
de a zergének ezúttal szerencséje van s 
csakhamar eltűnik a sziklanyúlványok töm
kelegéi között.

Most messziről a hajtők lármájának is 
hallszik már a visszhangja. Még várunk 
egy darabot, hátha még jön valami ?! A 
zaj mind közelebb é r ; az egyik csúcson már 
egy emberalak is kivehető — vad még 
nincsen.

Az alsók megindulnak; én is bevárom 
őket s együtt felkuszunk a román határ
gerincre, honnan ezelőtt 3 órával leeresz
kedtünk. Persze van beszéd, hogy volt, 
hogy nem volt! sokszor ketten-hárman 
beszélnek egyszerre. Leülünk egy szélmen
tes kis katlanzúgba, a még megmaradt pár 

havasi rózsa mellé, s a tábori palack veszi át a szere
pet, mígnem a hajtők felhozzák a szegény, ártatlan áldo
zatokat.

Most két ahhoz értő vadász felgyűri inge újját*) s pár 
perc alatt elvégzi a kizsigerelést. De milyen jó kondíció
ban, volt a bak! A nemes részek alig láthatók, mind 
körül vannak nőve vastagon, szép, fehér faggyúval. A 
kiszedett jórészeket kendőikbe csavargatva, tarisznyáikban 
helyezik e l; az állatokat pedig hosszú erős botjaikra 
fűzve, ketten-ketten veszik vállaikra s szép sorban elin
dulunk a három órányira lévő tanyánkhoz.

A nyugvó nap reflex-pírja is már alig látszik, — sőt 
a mars meg a „vénhus“ kezdenek kacsintgatni kis bolygó

*) A ki azt felgyűrt ruhában végzi, az nem tökéletes mester e 
szakmában . . . .  Szerkesztő.

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



382 MAGYAR E R D É S Z 20. szám.

társukra, — mire elérjük a hangos és pat
togó tűztől mesteriesen megvilágított sátor
helyünket.

Az ott lévők erős „se treiaska“-val adnak 
örömüknek kifejezést, szakácsunk pedig ké
szen vár az illatos vacsorájával, a mihez 
nem is igen kéretjük magunkat. Közben 
járnak a „dunántúli“-val töltött bádogpoha
rak is s a szivarcsutkák egymásután röp
ködnek a nagy parázsú tűz mindent meg
emésztő gyomrába.

A meglehetős hosszú éjt keservesen s a 
másnapi terveket illetőleg elég aggodalom
mal töltöttük. Az esti szellő ismét orkánná 
fajult s mi fel-felébredve a síró-rívó han
gokra, — kétségbeeséssel latolgattuk a kö
vetkező nap kimenetelét.

Dehát megkönyörült rajtunk a Minden- 
ség. Reggelre ébredve a legszebb csönd
ben, mozdulatlanul meredtek égnek a fenyvesek karcsú 
egyedei. Ki is használtuk az alkalmat s perc alatt készen 
voltunk mindennel, s midőn a felkelő nap biborsugaraival 
megaranyozta az impozáns sziklasorok csúcsait, — mi már 
kiérve a fenyők köréből, — a csendes havasi térségeken 
bandukoltunk tempószerint egymás nyomában.

A hajtők még a setétben elindultak s nekünk sietnünk 
kelletett, hogy esetleg meg ne unják a sok várakozást. 
Felesleges volt a sietés; mert bizony magunk várakoz
tunk olyannyira, hogy helyemet már-már el akartam 
hagyni. Annál is inkább, mert a többiekre tekintettel 
legalsónak maradtam, — csak úgy próziccerkedésül. E 
helyre csak akkor vetődik a zerge, midőn a többi váltó
kon már nem bírnak valamennyien átférni!

Ép fel akartam kelni, amint egy távoli csúcson kis 
mozgó pontot vettem észre, melyet eleinte hajlónak néz

tem. Egyben valami kiabálás féle gyenge zümmögés is 
áthallatszott, melyből olyasvalamit véltem kivenni, hogy: 
„Nu lásze!“ (Ne bocsásd.) Összezsugorodtam helyemen 
s vártam-lestem kíváncsisággal, hogy mi is fog már most 
történni ?! így dümmögéltem magamban még egy jó 
hosszú ideig; végre egyet pipáztam is, mert már remé
nyem szálai is foszladozni kezdtek.

A következő perc azonban felcsiklandozta életereimet. 
Kisközökben egymásután t. i. négy lövés visszhangját 
verték vissza a szemközti sziklaoldalak. No, — gondol- 
tam, — mégis csak lesz tán valami! S midőn kevés idő 
múlva egy hajtó is megjelent közelemben, érezve, hogy 
itt már nincs mit keresni, — ott hagytam a „kedves“ 
helyet s neki indultam, hogy mihamarább lássam én is 
az eredményt. Legközelebb kaptam B. V.-ét, ki még 
mindig dicsérendő türelemmel várta egy hatalmas kőda

rab mögül a bekövetkezendőket. Megvi
gasztaltam, hogy itt már nincsen mit 
remélni s egyben kérdeztem, hogy mi 
történt ? De hát annyit tudott ő is, mint én.

így azután együtt bandukoltunk feljebb 
a többiekhez. Már távolról láttuk H. I.-t, 
amint bennünket be sem várva, iparko
dott a felette álló C. Gy.-hez. A mint a 
távcsővel szemügyre vettük, még azt is 
kivettük, hogy C. Gy. egy hajtóval együt
tesen mozgatnak valami íeketeséget, — 
hát könnyen. eltaláltuk, hogy az bizo
nyosan nem lesz egyéb, mint egy zerge. 
A csekély türelem, mely odaérkezésün- 
kig szükséges volt, — tényleg megerő
sített feltevésünkben. A szerencsés Nim
ród azután igy beszélte el — lehető 
rövidséggel — a szép kalandot: Ő is 
már unta a 3 órai folytonos ülést; de 
nemcsak unta, hanem ez utón fenyegetett
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testrésze már kezdte a szolgálatot felmondani. — Alig 
azonban, hogy eszébe jutott a felkelés, — négy zer- 
gét pislantott meg, melyek gyors szökésekkel iparkodtak 
felette kitörni a román határra. Kapta tehát a 8 vim,-es 
manlicher ismétlő karabélyt s az erős vezetőt az első 
lövéssel leszedte lábáról. A többi három most féloldalt 
lefelé iramodott; de mégsem annyira, hogy H. I. is lő
hetett volna reájok. Hogy ezt elősegítse, még utánuk lőtt 
kétszer, persze eredménytelenül. Érdeke azonban időköz
ben vissza terelte figyelmét a lelőtt zsákmányra. A mint 
azonban ide pislant, — hát csak elbámul, hogy a zer- 
gebak — mert ez is az volt, — szépen felkelt s mo
toszkál felfelé a határ irányában. Ezt már nem tűrhette 
s még egy jól irányzott lövéssel azután végleg lefordította 
őt a kemény kőpárnára.

Ennek örömére azután egy pár jót húztunk a tábori 
fiaskókból s megörvendeztettük a szerencsés nap hősét 
egy kilátásba helyezett „zerge vadász“ felavatással; mely 
ünnepies aktusnak a vadásztanyán kellett volna meg
történnie, de a melyről millió egyéb téma mellett szé
pen megfeledkeztünk.

Mozgó hajlékunk ezen nap ismét tovább vándorolván, 
miután eléréséhez, — egy távol fekvő völgyben, — 
majdnem négy órai utacska szolgált, délután egy óra 
felé járván már az idő, — nem volt mit latolgassunk, 
hanem hamarosan neki cihelődtünk s az eseményes 
helyet a jövő viszontlátás reményében zengzetes búcsú
szavakkal hagytuk hátra. Útba esett a szép „Vurfu Urli“ 
is s megragadtuk a kedvező alkalmat s kis idő alatt 
megmásztuk a remek 2510 méteres csúcsát, honnan oly 
gyönyörű panoráma nyílik Fogaras, Szeben, Küküllő és 
Kolozs megyék felé.

Az éjjeli nyugvás most már mindenkinek nagyszerűen 
esett. Ketten még a teájukat is ott hagyták, oly sürgős 
volt részökre a lefekvés. H. I. pedig, ki a vacsorához is 
bundába jött ki a sátorból, ölében az illatos bécsi szele
tet tartalmazó cink-tányérral, bóbiskolt el csendesen a 
két tönkre hevenyészett falócán. Nem is csoda; az ily 
sétákhoz nem szokott testet bizony megviseli a napi 
7—8 órai hegymászás és az éles havasi levegő!

Reggelihez (3. sz. kép) mindannyian pompás kedvvel 
gyűltünk össze. Gyönyörű szép csendes tiszta idő volt. 
A havasi rigók bemutatták összes fütyülési tehetségüket, 
a fenyő-szajkó pedig trécselt az ő rikácsoló hangján a 
fák sudarain. Mintha valamennyien elhitték voína bizta
tásaimat, különösen a szegény H. I. ki még mindég 
szűz volt az eredménytől, hogy ma fog elválni; mert 
szélmentes völgyet hajtunk, hová az eddigi szeles napo
kon bizonyára sok zerge menekült. A szép idő tudatában 
annyira nem is siettünk, iszen a hajtők már úgyis el- 
állták a váltókat s nekünk is alig két órai séta volt a 
tanyánktól, hogy még le is fényképeztük magunkat. (Négy 
vadász; ötödik hátul a szakács ú r ! 4. sz. kép.)

A kiváncsi napsugarak már a völgyek aljába is beku
kucskáltak miié állásainkat elfoglaltuk. Egy erősen sziklás,

keleti fekvésű hegyláncolat oldalát hajtattuk, a most bé
relt „Valea Posiorti“-ban. S mig mi déli részén álltuk 
el a legjobb váltókat (5. sz. képen 1. B. V.; 2. C. Gy.; 
3. H. 1. ; 4. 0. G.) — addig a hajtók innen egy órai 
távolságból, az északi részről terelték a karcsú szép zer- 
géket felénk.

Persze megint magam kerültem legalul. Szép csend
ben elhelyezkedtem egy, több nagyobb darab kőből 
képződött — természetes mélyedésbe, honnan csak a 
fejem látszott ki. Gyönyörű kilátásom volt a terület nagy 
részére; végig néztem távcsövemmel az egész helyzetet 
s örömmel szemléltem a távoli oldalak gerincein a hajtók 
ez alkalommali szabályos felállását; kik arányos távolban 
egymástól, apró pontoknak látszottak. Ép a legfelsőbb 
csúcson álló hajtót vettem szemügyre a mint mellette 
közvetlen fehér füstgomolyt pillantottam meg. Tisztában 
voltam vele, hogy ez a hajtás megkezdésére adott lőjel- 
nek a füstje; s csakugyan pár pillanat múlva gyenge 
morajként hozta a szellő a távoli dörej erős visszhangját. 
A hajtók is e jelre mind megindultak s valamennyi egy
másután csakhamar elveszett a szemem elől. De le is 
tettem a messzelátómat, mert a sok nézésben annyira 
kifáradtak szemeim, hogy a látcső eldobása után alig 
láttam száz lépésig magam elé s minden tárgyat csak 
úgy vibrálva vettem ki, — mintha másodmagával állna 
a helyén.

De nem volt sok időm a szemdörzsölgetésekre, mert 
egy átható éles, vékony fütty arra késztetett, hogy még 
a fejemet is behúzzam a szikladarabok mögé. Hallottam 
rögtön felettem ennek az okozóját is, két egymásutáni 
lövésben, — mert az bizony egy manlicher félmantlis 
hangja volt, — de hogy ki lőtt felettem, azt egyelőre 
nem tudtam megállapítani. Hogy elmúlt a képzelt ve
szély, — hát ismét csak kipislantottam „rácsos kapum“ 
mögül s ahol e, — három zerge iparkodik tőlem vagy 
200 lépésre felfelé! Kis fegyverkémet most reá támasz
tom az egyik kőre s így iámból szépen célba veszem a 
legerősebbnek látszott középsőt. Lapocka elé egy tenyér
rel . .  . bum! . . . s abban a pillanatban megtörik a 
szegény állat s kerék módjára gurul a meredek szikla
parton lefelé a mély köves s már henye fenyővel s ha
vasi éger bokrozattal benőtt vizeséses patakba. A másik 
kettő pillanat alatt eltűnik a sziklázat túlsó oldalán s 
megy felfelé . . . uj veszélyek eleibe!

E közben azonban megélénkül a helyzet. Minden ol
dalról megkezdődik a lövöldözés. Kezdem őket szám
lálni ; már felvittem tizenegyig. Meg lettem azonban ezen 
szép időtöltésemben zavarva, mert most előttem vagy 
400 lépésre hat darab zerge tart féloldalt felém, ép egy 
gerincen láttam meg őket, honnan csakhamar egy mély 
völgybe ereszkedtek le. Alig azonban hogy ezek eltűn
tek, felettük vagy egy jó lövésre ismét négyen szökdi- 
csélnek egymás után H. I. irányában. No — gondolom 
— hál’ az Égnek; ennek is jut. Nemsokára csakugyan 
hallom a duplát és más irányból megint két lövést!
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Közelednek azonban a hajtők is. Már jól ki lehet venni 
a „hó-hó“ kiabálásukat is. Kezdem az előttem volt lapos 
kőre kirakott s készenlétben tartott patronjaimat a tás
kába vissza rakosgatni. Itt ugyan már végeztünk 1

„Aj grizse! aj grizse 1 (vigyázz) hallszik egyszerre két- 
három irányból is. Ez ugyan másnak is s valószínűleg 
is csak másnak szól, de hát azért magam is kiváncsi 
vagyok, hogy hát miféle nagy dolog készül s feszült 
figyelemmel nézek jobbra-balra. Hát bizony két külön
böző irányból rohan felém két ügyes zerge. De hogy any- 
nyira reájok ijesztettek, hát mentek s illetve jöttek, mintha 
csak gumi lábakon pattantak volna ismételten vissza a 
kemény kövekről. Nosza’Viamar, de azért csendben, hig
gadtan a kis puskát a kézbe s még inkább lehúzom ma
gamat a kődarabok mögé. Már alig vannak 100 — 120 
lépésre ; közelebb nem is jöhetnek, mert ferde irányban 
alattam akarnak átmenni. De az oldal oly meredek, hogy 
így ülve kezdem őket már nem látni. Hirtelen felegye
nesedem tehát s az elől rohanónak — majdnem függé
lyesen lefelé — a nyakszirtjére tartva, elhúzom a ké
nyes ravaszt. Tűzben esik össze. (Csakugyan ép’ a nyak- 
szirten is volt lőve.) Az utána jövő nem látva többé 
társát s a lövés zajától is megtérítve, visszafordul s kezd 
eszeveszetten nyargalni. „Hohó komám!“ Amint egy kis 
sziklacsúcsra kiugrik (remek célpont volt) a rendes la
pockalövés . . . bum ! s ez is pillanat alatt ott fetreng 
az alatta volt sűrű henye fenyő illatos ágy tetején.

Erre azután le is fújtunk s nemsokára hozzám is meg
érkezett négy hajtó, kiknek a helyeket megmutatva, hol 
az áldozatok feküdtek — magam a kíváncsiságtól ker
getve — hogy a többieknél milyen az eredmény — gyor
san kapaszkodom a gyülekező hely felé.

Alaposan megizzadtam, mig — a nagy sietség mel
lett — a találkozóra érkeztem. Csak H. I. volt még ott; 
a többiek hiányoztak. Amint beszélte, neki rossz kilátása 
volt. Egyszerre csak előtte termett négy 
zerge; ezek közül egyet szerencsésen 
lepuffantott, a második tölténye a Früh- 
wirth-féle karabélyból nem sült el s mire 
harmadszor s negyedszer utánuk lőtt, a 
zergék már messze kitörtek.

Reá gyújtottunk előbb egy fiaskóra, 
azután egy-egy szivarra s leheverészve 
az illatos puha havasi rózsákkal áttört 
mohára, beszélgetés között vártuk türe
lemmel a többieket.

Türelmünk erős próbának volt kitéve, 
mert a változhatlan terv szerint még az
nap haza is kellett volna mennünk; pedig 
már délfelé járt az idő, a havas aljáig 
meg, — hová a szekereket rendeltük, — 
még jó 5 órai gyaloglásunk várakozott.

De ni, ’iszen'már jönnek; kiértek a 
csúcsra, a honnan mindeniket meglát
hatni. Együtt jönnek mindnyájan, azok

a hajtők is, kiknek a hajtás után hozzájuk kellett csatla
kozni. Előveszem a látcsövet, hogy a mellettem ülő H. 1,- 
nek valami jó eredményt mondhassak előre is. „Nézlek, 
nézlek, de hiába nézlek“, . . . bizony üresen jönnek 
mindannyian ; csak a puska, tarisznya, hosszú bot, fel
öltő és egyéb semmi 1 „No, — mondom a szomszédom
nak — nem értem; nem hoznak azok semmit sem. 
Ugyan mi történt?!“

Úgy látszik, hogy ők is észrevették, hogy az időből 
kifogyunk, vagy az eredménytelenség feletti bosszúság 
serkentette őket a gyorsabb menetelésre, mert bizony 
elég hamar lejöttek hozzánk. Hát persze, ki nem fogy
tunk a kérdésekből; ők meg érthető szűkszavúsággal 
magyarázták, hogy jöttek is, mentek is a zergék, de hát 

j vagy igen távol voltak, vagy rossz kilövés volt, vagy 
meg a nap sütött szembe; egyike egy jó pillanatban 
meg a kakast felejtette felhúzni, B. V.-nak meg két töl
ténye nem sült, pedig hát egy hírneves pesti cég gyárt
mánya stb. Nó, de gyakran és sok vadászszal megeshe- 

í tik, ami velők is történt.
Még így elbosszúskodtunk az átkozott gyutacsú lövege- 

ken, a nagy távolságra mászkáló zergék illetlenségén, 
j  meg a szembe sütő ártatlan napon, hát azalatt megjöt

tek a többi hajtők is a zsákmánynyal s miután a táj le
vétele végett felhoztam a kis „kamarát" is, — hát így 
együttesen levettem az összes bosszús és jókedvű társa
ságot is. (6. sz. kép)

Ezzel véget is ért a szép és eredményes vadászat. A 
hajtők összeszedték és felpakkolták a zergéket, elkérték 
a most már csak terhet képező fegyvereinket, tarisznyát, 
s így könnyebben ereszkedtünk lefelé a mély völgybe, míg
nem elértük éjjeli táborozó helyünket. Csakhogy ez már 
megváltozott; — jobban mondva el is tűnt. Ügyes sza
kácsunk szépen leszedte a sátort, összerakott, csomagolt, 
kötözött mindent. Nem hagyott az ott még egy puska-
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tisztitó kócdarabot sem. Hanem kint hagyta egyedül a 
konyha-készletet tartalmazó s ép egy ló számára készült 
két kis ládát. S mint a ki mivel kezdi, — azzal végzi 
is, — pompás kész gulyás árasztotta csiklandós illatát 
felénk, öt ős fenyőkoszorúzta pici tisztáson ügyesen ösz- 
szeállított természetes asztalról; melyet egy vén tuskó 
képezett, körébe elhelyezett ülő padokkal. S mivel az e 
célra készült két havasi vadászhordócska egyike még fé
lénken őrizte magában a „balatoni“ maradékot, hát nem 
is igen kináltattuk magunkat a testnek is jól eső barát
ságos leüléssel.

Azalatt embereink előkeresgélték szana szét legelésző 
lovaikat, felrakták a podgyászokat s miután még a „kony
hát“ is a mellettünk csörgedezett kristály erecskében 
alaposan kitisztogatták s elpakolták, szívünk mélyéből 
még egy utolsó, de egy szép jövő reménye vigaszában 
mégis némi örömvágyakkal telt „Isten hozzád“-ot mondva, 
a felejthetlen, fenségesen szép hegyeknek s az éltet adó 
nap sugaraiban fénylő óriási csúcsoknak, a csendes ma
gányukban susogó fenyveseknek s az örök munka, szor
galom képét festő s vígan csobogó csermelyeknek, zúgó 
patakoknak, a nagyságukban impozáns őserdőknek s 
összes lakóinak, — érzelmeinkben némi lemondással 
nekivágtunk a jól ismert ösvénynek, mely bennünket ké
nyelmesebb otthonunkba fog visszavezetni, útközben pe
dig már is mondogattuk magunkban: „a viszonlátásra 
mához egy évre!“
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

KÜLÖNFÉLÉK.

* Gyászhírek. Bencsik Sándor urad. főerdész neje 
elhalt e hó 7-én Sályiban (Biharmegye). — Gergely 
Tamás m. kir. erdész elhúnyt e hó 5-én Besztercén.

* Almabor-gyártás. Az alkoholellenes mozgalom, 
mely különösen Angliából és Norvégiából indult európai 
hódító útjára, az ipari tevékenység terén is kezdi meg
teremni gyümölcseit. Németországban az alkoholmentes, 
de egyszersmind a szeszes italokat helyettesítő áruk kez
denek rendes szükségletet képezni és ehez képest virág
zásnak indulnak oly vállalatok, melyek e szükséglet ki
elégítését tűzték ki feladatukul. E vállalatok közűi kivi
telünk szempontjából az úgynevezett Pomril-gyárak és 
alkoholmentes szőlőmustot készítő vállalatok érdemelnek 
figyelmet. A „pomril,“ melynek előállításával ez idő sze
rint Németországban egy müncheni és egy berlini gyár 
foglalkozik, nem egyéb, mint egy kevés szénsavval ke
vert és az erjed isi csiráktól mentesített almaié. Előállí
tása akként történik, hogy almaszeleteket a czukorrépa 
kilugozásí módjának megfelelően, vízzel kiáztatják és az 
így nyert levet a fehérnyék leválasztása céljából felfőzik 
és egyersmind csiramentessé teszik, végűi pedig lehűlés 
után egy kevés szénsavat sajtolnak bele és a levegő ki
zárásával palackokba fejtik. A pomril-gyárak kizárólag 
amerikai almát dolgoznak fel, minthogy állítólag a né

met alma nem elég zamatos. Az alma keresztmetszetek
ben, héjastól, magostól felszeletelve és levegőn szárított 
alakban, vékony dongájú hordókba csomagolva érkezik 
ide. Az almaszeletek még nagymennyiségű vizet tartal
maznak és csak fonnyasztva vannak.

Kívánatos volna, hogy almakereskedelmünk e téren is 
megpróbálkozzék almánk értékesítésével. Ez irányban 
annál is inkább lehet eredményre számítani, mert az 
idén Németországban az almának jó ára lesz és külö
nösen a nagy mennyiségben feldolgozásra kerülő almát 
jól megfogják fizetni. Mellesleg megemlítve, Németország
ban az almabor gyártása közben is nagymennyiségű 
amerikai almát használnak el. E tekintetben is tér kí
nálkozik almánk értékesítésére. Almabor készítésére alkal
mas, megfelelő minőségű almáért nagyban, métermá
zsánként 16—22 márkát kitevő árak érhetők el. Az első 
és mellőzhetetlen lépés üzletek kötésére próbaküldemé
nyek szállítása. Cégekkel készséggel szolgál a Kereske
delmi Muzeum igazgatósága.

A másik, ránk nézve szintén jelentőséggel bíró s már 
is eléggé keresett alkoholmentes ital : az alkoholmentes 
szőlőnedv, nem egyéb, mint strelizált must. A Rajna 
vidékén készítik. Igen valószínű, hogy zamatos és gaz
dag kinat-tartalommal bíró mustjaink ez itallal versenyezni 
volnának képesek. Dr. Békéssy Sándor. München.

* A titokzatos tó. Indiana állam Cass kerületében 
van a szép Cicott-tó, amelybe semmiféle patak nem adja 
be vizét, nincs semmi kifolyása és mégis minden hete
dik évben annyira felduzzad, hogy a környéket messze 
víz alá borítja. A tó körülbelül egy négyszögmértföld 
terjedelmű, vize rendkívül tiszta és hideg s bizonyosan 
fenékforrások táplálják vizét, lefolyása is valahol a föld 
alatt van. Pontosan minden hetedik esztendőben kiönt és 
ezt már évtizedek óta tudják a körülötte lakó farmerek 
és a hetedik évben egy darab földet sem művelnek meg 
a biztosan beálló árvíz miatt. E tó és környéke valami
kor a pottawatomie-indiánoké volt, akik azt tartották a 
tóról, hogy annak fenekén egy hatalmas szellem lakik s 
ez dagasztja meg a vizet minden hetedik évben. Az ott 
lakók bizonysága szerint a száraz vagy nedves időjárás 
nak semmi befolyása nincs a víz állására, az mindig egy
forma magasan áll. Ha nedves az időjárás, úgy a tó vize 
még hidegebb lesz. Ez évben is a hetedik év volt és a 
tó elöntötte környékét és két hónapi kiöntés után lassan 
visszahúzódnak a vizek s hat hét alatt régi arcát veszi 
föl a tó a következő hat esztendőre. A geológusok azt 
hiszik, hogy a tónak egy földalatti lefolyása van és ez 
eldugul, ami aztán a vizet fölszorítja. De ennek ellent
mond a két évszázados tapasztalat, hogy e tó pontosan 
minden hetedik esztendő junius és julius hónapjában 
szokott kiáradni és így nem lehetséges, hogy a földalatti 
lefolyás évre és hónapra pontosan beduguljon . A Penn
sylvania vasút jégvágó telepe van a tavon és az egész 
tó fenekét kutatták és sehol sem találtak levezető üregre; 
a legnagyobb mélység kilencven láb a tóban. így ma
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gyarázat nélkül áll az áradás jelensége és valószinüleg 
csak akkor lesz ez megfejtve, ha az egész tavat búvár
haranggal kutatják ki.

* Figyelmeztetés. Lapunknak minden száma a hó
nap 1-én és 15-én lesz Ungvárról szétküldve s ha da
cára ennek, előfizetőink közül valaki a lapot 4-én vagy 
19-én kezeihez nem kapná, kérjük a hiányzó számot 
azonnal a Székely és Illés könyvnyomda-tulajdonos 
cégtől követelni. — Lakás- és címváltozás egyenesen a 
nyomdának jelentendő be.

* A radium. A legdivatosabb fém, ha a tudomány
ban szabad e frivol szólamot használnunk. Ma már min
denki ismeri legalább hírből a rádiumot, ezt a különös 
fémet, melyet M. et Mme Curie 1898-ban a Joachimstal- 
ban talált pechblende-ból, hosszas és fáradságos vegyi 
utón állítottak elő. Nagy türelemmel sikerült nekik egy 
tonna pechblende-ból 2 decigramm rádiumot kiválasztani. 
Ez a művelet 10,000 frankba, a tiszta rádiumból pedig 
egy gramm 50,000 frankba kerül. Tehát a radium a leg
drágább fém. Az uránium és thorium tulajdonságai, ra- 
diatiói majdnem azonosak a rádiumévá!, olyan sugarakat 
bocsátanak ki, melyek nagyon közel járnak az X (Rönt
gen) sugarakhoz, de a radium hatékonysága éppen egy 
milliószorta nagyobb. Ha pl. egy erszénybe pénzdarabot 
teszünk és sötét szobában érzékeny lemezre helyezzük, 
akkor az erszénytől bizonyos távolságban elhelyezett ra
dium radiatiója oly erős, hogy áthat az erszényen és 
pénzdarabon a lemezre is lefotografálja. A rádiumból 
emanáló sugarak vegyileg hatnak bizonyos testekre; az 
oxygént ozonná változtatják, az üveget és porcellánt sö
tét ibolyaszinre vagy barnára színezik. A szerves szöve
teket rendkívül érzékenyen és energikusan érintik. A 
fluoreszkáló és foszforeszkáló testek fényszórását meg
hatványozza, úgy hogy az a kérdés merül fel, nem le
hetne-e minden erőfogyasztás nélkül oly hatalmas, mes
terséges fényt előállítani, mely a világításra alkalmas. 
Igaz, hogy egy gramm tiszta radium jelenleg 50,000 
frankba, egy kilogramm 50 millió frankba kerülne, de 
tiszta radium helyett a baryum chlorure keverékével is 
jelentős eredményeket értek el, amit ez az érdekes kí
sérlet is bizonyít. A külső levegőtől teljesen elzárt két 
üveggömböt vízszintes tuba köt össze. Az egyik gömbbe 
radium-chlorure oldatot tesznek, a másikba foszforeszkáló 
zinc-sulfuret s az egészet sötét kamarába viszszük. Hosz- 
szabb idő múlva a zinc-sulfure és az üveg erősen fény

leni kezdenek. Ha a két gömböt szétválasztjuk, a zinc- 
sulfure egy hónapnál is tovább fénylik, mig lassankint 
elgyengül s elenyész. Talán e kísérletben rejlik száza
dunk világításának egyik életképes, hatalmas csirája, még 
pedig — s ez valóban a csodával határos — oly vilá
gításé, mely semmibe se kerül, mert úgy látszik, hogy a 
radium-chlorure induktiv tulajdonságai, ha nem is vég
telen, de nagyon hosszú időre megmaradnak.
... ..... •. ................. ......... ...... . -X  ■■ X

Szerkesztői üzenetek.
K. L. urnák. Szívesen simítunk rajta, csak tessék beküldeni.
B. M. urnák. Rajzokat csak ha rajzpapiron tussal vannak ké

szítve, használhatunk. A kívánt számot megküldtük.
O. K. urnák. Előfizetése október elsején lejárt.
L. P. urnák. Köszönjük szives figyelmeztetését, levélben bőveb

ben válaszolunk.
Erdőigazgatóság B.-bánya. Ha az eddigi számokból valame

lyik oda nem érkezett volna, felkérjük, hogy legyen szives azt egye
nesen Ungvárról megreklamálni.

M e g v é t e l r e  keresek
egy hatvan hectoliteres, 
öt drb. hét-nyolc hecto
literes és öt drb. négy  
hectoliteres hordóhoz való 

=  kinagyolt

Száraz töígydongáfc.
' Ajánlatok ———-

Jíensler Qusztáv Eger
:—... - címen kéretnek. =

Az apró hirdetésben minden egyes szó ára 6 fillér

jtfodusin aranyérbalzsam ”
— Egyedüli biztos hatású szer aranyér

ben szenvedőknek. Egy üveg ára 4 korona. 
3 — 4 üveg elhasználása által a legmakacsabb 
baj is megszűnik. — Kapható a feltalálónál: 
Nagy Kálmán gyógyszerésznél Nyír
egyházán. 11—12

Kétezer 7—8 éves közönséges kőrisfa- 
suhángot keresek megvételre Imecs Béla.

5 - 8

Van szerencsém az igen tisztelt Erdőhiva
talok b. tudomására hozni, hogy cégem min
denféle

lombfamagvakat, -jt «at «at «at 
■jt «a* ,jt ,jt f e n y ő t o b o z o k a t
stb. a rendes napi áron megvesz és kérem 
b. árajánlatukat. Kitűnő tisztelettel:

„Első körmendi magyar magpergető gyár“ 
Stainer Gyula

3—4 csász. é j kir. udvari szállító.

Vadászcsizmák, vadászcipők
kitűnő anyagból jutányos áron kaphatók. 

Dóczi M. Budapest, Kerepesi-ut 10. 
Uj nagy árjegyzék ingyen. 3 -5

2500 3000 hold lehető fiatalosos erdő t 
keresek m egvételre vadászati célból.
Feltétel szép vadállomány és hogy az erdő 
a vasúttól 20 km.-nél távolább ne legyen. 
Ajánlatok e lap szerkesztőjéhez kéretnek.

3—6
Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt, 1904.
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MAGYAR E R D É S Z
Megjelenik minden hó 1 én és  15-én.

Előfizetési ár:
Egész évre .............. — 14 K
Félévre . ..  . . .  . . .  . . .  7 K

S z e r k e s z t i  é s  k ia d ja  :

im e csfa lv i IM E C S  B É L A  B O R S O D -A P Á T F A L V Á N ,
hová az előfizetési és hirdetési díjak, valamint a lapba szánt közlemények küldendők.

Reklam ációk
SZÉKELY és ILLÉS céghez 

Ungvárra intézendők.

Az  erdészeti ügy  népszerűsítése és 
társadalm i helyzetünk.

Ajtay Sándor kartársunk, az erdészeti ügy 
népszerűsítése és társadalmi helyzetünk javítá
sát célzó konkrét javaslattal járult az Orsz. 
Érd. Egyesület választmánya elé, melyet az múlt 
évi november hó 27-én tartott ülésében vett 
tárgyalás alá s az indítványt egyszerűen ad acta 
téve, a felett napirendre tért.

Pedig maga az a tény, hogy ilyen tartalmú 
indítvány rövid időn belül másodszor került a 
hivatkozott egyesület választmánya elé, eléggé 
igazolja : hogy társadalmi helyzetünk a ja v í
tásra nagyon is rászorul. S még sem lepett 
meg, hogy az igazgató-választmány a javasla
tot ezen alakjában el nem fogadta, a szervezést 
kivihetetlennek jelentvén ki.

A határozatnak ezen indokolásához részem
ről készséggel hozzájárulok; mert az ország 
minden részén szétszórva lakó kartársak ilyen 
célú szervezkedése ha nem is éppen kivihetet
len, de minden esetre szinte leküzdhetetlen 
akadályokba ütköznék. Nem lepett meg tehát a 
javaslat kivihetlenségének, vagy a kivitel nehéz
ségeinek felismerése; de mert a közszükségből 
folyó indítványtól a jóakaratot elvitatni nem le
het, méltán bámulatba ejtett az a körülmény : 
hogy a választmányban helyet foglaló kiváló 
szakemberek között nem akadt egy sem, a 
ki az indítványt lényegében magáévá téve, 
azt más formában elő nem terjesztette.

Hogy az állami tisztviselők azt nem tették, 
még arra is találunk mentséget; mert ők baja
inkat a maguk meztelenségében nem ismer
hetik.

De hogy az igazgató-választmányban képvi
selt magán-uradalmi erdőtisztek között sem

akadt egy sem, a ki az indítványt magáévá 
tette volna, az csaknem érthetetlen. S ha ezek 
közül egyik sem volt jelen, ezt őszintén sajnál
nunk kell és elmaradásuknak magyarázatát csak 
az a körülmény adhatná, ha a tárgysorozatot 
vagy nem ismerték, vagy az velük nem elég 
világos formában közöltetett. Egyébként nem 
hihetjük, hogy éppen ilyen fontos ügy tárgya
lásától elmaradtak volna.

Ezen feltevésünkben megerősít az a tudat: 
hogy minden egyesület, mely a gyakorlati 
életet szolgálni van hivatva, nem csak az 
ügynek magának, melynek érdekében alakul, 
hanem az abban érdekelt személyek érdekei
nek előmozdítását és támogatását is kell 
hogy célozza.

S mert bármely egyesület összességét annak 
választmánya képviseli, azért ez esetben a vá
lasztmány nemcsak az erdészet mint fontos 
közgazdasági ág, — hanem az erdészek érde
keinek képviseletére is hivatott. De az ilyen 
fontos tárgy feletti rövid napirendre térés azt a 
látszatot is kelthetné, mintha a mi sérelmeink 
csak képzeltek, vagy olyan természetűek volná
nak, melyekkel behatóbban foglalkozni nem ér
demes.

Már pedig sajnos, ezek a bajok igenis meg 
vannak.

Nem célom ez alkalommal azokat részlete
sen felsorolni, s csupán csak azon körülményre 
kívánom a mértékadó körök figyelmét felhívni, 
hogy erdőtörvényünk huszonnegyedik évében 
még mindig külföldiek ellen kell számos magán
birtokosnál a versenyt felvenni; s nem egy 
esetben semmi, vagy alig erdőőri minősítéssel 
biró elöljárók ellen a létért való harcot napon
kint élőiről kezdeni.

Hogy ilyen viszonyok mellett társadalmi té
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ren nehezen érvényesülhetünk, az kézzelfogható, 
s hogy erdészeti téren ne érvényesülhessünk, 
arról gondoskodnak azok, a kik egykor talán 
tarisznyával az oldalukon lépve át a határt, itt 
szolgálatadójuk jóvoltából előkelő erdészeti ál
lásba jutottak.

Ha ilyen esetek csak szórványosan fordul
nának elő, sérelmet alig képezhetnének ; de saj
nos, hogy nevezetesen nemzetiségi vidékeken, 
azokkal lépten-nyomon találkozunk, és eredmé
nyes küzdelmet ellenük csak a testületi fellé
péstői várhatunk.

Van tehát a sok közül egy meghatározott 
sérelem! Tegye ezt az Orsz. Érd. Egyesület 
választmánya magáévá, tárgyalja le választmá
nyi ülésén és mondja ki határozatilag : hogy az 
ügyet azon javaslattal terjeszti a közgyűlés elé, 
miszerint az mondja ki: hogy az erdőtiszti 
minősitvény első és elengedhetlen kellékének, 
bármilyen természetű birtokon, a magyar ho
nosság és a magyar nyelv szóban és Írás
ban teljes bírását tartja,* és utasítja az igaz
gató választmányt, hogy ez irányban a mozgal
mat megindítsa s ez ügyben úgy a kormány
elnök, mint a földmivelésügyi m. kir. minister- 
hez feliratban járuljon.

Ez lenne az első és legfontosabb lépés, hely
zetünk javításának útján.

Mi pedig, a kik az egyesületnek csak sze
rény harcosai vagyunk, támogassuk ezt a moz
galmat a napi sajtó útján, még pedig igenis 
azáltal, hogy tömegesen lépjünk egyik-másik 
napilap előfizetői sorába; biztosítsuk magunk
nak és ügyünknek az illető lap, vagy lapoknak 
jóindulatú támogatását; mert egyedül a szakla
pok utján, melyek leginkább csak erdészek ke
zén forognak, sérelmeinkről éppen azok nem 
vehetnek tudomást, a kik a baj orvoslására len
nének hivatva.

Én részemről melegen ajánlom tisztelt kar
társaimnak a „Pesti Naplót“, melynek szerkesz
tősége a mellett, hogy az erdőtiszteknek ked
vezményt nyújt, azok ügyét is mindenkor me
leg érdeklődéssel karolja fel. Figyelő.

* Ez ugyan szerintünk még korántsem elég kellék az erdőtiszti 
minősitvény megszerzéséhez, de mindenesetre több a mostaninál -w 
a semminél. Szerkesztő.

Üzemterveinkről s más egyebekről.
I r ta : Hegedűs Béla.

Félreértések elkerülése végett előre is kijelentem, hogy 
az üzemterveket sem sablonoknak, sem nyílt parancsok
nak nem tartom. Nézetem szerint az üzemterv egysze
rűen terv az erdő célszerű használatára, melyet szak
értők javaslata alapján, az illetékes hatóság, a meglévő 
és előrelátható viszonyokra helyesnek, megfelelőnek tart 
s mint ilyennek alkalmazását megengedi, sőt kötelezővé 
is teszi. Bátorkodom itt még azon szerény nézetemnek 
is kifejezést adni, hogy az „üzemterv“ szó nem helyes, 
s egyetértek a,„Magyar Erdész“ tisztelt szerkesztőjével 
abban, hogy : „A magyar nem űzi az erdőt“ — (erdő
üzem), — hanem, amint ő is helyesen mondja: „gazdálko
dik az erdejével.“

Az ember nem űzi az erdőt, hanem okkal-móddal 
használja. Ki jól, ki rosszul. S ha erdeje használatában 
bizonyos célszerűség és állandó következetesség van, 
eljutott az erdőhasználati tervhez. Amint pedig az erdő 
ilyen használata közben saját kárával, vagy hasznával 
valamennyire tisztába jött, arra ébred, hogy az erdő
használati tervnek két részből kell állani. És pedig: egy 
erdőberendezési s egy rendszeres gazdasági tervből.

A legtöbb erdőt ugyanis, — mielőtt használatára va
lamely gazdasági rendszert célszerűen alkalmazhatnánk, 
az elérni kívánt erdőállapotnak megfelelően elő kell ké
szíteni. Az erdőrendező csak ritkán akad oly erdőre, 
melyet a meglévő használhatósági állapotában megtar
tani jónak javasolhat. A rendszeresség fogalma megkí
vánja, hogy az erdő állandó, sőt növekvő előnyöket, 
mint pl. bizonyos mennyiségű, minőségű, vagy értékű 
fa- és más használatokat biztosítson, s ezeken kívül az 
erdő értéke (talaj és fakészlet) — ha az erdő a rend
szeres használat beállításakor jó, célunknak megfelelő 
állapotban van, ezen állapotában legalább is megmarad
jon, ha pedig rossz állapotban van, mielőbb jóvá és 
használhatóvá tétessék. Mielőtt tehát a rendszeres hasz
nálati terv összeállításához fogunk, tisztában kell lennünk 
azzal, hogy mily célra rendezzük be az erdőt s mily 
állapotot akarunk benne állandóan, illetve hosszú ideig 
fenntartani ? Amint ezekre nézve megállapodtunk, könnyű 
észrevenni mindazon hiányzó feltételeket és körülménye
ket, melyeket az állandóbb jellegű gazdasági rendszer 
érdekében előbb létesíteni kell.

Életképes és megfelelő gazdasági terveket csakis be
rendezési — vagy ha jobban tetszik — átmeneti idő 
felhasználásával készíthetünk. Nézetem szerint tehát az 
erdőhasználati terv összeállításakor készíteni kell egy 
berendezési és egy rendszeres gazdasági tervet, s a ren
dezőnek az elérni szándékolt erdőállapotról — ellenőriz- 
hetés (revízió) végett — világos leírást kell csatolni. Az 
erdőberendezési terv egy lehetőleg rövid időszakra, a 
rendszeres gazdasági terv pedig a már többé-kevésbbé, 
vagy talán egészen berendezett erdő teljes kihasználási 
idejére (forda) vonatkozik.
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Megjegyzem, hogy berendezett erdő alatt nem az u. n. 
„szabályos“ állapotú erdőt értem, hanem azt, mely a 
célunknak megfelelő használatokat lehetőleg állandóan 
biztosítja. Szerintem az sem fontos körülmény, hogy a 
korfokok mind megvannak-e vagy sem, és hogy vala
mennyi korfok egymás mellett 1 — 1 évi korkülönbséggel 
sorakozik-e ? Az erdő berendezettnek bátran tekinthető 
már akkor, ha benne a kívánt hozamokat állandóan pro
dukáló fakészlet meg van s a korosztályok elegendő 
mértékben feltalálhatok. Az u. n. „szabályos erdő-állapot“ 
teljesen elméleti értékű fogalom, s annak is marad örökre.

A hajszolt szabályos erdő állapot miatt az üzemterve
ket némelyek „kényszerzubbonyoknak és sablonoknak“ 
csúfolják. Hát bizony furcsa tervek is ezek 1 Pedig pon
tosan betartva, a vágások egyenlő területekkel szépen 
egymás mellett sorakoznak. Ez a rendszeresség hirdeti : 
„hogy itt egykor szebb élet volt!“ — Ezek az egymás 
mellé sorakozó vágások fejfái az elpusztult erdőnek. A 
tapasztalás mutatja, hogy nem minden meglévő üzem
terv helyes és célszerű gazdasági terv. Szerintem az 
üzemtervek nagy részének főhibája, hogy készítőik a be
rendezési tervet összekapcsolták a rendszeres gazdasági 
tervvel, s a berendezési időt nem választották el a rend
szeres teljes kihasználási idő (forduló) tartamától. Az 
üzemtervek ráhúzzák a rendszeres gazdálkodásra a be
rendezési időszak alatt követendő kihasználási módot s 
viszont a be nem rendezett erdőt úgy rendelik hasz
nálni, mintha már azon állapotban lenne, amelyet elérni 
és fenntartani akarunk. Innen van, hogy az üzemterv 
harcban áll az erdészszel s az viszont az üzemtervvel.

Mindazonáltal az üzemtervek nagy részére a „sablon,“ 
nyílt parancs, „tág keret“ elnevezések nem találók; s 
szerény nézetem szerint megfelelőbb az, amit e két rö
vid szó fejez k i: rossz, káros. Közvetlen tapasztalás 
után mondhatom, betartásuk folytán az erdők nagy része 
— habár lassan és bizonyos tempóval — de biztosan
pusztul. Elpusztul .......... lassan, mint a gyertyaszál,
mely elhagyott, üres szobában áll!“

Ami a saját tapasztalatomat illeti, az igazság érdeké
ben szükségesnek tartom megjegyezni, hogy csak 12 
éves erdészeti szolgálatról beszélhetek s jól tudom, hogy 
tapasztalataim hiányosak. Az érzett és tapasztalt hiányo
kat szolgálatom és szakom iránti igaz szeretettel és ügy- 
buzgósággal iparkodom pótolni s ha a 20—30 éves bő 
és alapos tudással bíró szaktársaim a felhozott nézetei
met helyeseknek nem tartják, tisztelettel adózom véle
ményüknek. Ne vegyék szerénytelenségnek, hogy véle
ményemet nyilvánítom. Mentségemre felhozom még, 
hogy 4 évi műszaki díjnoki és 3l/a évi gyakornoki év 
nyomorúságai után azon erős szándékkal vettem át ke
rületemet, hogy . . .  „a gondviselésem alá bízott erdőre, 
. . . szorgalommal és feltétlen hűséggel felvigyázók és 
azt bárminemű kártól lehetőleg megvédem.“ Az erdőt a 
kártól és pusztulástól ez úton is védeni — kedves kö
telesség.

A pusztulás útjait egy üzemterv kivonatos bemutatá
sával szándékozom ismertetni. Az üzemterv 20 év óta 
van érvényben, s 330'09 k. holdnyi erdőre vonatkozik. A 
birtokosok v. úrbéresek.

Az erdő az üzemterv-készités idején, 1883-ban, II. ter
mőhelyen álló, l'O záródású, átlag 35 éves, túlnyomólag 
kocsányi, tölgy, részben cser és gyertyánnal elegyes jó 
állapotú erdő volt. A felvett forda 50 év; a rendes évi 
vágás 6'6 kh. ; a fakészlet 28784 m3. Kihasználási mód : 
tarvágás.

Az általános terv szerint kihasználásra terveztetik : 
az 1-ső 10 év alatt 45 — 50 éves részletekből 7926 m3 fa,
a 2-ik „ 50—55 „ 8293

■ „ 3-ik 60 „ 8779
4-ik 6 5 -7 0 „ 9141

az 5-ik „ 70—75 „ 9494
az 1-ső 50 év (forda) alatt összesen az egész

területről: ........................................... 43633 m.3 fa.
A fentiekből látható, hogy 50 évig fatömegben több

több és műszakilag értékesebb vágások vannak. A forda 
elteltével 1933-ban a készlet lesz circa 20630 m3, tehát 
az eredetileg megvolt 28784 ms-nél 35°/o-al, illetőleg 
8154 m3-el kevesebb. 1933-tól kezdve a 6.6 kh. vágá
sok (sarj. II. th. l'O zári.) 794 m8 fát adnak állandóan, 
holott az első forda alatt fában több, fejlettebb és érté
kesebb vágások voltak. Nyilvánvaló tehát, hogy az üzem
terv alkalmazása által az erdő értéke nemcsak nem 
emelkedik, hanem csökken. Hol hát itt a rendszeresség ? 
Az erdő elegendő nagy arra, hogy benne szálerdő-gaz
daságot rendezhessünk be műfatermelés céljából.

A 80 éves erdőgazdaságra berendezett erdő készlete 
(sarj) körülbelül 29784 m3, mely az 1883-ban meg volt 
készletnél csak 997 m3 több. Mondhatom tehát, hogy a 
leírt erdőt 80 éves kihasználásra kellett volna beren
dezni, s legfeljebb megelőzőleg — rövid ideig — átme
neti vágásokat lehetett volna célszerűen alkalmazni. 
Ugyanis, ha a berendezés elején mindjárt állandó és 
kötelező szabályként van kimondva, hogy évenként a 
területnek Vso-ad része használható ki, akkor az utolsó 
10 év (fordaszak) alatt a vágások már 105 évesek (sarj) 
lesznek, pedig a meglévő erdőt ily magas korig, tekin
tettel a mai igényekre is — nem érdemes fenntartani. 
A berendezési vágások azonban olyanok legyenek, hogy 
azokról a rendszeres vágásokra áttérve, visszaesés ne 
legyen ; célunk az erdőt úgy rendezni, hogy az ne csak 
állandó és lehetőleg egyenlő, hanem amennyire lehetsé
ges, emelkedő jövedelmet hajtson.

Kerületemben 100-nál több úrbéres közbirtokossági 
erdő van. Ezek vágásai a növekvő faigényeket sem ma, 
sem jövőben soha sem fedezhetik. 100—300 k. hold er
dők ezek s rendszerint több száz jogosult birtokai. A fa 
sohasem elég. Mi lesz akkor, ha majd az 1883, 1884-től 
kezdődő 40 éves fordulók lejárnak ? amikor az egyenlő 
évi vágásokon 1 — 1 évi korkülönbséggel fognak az 1—40
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éves részletek egymás mellé sorakozni ? Mi lesz, ha az 
erdő végre szabályos állapotba jut, szóval be lesz már 
rendezve? Odáig még csak 20 év van hátra! Ha már 
most — különösen tölgy-műfában — szükség van, pe
dig a vágások fája a növedékkel még mindig gyara
podik, mi lesz 20—30 év múlva, amikor a vágásokról 
csak fél akkora méretű és értékű fatömegek nyerhetők? 
Mi lesz akkor, ha a közös birtokos a mai fajutalékának 
csak felét kapja állandóan, vagy pénzjutalékának felét 
és harmadát, vagy épen semmit?

Mi lesz ? Könnyű a felelet. A legvalószínűbb, hogy a 
mint a régi készletek 20—30 év múlva elélődnek, a 
műfa ára még az erdődús vidéken is nagyon felszökik 
és a községi nép az uradalmi erdők fájára szorul. Mint
hogy pedig az uradalmak a sokat emlegetett gazdasági 
válság hatása alatt az erdejök java részét eladogatták, a 
selejtesebb tölgy- és más bútor- s eszköz-fájuk is jó áron 
fog elkelni, beteljesedvén végre, hogy az „Isten is az 
urakat pártolja." Ez lesz az általános helyzet.

Oka pedig mindezeknek az erdészet fejlesztése iránti 
közöny, a kir. erdőfelügyelőségek elégtelen száma, kevés 
személyzete, a vállalkozó erdőrendezők s az a „szabályos 
állapot. “

Szerintem a gazdasági tervek nagy része rossz. Aki 
azt mondja: „kritizálni könnyű, állj elő jobbal, lássuk!“ 
— annak más válaszom nem lehet, mint az, hogy a 
birálgatás könnyűségét elismerve, az elsőséget a tapasz
taltabb szaktársaknak kell adnom, mert a szakképzett
séghez hosszabb tapasztalat is szükséges.

Az úrbéri erdők a fajzási jog fejében adattak ki. Ki
adattak pedig nemcsak a területek, hanem bizonyos fa
tömegek is, még pedig oly mennyiségben, mely a növe
dékkel a fajzási jogok kielégítésére emberi számítás 
szerint elégséges. Épen ezért bűn a fakészletek indoko
latlan apasztása. Az erdők értékét emelni kell, nem 
csökkenteni. Higyjék el kérem, hiába az állami beavat
kozás, a szakképzett erdészek közbelépése, sok helyen 
beáll a visszaesés az erdők használhatóságában és érté
kében. Ekkor pedig az erdészeti tudomány komolyságá
ban való közbizalom rendül meg.

Igaza van Sólyom Andornak, hogy ugyanazon ügynek 
9 helyen való iktatgatása felesleges időrablás és nem 
érdemleges munka s állandóan nemleges jelentéseket 
tenni nagyon felesleges. Az erdőt, különösen a közös 
erdőt, csak utánjárással lehet jó karba hozni és abban 
megtartani. Nehéz a közbirtokosságokkal boldogulni! A 
munkához idő és mód- kell s minél több időt köt le és 
minél több módot tesz nehézkessé a bürokratizmus, an
nál kevesebb idő és mód marad az erdők rendezésére.

De gyakorlati erdész épen azért nem helyeselheti 
Sólyom Andor azon nézetét, hogy az erdőgondnokságok 
összevonása helyes volna. Sőt a birtokosokra s az er
dőkre egyenesen hátrányos volna. Az ügyek elintézése, 
a közvetlen közelről sokkal gyakorlatibb és rövidebb. 
Furcsa volna, ha pl. a vaskohi, beéli stb. járásokból a '

birtokosoknak Nagyváradra kellene bejárogatni felvilágo
sításokért s utasításokért. Ez csak a birtokosok idejét 
és pénzét pazarolná. Az írásbeli értekezés pedig édes
keveset ér. Száz és száz község van, hol még az elöl
járó sem tud írni és olvasni. Ne feledjük, hogy az erdé
szek vannak a nép érdekéért, nem pedig megfordítva. 
Az erdészeknek közelebb kell jútni az erdőhöz és a nép
hez, az által, hogy tágítsanak a bürokratizmus korlátain. 
Miért nincsen legalább kisebb használatok üzemtervtől 
eltérő engedélyezésére az erdőfelügyelőség feljogosítva? 
Miért kell apró-cseprő dolgok iránti kéréseknek felfelé és 
lefelé erdőgondnokságot, erdőhivatalt, erdőfelügyelőséget, 
közigazg. érd. ' bizottságot és minisztériumot foglalkoz
tatni ? Végtére is az erdőhasználati tervekben minden 
eshetőségre úgy sem lehet kiterjeszkedni.

A miniszteri engedélyek ily formán szoktak kezdődni:
.......... erdőfelügyeleti szempontból nincsen kifogásom az
ellen, hogy . . .“ Ha több évi vágás egyszerre és előre 
való kihasználásáról, vagy az erdő állományát befolyásoló 
körülményről van szó, vagy ha a kérés különbözően vé
leményeztetik, szükséges a felsőbb fórumnak elbírálása 
és intézkedése; de kisebb jelentőségű ügyek egyformán 
véleményezett engedélyezése miért ne volna a kir. 
erdőfelügyelőségekre bizható. Hiszen az erdők használa
tára ők vannak hivatva felügyelni. Aztán pedig pl. azon 
revízióknak, melyek az erdőgazdasági tervek előírásait 
lényegesen nem módosítják (terület, forda, használati 
mód), — nézetem szerint — felesleges a minisztériumig 
menni. A tervek, melyekre a revízió vonatkozik, a mi
nisztériumtól már jóváhagyást nyertek s ha módosításuk 
szükségtelen, az előírások betartásáról s ismét az üzem
terv további előírásainak részletes ismertetéséről szóló 
munkának felsőbb jóváhagyása tulajdonképen már a 
tervben megvan. Elég lehetne az erdőfelügyelőség felül- 
vizsgálási záradéka.

Nagyobb és önállóbb hatáskörre van szüksége a ke
zelő erdészeknek is. Üzemtervben nem említett kisebb 
haszonvételeknek, mint pl. fűkaszálásnak, a legeltetési 
tilalom alatt álló hézagos fiatalosokban, töviskiszedésnek, 
kőfejtésnek, kavics, homok, agyag kitermelésének enge
délyezésére a kezelő erdőtiszteket kellene feljogosítani. 
Sokszor fordulhat és fordul elő eset, hogy útépítés, útja
vítás és egyéb építkezéskor stb., melyek hosszú idő alatt 
csak ritkán fordulnak elő, a mellékterményekért — melyek 
máskor értéktelenek — a birtokos jó pénzt kaphatna, ha 
az engedélyezés azonnal meg volna adható. Az erdőhi
vatali ellenőrzés meg van.

A sült gesztenyét nem lehet kikaparni lefogott kezek
kel, bármennyire óhajtsuk is a sült gesztenyét; így az 
erdőket sem lehet rendeletekkel, jelentésekkel jobb álla
potba hozni és jövedelmezőbbekké tenni. Válaszszák meg 
a helyes módokat és eszközöket — ez a fő — ésiaz 
eredmény meg lesz! Az erdőgondnokságok dolgoznak, 
toldoznak-foldoznak, de semmi helyesebbet, jobbat az 
örökségként rájok szállt módszernél teremteni nem tud-
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nak, ami nem a jóakarat hiányán, hanem a bürokratiz
muson, s a személyzet csekély számán múlik. Minthogy 
kommandóra sokat markoltatnak velünk, ime a köz
mondás érvényesül: „ki sokat markol, keveset fog.“
Érdemleges munkáért áldozni kell. A mai állapot meg
bosszulja magát: az erdők értéke és használhatósága 
csökkenni fog. .

Igazat adok annak a nézetnek is, hogy a közszolgálat 
teljesítésében nincsen meg az összhang, ami pedig sok 
két-háromszoros munkának és költségnek szülő oka.

A kataszter felmérte a határt; határbiztosítást nem 
csinált. A foglalás az erdő és a legelő rovására folyto
nos, mert népünknek meg van az a tulajdonsága, hogy 
boldognak érzi magát, ha valahonnan — bár csak egy 
arasznyi földet elszánt. Nagyobb lett a földje ! A felmé
rés után következik a telekkönyv átalakítása, amikor is 
teketória nélkül telekkönyveződött erdővé a kataszter 
által erdőül vett bokros, vagy erdősült legelő; az erdei 
tisztás pedig legelővé. Már most jön az erdőgazdasági 
revízió. Határbiztosítást csinálnak és természetesen a 
pontos és hiteles kataszteri térkép alapján. Ez helytelen 
és veszedelmes m unka! Mi lesz a foglalásokkal ? A 
területfoglaló megesküszik, hogy nem foglalt s az er
dész kaphat egy szép kis pert, amiért a derék embert 
birtoklásában háborgatja. Ha pedig a foglalástól eltekint, 
először is a térképe nem felel meg a hiteles telekkönyvi 
területnek és térképnek ; másodszor az is foglal az után, 
aki eddig nem foglalt. A kataszteri felméréskor egy mun
kával és költséggel lehetett volna biztosítani az erdő és 
legelő határait.

Ahol a felméréskor helytelenül mondták be az erdő 
felőli határokat, ott meg a felmérő is rosszul vette fel 
és rossz a telekkönyvvezés is. A ráijesztés vagy használ, 
vagy nem. Maga az erdész birtokpert nem kezdhet, a 
birtokosok pedig önmagukkal nem perelnek. Ahol a kö
zös birtokot kaszálók és szántók veszik körül, a foglalá
sok igen jelentékenyek lehetnek.

Egy birtokosság elhatározta, hogy az összes erdő és 
a legelőbeli foglalásokat megállapittatja s visszacsatolja. 
Fogadtak mérnököt, aki az eredeti határokat kijelölte ; a 
munkáért jelentékeny összeget fizettek. Kitűnvén azon
ban, hogy sokan foglaltak, ismét összeülve elhatározták, 
hogy maradjon meg ki-ki a magáé mellett. Határokat 
természetesen nem csináltak s a foglalgatás, a mint 
eddig, ezután is állandó maradt, pedig a legelő-szükség
letről való panaszkodás napirenden van. Mit ér a pontos 
felmérés, térkép, telekkönyv, határbiztosítás nélkül ? Ilyen 
állapotok mellett nem sokat ér.

Végül bocsánatot kérek mindenkitől, aki az előbbeniek- 
ből netalán támadást olvasna ki. Sajnos! manapság már 
„mindenki gyanús, aki él.“ — S mielőtt esetleg valaki
nek kedve kerekednék azt a csúnya eszközt — a doron
got — rám emelni, ismételve kijelentem, hogy nem 
támadni, hanem „ a gondviselésem alá bízott erdőt
lehetőleg“ védeni volt szándékomban.

Panasz!
Sokan és sokszor keseregtek már azon szomorú ta

pasztalat folytán, hogy az „Erdészeti Egyesület,“ mint 
szakunk anyagi és szellemi erejének hivatott kormány
zója, hasonló megkülönböztetéssel illet bennünket, mint 
az anya, midőn „édes“ és „mostoha“-gyermekeivel bánik. 
Úgy látszik, hogy a pártfogás és méltánylás első és leg
főbb alapföltétele valóban az, hogy az ember, illetve a 
munkás „m. kir.“ legyen: ez a Rubicon, mely határt 
szab a végletek között.

Ez azonban egy gyógyíthatatlan beteges állapot, mely 
ellen panaszkodni igen, — de orvoslást szerezni egyál
talán nem lehet mindaddig, mig a „m. kir.“ erdész egyen
rangú és jogú testvérének nem vallja a „magán" erdészt, 
ami sohasem fog megtörténni. Tehát nincs más hátra, 
minthogy régi magyar szokás szerint „testvériesen" gyű
lölködjünk tovább, minek következéseképen előrelátható
lag még gyarapodni fog a keserűséggel csalódottak tö
mege, kiknek vigasztalására, — másrészt pedig vádszerű 
kijelentésem felvilágosítására a következőkben adom elő 
panaszomat.

Kezdem azzal, amivel ügyem befejezést nyert, t. i., hogy 
az Egyesület legutóbbi nagygyűlésén 4400 kor. szerzői 
honorárium kilátásba helyezésével pályázatot hirdetett 
egy műre, mely az Erdészeti Lapokban eddig megjelent 
összes közleményeket tartalom szerint ismertetné; vagyis 
minden eddigi közleményt alkalmi használhatóság cél
jából „index“ rendszerbe sorozna.

Más szóval 500 fűzetnek áttanulmányozásáról és rövid 
ismertetéséről kell számot adni. Olyan munka ez, mely
nek már a megkezdése is nagy elhatározást és feltétlen 
szakszeretetet, lelkesültséget igényel még a nagy jutalom 
és erkölcsi elismerés reménye mellett is. De mit szólnak 
igen tisztelt Szaktársaim ahhoz, hogy én e nagy munkát 
minden biztatás nélkül, csupán annak feltétlen szüksége 
tudatában már egy fél év előtt be is fejeztem, s három 
vastag füzetben, sajtó alá rendezve az Egyesület bírálata 
alá bocsátottam. Hat évig úgyszólván minden szabad 
időmet erre áldoztam fel, t. i., hogy alfabetikus tárgy
mutatóm által minden közleményt évfolyam, füzet és 
lapszám megjelölésével egyszerre kézbe adjak.

Hogy anyagi haszonra nem számítottam, azt szük
ségtelennek találom még világosabban igazolni; de az, 
hogy az Egyesület 4400 koronás áldozatkészsége mellett 
az én befejezett munkám, óriási fáradozásom még csak 
felemlítésre sem lett méltatva, — talán nem alaptalanul 
kelti bennem azon meggyőződést, hogy nem annyira a 
munkám értéktelen, mint inkább szerény személyem nél
külözi a szükséges kellékeket.

Történt úgyanis, hogy a múlt év május havában fel
küldött kéziratom októberben azzal a megjegyzéssel ér
kezett vissza, hogy az igazgató választmány nem találta 
alkalmasnak, mert a közleményeket csak címek szerint 
ismerteti.
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Ezt a lakonikus bírálatot nem hagyhatom alapos el
bírálás nélkül, mert olyan ellentmondást rejt magában, 
melyet éppen nekem kellene használnom. Ugyanis min
denki előtt ismert dolog az, hogy különösen a szakszerű 
közlemények tárgya már a cimiratban kifejezést nyer, 
illetve szükséges, hogy kifejezést nyerjen, mert ellenkező 
esetben a szerkesztői korrectura olyan címmel látja el. 
mely tárgyára vonatkozik. Tehát az én indexemnek az a 
hibája, hogy a közleményeket címük, vagyis tárgyuk 
szerint ismerteti és adja a kutató kezébe. Ezt a hibáját 
szivesen elismerem, sőt megerősítem azon észrevétellel, 
hogy indexemből csakis a valódi tárgy helyes megállapí
tása mellett lehet az arra vonatkozó közleményeket fel
találni, de hogy azok feltalálhatók legyenek, arról gon
doskodtam az által is, hogy igen sok közleményt több 
tárgyhoz odajegyeztem, arra számítva, hogy esetleg más cí
men is kereshetik. A szerzők nevével azonban én nem 
foglalkoztam, mert szerény nézetem szerint a pályázat
nak eme kikötése fúl lő a célon, sőt az csupán fölös 
költséget és zavart okozó sallang lenne..........

Különben pedig a kérdéses munkámat, — melyet 
úgyis szeretett szakmám közös érdekeinek előmozdítására 
szántam, eme súlyos mellőzés útán nyilvános bírálat alá 
adom, mi célból a „Magyar Erdész“ szerkesztőjének 
bocsátottam redelkezésére, honnan mindenki meggyőző
dést szerezhet annak hasznáról, ha szükség szerint tájé
kozást kér bármiféle szakkérdés ismertetése iránt.

Stark Dezső,
# + uradalmi főerdész.

Elkeseredett kollegánknak sokban igaza lehet, habár 
az a válaszfal, melyet ő a m. kir. és a magán erdőtiszti
kar között látni vél, szerencsére nincsen meg.

A választmánynak Stark munkájával szemben tanúsí
tott eljárását azonban semmiesetre sem helyeselhetjük. 
Egyesületünknek egyik legfőbb és legszebb feladata tag
jai között az irodalmi téren való hasznos munkálkodást 
ébren tartani, azt fokozni s ha alkalom van rá, meg is 
jutalmazni.

Az 0. E. E. egyik szerény tagja éveken át fáradozik 
az egyesület hivatalos lapjának tárgymútatóját (44 év
folyam) elkészíteni. Mikor a betűsoros index — ez a lé
lekölő unalmas munka, melynek használhatóságát tagadni 
nem lehet — elkészül, bírálat alá bocsátja s a választ
mánytól nehány sorban azt a választ nyeri, hogy hiába 
fáradt, hiába dolgozott: munkája nem felel meg a kivá
nalmaknak.

Mi azt hisszük, hogy az ilyen eljárás nemhogy búzdi- 
tólag, nemhogy serkentőleg hatna az illetőre, hanem in
kább kedvét szegi minden további komoly törekvésnek 
és intő például szolgál másoknak is arra, hogy hasonló 
esetben tudásukat, szorgalmukat máshová, de ne szak- 
irodalmunk gyarapítására fordítsák. Szerkesztő

Adakozás a Selmecbányái akadémiai kör 
házára

Lapunk január 1-én megjelent számában közzétett fel
hívásra a selmeci akadémiai kör házára gyüjtőivünkön
következő adakozások vannak feljegyezve:

Stainer Gyula cs. és. kir. udvari szállító
K ö rm e n d .......................... ..... 10 K

Imecs B é l á n é ............................. 5
Király Tériké A p á tfa lv a ............  2
Díváid Béla fő e rd é sz .................. 4
Imecs Béla lapszerkesztő . . . . . .  25
Székely és Illés könyvnyomdatulajdonos

U ngvár..................................... 20

Összesen : 66 K.
A szerkesztőség.

T Á R C A .

Téli vadászat.
Mint jégoszlop úgy állok mozdulatlan,
S lesem figyelve, merről jön a vad,
Végigsüvölt a téli szél a fákon,
S reámszórja a csillogó havat.

A télnek sűrű, fehér zúzmarája 
Vászonlepelként lassan beborít,
S amint szállong a hópehely a tájon,
Belepi most az élet nyomait.

Más semmi nesz ; de hirtelen a távol 
Ejt elmosódó, gyönge hangokat. . . .
Tán nem is szó, mely átrezeg a légen,
Csak átviharzó, röpke gondolat;

Egy sejtelem . . .  és megborzong az erdő,
Szívébe markol ez a lehellet,
S álmukból látok riadozva kelni 
Zavart, ijedt, nagy fehér lelkeket.

S már zúg a zaj. Atszürődik csattogva,
Kattog a galy és megrecseg az ág,
S rémülve sóhajt szűzi fájdalommal 
A megtaposott, hófehér világ.

Sihegnek, zúgnak, harsognak a hajtők,
Egy őz remegve, félve ideér . . .
A fegyverem megvillan menydörögve,
S a szűzhavon kipiroslik a vér.

Vidor Marczi.
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András éjszakáján
— A „Magyar Erdész“ eredeti tárcája. —

Együtt voltak mindnyájan a hivatottak, hogy elköltsék 
a rejtelmes Lucapogácsát és szerencsés jövőt jósoljanak 
az ólomból öntött szövevényes figurákból. (A gör. András- 
nap és róm. Lucanap egy napra esik.)

Nagy volt a sürgés-forgás, de nem a szalonban, ha
nem a barátságos ünnepi diszt öltött konyhában. Ide 
gyülekezett a társaság fiatalja, öregje, itt folytak le az 
érdekesebbnél érdekesebb jelenetek. Itt gyúrja az egyik 
fiatalember, szörnyű ügyetlenséggel a derejének való 
tésztát, mig a másik izzadva nyújtja, legalább any- 
nyira, hogy a kedves neveket rejtő cédulákat bele szo
ríthassa. Amott guggol, a vizes dézsa mögött egy har
madik fiatalember, pedig terhére van e helyzet, mivel jóval 
túl nőtt a határon, ő már bontogatja a maga gombócát, 
a benne rejlő nevet a világért megnem mutatná senki
nek. De azzal ugyan rosszul számított, mert máris kéz
ről kézre jár a cédula. Miért nem maradt állva? Ott 
fönn el nem érte volna egyikünk sem.

Hosszú nyelű kanálban, izzó parázson olvasztja az 
ólmot az egyik Adonis, majd reményteljes várakozással 
emeli ki a ragyogó figurát a vízből.

„No ez remek! Ez gyönyörű! “ hangzik fel minden 
oldalról.

„Mily szép koszorú,“ mondja az egyik leány.
„Kosár biz az, nem koszorú“ kiáltja valaki csupa 

irigységből.
De ezalatt már ott pirítja magát egy lány a tűznél, hátha 

most hamarjában az ő ólmából is koszorú formálódna.
Amott számolgat egy pár: vájjon páros-e a fa, a mit 

behoztak ? Az egyiknek páros, a másiknak páratlan. Ah ! 
egy pillanatra elkomolyodik nevető arcuk. Ha legalább 
egyformán páratlan lett volna mindkettőjüké. . . .  No de 
annál jobban örül ennek az egyik szőke lány, mert ő is 
páratlan fát szedett. Ebből még lehet valami! Neki is 
nagyon tetszik ez a szép barna fiatalember, szívesen vár 
érte a jövő András napig.

így pezseg a jókedv a konyhában, mig bent egy sa
rokba huzva a kerek kis asztalt, mint mindenütt, úgy itt 
is a kaláber járta.

„Ugyan mi lett azzal a mackóval, mely oly hősiesen 
küzdött a vaddisznóval ma reggel?“ kérdi a falu jegyzője, 
megkeverve a kártyát.

„Miféle mackóval?" vág szavába egy szenvedélyes va
dász, — a szomszédfalu papja.

„Hát te nem is tudod? Pedig ott küzdöttek a ti falu
tok határában. Eleinte nem tudtam elgondolni, miféle 
tömeg gomolyog ott a havon, csak a midőn megállt a 
kocsi, vettem ki, hogy ott bizony egy hatalmas vadkan 
egy hozzáillő medvével birkózik. Ide-oda henteregve, hol 
az egyik kerül felül, hol a másik, mig egyszerre csak 
eltűntek szemeim elől. Egy mély szakadékba gurult le 
mindkettő.

„Ah ! mily pompás alkalom lett volna kettőt egy csa
pásra teríteni le," kiált föl a pap.

„Magam is azt sajnálom, hogy sürgős teendőim miatt 
el kellett szalasztanom e jó alkalmat;“ feleié a jegyző.

„Tehát erről beszéltek nekem is ma favágóim,“ mondja 
az eközben belépő erdész, a kin máris felülkerekedett 
a vadászszenvedély. „Uraim 1 ki tart velem ? Gyerünk néz
zük meg mi lett belőlül.“

„Ugyan hova gondolsz? „figyelmezteté szelíden az öreg 
jegyző,“ hisz meghívott vendégek vagyunk itt; mégsem 
illenék most csak úgy szó nélkül itt hagyni a társa
ságot.“

„De hisz egy óránál tovább nem időzünk, és a házi
asszonytól engedelmet kérünk, a többiek pedig észre 
sem veszik távollétünket.“

Ebbe aztán mindnyájan beleegyeztek. Még egy kém
lelő pillantás a konyhába asszonyaik felé s azzal nekivág
tak a hóvilágos erdőnek.

No, az asszonyok felől mehettek bátran, ott most fon
tosabb volt az, hogy melyik név előtt áll meg a tál 
vizén dióhéjban úszó égő gyertyácska, vagy hogy a 
visszafelé dobott cipő hegyével ki, vagy befelé esik e.

A nagymamák is elővették leánykori emlékeiket, ne
hogy unokáik túl tegyenek rajtuk.

Vidám megelégedés sugárzik a leányok arcán, ha 
egyik vagy másik kedvére valót jósol nekik.

No, még csak egy van hátra. Gyerünk ki a sertésólhoz ! 
De, csitt! csak lábujjhegyen szabad, nehogy kelleténél 
előbb röffentse el magát a megháborgaott sertés. S ez 
volt a legnehezebb munka, mert itt nagy csöndnek kell 
lenni, hogy igazságos legyen a jóslás. •— Megtörtént ez 
is. Egyiknek toppantására morgott egyet, vagy kettőt, a 
másikat némán fogadta. Az volt legboldogabb, kinek 
csak egyet mordult, mert az még abban az évben megy 
férjhez.

Mindnyájan visszamentek a meleg szobába és élén
ken vitatkoztak a jóslások fölött. Ezt felhasználta a házi- 
kisaszony arra, hogy e próbát egyedül tegye meg a so
kat mondó ajtón.

Észrevétlenül lopózik ki a társaságból, de alig van pár 
lépésnyire az istállóktól, midőn ijesztő hörgés morgás 
közt egy óriási tömeget lát a havon magafelé közeledni.

Első percben azt hitte, hogy valaki a társaság tagjai 
közül tréfát űz vele és megakarja ijeszteni. Leküzdé hát 
ijedelmét s csak azért sem akart félénknek látszani. Meg
várta, mig közelebb jön, hátha éppen „0 “ lesz, . . . hadd 
győződjék meg személyesen bátorságáról.

De ki képzelheti el rémültét, midőn a gomolygó tö
megben két dühösen küzdő vadat, egy medvét és egy 
vadkant ismer fel.

„No, most ütött végórám !“ gondolja magában s hideg 
veríték üt ki rajta, a mint közelebb és közelebb jutnak 
hozzá a viaskodók. Szava eláll, az irtózattól mozdulni 
sem mer, nehogy magára vona a küzdők figyelmét. De 
a hosszú véres tusa az ő erejöket is már kimeríté. Még
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egyszer két lábra áll a medve, s maga alá tiporja az 
óriási vadkant, mire az összeszedve végső erejét, fölvágja 
fejét s egyúttal véres sávot hasít rettentő agyaraival a 
medve csuháján. Szörnyű ordítással veti át magát ismét 
a medve, karmait mélyen vágja a vadkan húsába, de a 
nagy vérveszteség és hosszú küzdelem következtében 
mind gyöngébb lesz az ellenállás, mig végre hörögve 
terül el ellenfele lábainál és nehány rángatozás útán ki
adja lelkét . . . .

A feldühödt vadkan az életelen testen még egy-két 
mély hasítást végez isszonyú fegyverével s aztán a feny
vesnek veszi útját, mert a véres nyomokat követő kártya
kompánia kiáltásai zavarják meg rettenetes munkájában.

A halálra ijedt leányt megint öntudatra keltik az oda
érkezett nyomozók, kikhez csakhamar csatlakozik az 
egész vendégsereg, de az isszonyú látvány annyira 
felizgatta gyönge szervezetét, hogy két teljes hétig kel
let feküdnie ideglázban.

A dicstelenül elesett medve csuháját fáklyafénynél 
még az este fejtette le az erdész, de a győztes vadkan
nak nyoma veszett örökre..........  Marosa

Az utolsó vadásznap.
— A „Magyar Erdész“ eredeti tárcája. —

Irta : Ekstim Ágoston.
Január 31-ike van.
Derűit kék az ég. A dermedt napsugárban csillog a 

fehér hó. Ez idényben ma utóljára nyikorog a vadász 
halinája alatt, utóljára baktat benne a puskástól meg
riasztott tapsifüles, azután nyugodtan pihenhet a vadász
embertől, mig a nap melegebb csókjai visszacsalják böl
csőjébe.

A vadásztársaság már együtt van, s derekasan fogy a 
a papramorgó. Itt van a község érdemes bírája is, a 
fiatal földbirtokos, ki, mióta a közbizalom e magas polera 
helyezte, ősi mordályával kérlelhetetlen üldözője az erdő 
vadjainak; ezek már ismerik, s midőn a vadásznaptár 
utolsó véres napja fölvirradt, bizonyára határozatba hoz
ták, hogy kinek kedves élete, a biró úr előtt tisztelegjen.

Együtt a hajtósereg is, élükön Károly cigány, nyaká
ban díszes zöld zsinóron a kiérdemesült pléhfazék, me
lyet neki Dávid, öreg erdőőrünk, a hajtóvadászatok te
rén szerzett elévülhetetlen érdemeinek elismeréséül ke
gyesen juttatott.

Megindul a ropogó havon a lelkes vadász-csapat, 
gyorsítja lépteiket a szélrózsa minden irányából, a bér
cek ormán meg-megtört viszhang szárnyain ide hozott 
tompa dörrenések.

Ma mindenütt vadásznak.
Elmaradt az utólsó viskó, kint vagyunk a jégmezőn, 

melynek hideg páncélja tündöklő fehér lap, tele Írva 
összevissza kuszáit, csak a vadász által ismert kacska- 
ringós betűkkel. ^

És mindjárt olvassuk is : „Ott pofoszkodott két nyu
szi, de megzavarta nagy szerelmi harcukat a kis Bajusz.“ 
No lám, még föl sem cseperedett és máris beleszeretne 
harapni a jóba, csakhogy nem birt utána caplatni a 
hóba, felkiáltó jelül ott a boróka. „Amott meg róka koma 
garázdálkodott, mert a mondat végén pontnak — a vér
nyom.“ Hát az a megtépázott, magányos cserfa, miért 
görbült kérdőjellé? Imhol! itt hagyta névjegyét a kan-
e s i .............De gyorsan előre, a nap rövid és máris
elveszett sok drága perc.

A hajtők hosszú láncot alkotnak, mi meg remények
kel tele vonulunk a hegyoldalon ki a gerinc élére. Fél
óra alatt ott vágyunk. Mindenki elfoglalja kijelölt állását, 
számot vetve az esélyekkel: itt fog fölbukkanni, ott lö
vöm le ; a biró úr még egy kis gályát is letör, hogy az 
se zavarja sas-szemét.

Lágyan, biztatóan megzendül a kűrt. Kezdődik a hajtás.
Néma csend üli meg a tájat, hogy annál éktelenebb 

legyen a lárma, mely kis vártatva támad. A hajtők ösz- 
szefutnak. Károly cigány lyukat ver pléh fazekán s nem 
hiába, mert a sűrűből hirtelen, mint álomkép bontakozik 
ki egy fekete tömeg: öt vadsertés vonúl a vadászvonal 
felé. Egy fiatal kan rosszat sejtve, nagyot fuj s oldalt 
tör ki, a hol puskások nem állanak, de nem követi a 
konda; annak vezére a hatalmas vadkan, méltóságteljes, 
öntudatos lassú ugrásokkal halad a biró úr felé. Öt lé
pésre előtte megtorpan, fölveti bozontos fejét, összecsat
togtatja élesre fent agyarát. A két szomszédban meg
hűl a vér csak szivük dobog, reájuk a világ már nincs 
többé, csak a négy fekete, mozdulatlan pont tükröződik 
vissza szemük recehártyáján, s e földöntúli feszültségben 
várják a döntő pillanatot, mikor a biró úr csöve halált
o k á d .............De mi az? A puska csak nem durran,
gazdája megkövült, ott áll vérfagyasztó mozdulatlanság
ban. A kan nagyot fuj jobbra-balra is, megcsavarja far
kát, mintha jelezné: ez jó barát, s tovább csörtet — 
utána a többi. A két szomszéd puskás késő lövései csak 
gyorsabb tempora késztetik a fekete csuhásokat, kárt 
nem tesznek bennök s nemsokára elnyelte őket a titok
zatos erdő mélye.

Egy csomóban, diadal-orditással törnek elő a sűrűből 
a hajtok. A bírót (már nem úr) a vadásztársaság mér
gezett nyilakként röpködő kérdései adják vissza az élet
nek. Mindenkinek élénk taglejtésekkel, kesernyés, elfin
torított arccal mutogatja és magyarázza a helyzetet, de 
szavát csak nem érti senki s egyre kérdik „miért nem 
puskázott hát?!“

Károly cigány is vérszemet kap, sunyi alázatosággal, 
levett süveggel oda somfordái a bíróhoz s egy kis szi
var-véget kér „mert annélkül nem éli túl,“ de most az 
egyszer az angyali vég helyett puskatusban részesül. A 
sikertelen hajtás és a nem remélt konda megzavarta 
az előre megállapított tervet s legtöbbje változtatni akart 
a hajtások sorrendjén. „A kancsikat vegyük üldözőbe,“ 
„a Remeteoldalt hajtsuk meg,“ „az özvénylápát vegyük

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



21 . szám . MAGYAR E R D É S Z 395

most, mert a disznók oda menekültek“ . . . .  hang
zott fel több oldalról és mindenkinek más-más terve 
és akarata volt.

Végre a legöregebb nimród tanácsát fogadták el, hogy 
nem térnek el az eredeti tervtől és nyulra vadásznak 
tovább.

Úgy is lett . . .
Bár a kancsik dícsteljes elvonulását a puskacső elé 

került tapsi-fülesek bánják meg, a hangulat nyomott, a 
komor arcokra csak akkor ömlik derű, mikor hívogatólag 
föltűnik a „fénypont“ és harmadik érzékünk szövevényes 
szerkezetét megcsiklandozza a parázsban süstörgő füstölt 
kolbász illata. Mikor meg már a harmadik pohár szak
értőén melegített Carbenet van soron, a biró erősködik 
legjobban : de most már lövök, ha medve is jön. Nó az 
ugyan nem jött, de megérkezett a Falb jósolta, mindent 
homályba burkoló januáriusi csúnya sürü köd.

Hamar, vígaszúi utolsónak még egy szecessiós hajtást. 
Mert hát olyan is van ! Ez a mindenre lidércnyomás
ként nehezedő, nyaka-tekert fogalom befurakodott Dianna 
szűzies udvarába is.

A szűk völgy fenekén, vállra vetett puskával, füstölgő 
koporsó szögekkel ajkaink között, megindul a liba-sor. 
A biró vezet, nehogy egyik Nimród-társát medvének néz
hesse, s nem lévén hátul szeme, mindegyikünk bizton
ságban hallgathatja a két hegyoldalon, hátunk mögött 
kocogó hajtők kopogtatásának danáját. A gerinceken két 
puskás előz.

A vidám csevegés, tréfálkozás megakad. Egy gyertyán
bokor kelt életre, peregnek sárga-barna levelei, mintha 
ez ékességét is az alatta védelmet kereső nyúl utolsó 
útjára hintené.

Az utolsó volt, mert „hatszor dupla" reszketteti meg 
a levegőt. S a nyúl ? Vígan szökik tova. De óh kérlel
hetetlen sors, a biró úr (már megint az) babonás tizen
harmadik lövése leteriti a menekülő nyuszit. Szegény ál
dozat belefúrja bársonysima orrát a szép fehér hóba, s 
piros vére vörösre festi azt.

Károly cigány oda száguld, fölemeli, leejti, eltorzúlt 
faraó arcával jelenti, hogy sok benne az ólom.

Azután reáborul, simogatja, cirógatja, becézgeti :— ta
lán visszasírja az elmúlt, szép vadász-idényt.

kkkkkk-kkkkkkkkkkk-k k k k k k -k k k kk kk kkk kk kk k

VAD ÁSZAT.

Az utolsó szarvasbőgés.
Peklényi.

A vadászat összes nemei között a legélvezetesebb a 
szalonkahúzás és a szarvasbőgés. Mikor a vadász a sza
lonka vontatott kortyogását, vagy a szarvas erőteljes bőgő
sét meghallja, egyszerre egész valóját oly kellemes érzés 
fogja el, a milyet csak vadászember ismer.

Míg azonban a majdnem mindig sikeres szalonkalessel

járó élvezetben teljes gyönyörűséggel kéjelegtem, a szarvas- 
bőgést teljes igazában sohasem élvezhettem.

A szarvas csak későn érkezik hozzánk, nappal csak 
nagyon elvétve bőg, a bőgés csak úgy alkonyattájt kez
dődik, a mikor a zárt erdő már rohamosan sötétedik, 
akkor pedig már csak a hangját hallani, de a szarvast 
meglátni nem lehet.

Számtalanszor fáradtam bőgés idején a bikák után, de 
mindig hiába, mikor már-már eredményhez juthattam 
volna, az erdő oly félelmetesen kezdett sötétedni, hogy 
a sziklás hegyekről ugyancsak igyekezni kellett a völgybe, 
hogy a teljes sötétség ott ne érjen. Ilyenkor már nem 
tanácsos a járatlan helyeken útnak indulni, mivel a 
cserkészutat követni nemcsak hogy veszedelmes, de sok 
helyen nem is lehetséges.

Egy remek szeptemberi délután, — mikor még a kabát 
is lekivánkozott rólam — úgy két óra tájban elindultam 
a vadászházból. Lassan ballagtam a cserkész-uton s út
közben azon tanakodtam, hogy milyen szégyenletes dolog 
öreg vadász létemre az, hogy bőgésen még bikát 
sohasem lőttem, holott hajtás közben remeknél-remekebb 
példányokat ejtettem el.

Ebből kifolyólag elhatároztam, hogy bármily veszély 
érjen is, addig vissza nem megyek, amíg egy bikát 
térítőre nem hozok.

Már jó magasan jártam a hegy gerincén s idején le
vőnek tartottam, hogy megpihenjek és figyeljek. Ledőltem 
egy terebélyes vén bükkfa tövébe s ott elmélkedtem arról, 
hogy tulajdonképen mi is lesz a mai nap eredménye. 
Gondolatban 16-os és 20-as bikákról álmodoztam, midőn 
a velem szemközti ormon meghallottam a várva-várt 
kedves hangokat. Bár igen higgadt vadász voltam teljes 
életemben, szarvasbőgést is már számtalanszor hallottam, 
ezek a hangok úgy kihoztak sodromból, hogy izgatott
ságomban nem tudtam, menjek-e valamerre, vagy hely
ben maradjak-e?

Tétovázásom közben megszólalt a hátam mögött a 
másik bika. Most már csakugyan nem volt más hátra, 
mint hogy helyben maradjak s megfigyeljem, hogy egyik 
vagy másik merre indul. A bikák kitartóan tele tüdővel 
bőgtek, de egyik sem mozdult helyéről. Biztosan mind 
a kettő a másikat várta, én pedig nyugtalankodtam, mert 
ijesztően kezdett alkonyodni s tudtam, hogy egy fél óra 
múlva teljes sötétségben maradok. Még mintegy negyed 
óráig várakoztam, de ekközben mindkét oldalról elhall
gatott a bőgés, s én sebesen igyekeztem a cserkészuton 
lefelé. Alig tettem azonban ötven lépést, midőn a szem
közti bika, mormogva jön felém s a völgyet már elhagyva, 
felfelé igyekszik arra a tájra, a honnan elindultam. Vissza
siettem helyemre megelőzni őt. A hang után ítélve ki
vettem, hogy a bika felém tart, de szaggatottan mormogva 
oly lassan közeledett, hogy mire hozzám érkezet:, akkor 
már a sötétségben csak homályosan láttam sötét alakját, 
a puska célgombját pedig már sejteni sem lehetett.

Lőjjek, ne lőjjek ■— ha közelembe jő — tétováztam
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magamba. Soká azonban nem töprenghettem, mert a 
bika már 20-^-25 lépésnyire ért hozzám s egy ritkás 
helyen megállóit.

Most vagy soha 1
Úgy kapásból oda gyújtottam s a cső villanásánál 

láttam, hogy a bika hátra vágódott. Még egy pár ugrást 
és kis Ideig tartó zörgést hallottam s mindjárt rá siri 
csend következett.

Nem tudtam semmit. Azt sem, hogy milyen volt, azt 
sem, hogy meglőttem-e vagy nem, de abba bizonyos 
voltam, hogy a völgynek ugrott. Nyomozásról persze szó 
sem lehetett, mert már akkor oly pokoli sötétség ural
kodott a mindenségen, hogy a fát egy lépésnyiről sem lehetett 
meglátni. No most már mit tegyek, hogy megyek vissza?

Tudtam, hogy ennél már sötétebb nem lehet, tehát le
ültem s elkezdtem a történteken és a történendőkön j 
gondolkozni.

Mikor kissé lecsillapodtak idegeim, higgadt megfontolás 
után arra az elhatározásra jutottam, hogy nem megyek 
a sziklás cserkész-uton, mert a sötétben még nyakamat 
szegem valahol, itt sem maradok, mert a késő szeptem
beri éjszakát tűz és felső ruha nélkül kiállani nem bírom, j 
hanem nekivágok toronyirányban a völgynek s ha azt 
elérem, úgy azon eltapogatózom a vadászházig.

Csakhogy könnyebb volt ezt kigondolni mint végre
hajtani, mert alig hogy elindultam, lépten-nyomon fába 
ütköztem, pedig igen szép ritka szálas erdőben haladtam.

Volt egy pakli gyufám, abból gyújtogattam meg néha- 
néha egyet-egyet, hogy bátrabban haladhassak. A puskát 
keresztbe akasztottam a hátamra és két kézzel tapogatózva 
haladtam lefelé. A gyufám ijesztő módon fogyott, a völgy 
még nagyon messze volt, tehát takarékoskodni kezdtem. 
Volt a tarisznyába egy tojás nagyságú revetapló is, ezt 
s elhasználtam, bár igen kevésre mentem vele. Mikor 
az utolsó világítóm elfogyott, eltévesztettem az irányt s I 
belementem egy lámpába, majd pedig egy oly sem- 
lyékbe jutottam, hogy alig bírtam kikecmeregni belőle. 
Végre, mintegy két órai keserves küzködés után, elértem 
a völgyet s megpihentem.

Hátra volt még egy jó órai utazás, amely az eddigi
nél is viszontagságosabb volt, mert a völgy fenekén vo
nuló vízfolyás tele volt gámmal, cégalylyal, kővel s így | 
a legnagyobb óvatosság dacára is minduntalan felbuk
tam, a puskám agya eltört, a bal karom erős zúzódást 
szenvedett.

Mit adtam volna én akkor egy kézi villámlámpáért?
Dacára a szeptemberi hideg éjszakának s dacára annak, 

hogy a kalapomat a tarisznyámba tettem, csurgóit rólam 
az izzadtság, hogy verítéknek is beillett. Már-már kime
rültem, midőn világosság ötlött a szemembe. Úgy meg
örültem, hogy még ! Minden eddigi viszontagságot feledve, 
kettőzött erővel igyekeztem a tűzhöz, a melynél a házi
gazdám már azon tanakodott, hogy megtalálna-e engem 
a kerülőkkel, ha ebben a pokoli sötétségben keresésemre 
indulnának.

A viszontlátás mindkettőnknek igen jól esett, de nekem 
ezen felül még jobban esett a pihenés, s az ezután kö
vetkező első és utolsó pár pohár egri vörös.

A kitűnő vadászvacsora és a pompás egri bikavér úgy 
helyrehozott, hogy minden fáradtságot feledve, akár reg
gelig is elörvendeztem volna azon, hogy kikerültem még 
ez egyszer a pokol mélységes fenekéről.

Másnap két kerülővel a szarvas keresésére indultam.
Felérve a lövés helyére, megtaláltuk a nyomot és a 

verítéket. A kerülők elindultak, én pedig lefeküdtem a 
tegnapi görbefa tövébe. Nemsokára zajongást hallok a 
völgy felől. Megvan, megvan, kiabálták.

Beszaladtam vagy 150 lépésnyire s lekiabáltam nekik:
— Csakugyan megvan? Hányas te?
-  Tizennégyes — jött a válasz kis vártatva.

De erre már magam is gyors tempóban igyekeztem 
oda, hogy szinről-szinre láthassam az én véres verejté
kemmel szerzett zsákmányomat.

Csakugyan igen jó páratlan vastag ágú tizennégyes 
volt. Teljesen megvoltam vele elégedve ugyan, de még 
jobban meglettem volna elégedve, ha kevesebb fáradt
ságomba került volna . . .  ha nem éreztem volna, hogy 
már a meggondoltság és óvatosság foglalta el bennem 
az ifjúi hévnek és erőnek helyét.

Hazaérve pedig egy mély akkord kíséretében be is 
adtam a kapukulcsot.

Áldjon meg az Isten kedves nászom — szóltam házi
gazdámhoz — amiért hogy hozzá segítettél ehez a biká
hoz. Nagy örömet szereztél nekem vele, hanem szerzek 
én neked nagyobbat. Tudd' meg, hogy ezentúl már csak 
a túlvilági erdőkön bőgő bikára cserkészem.

Aztán már miért, kedves Edusom ?
A felelettel adós maradtam neki még mindig.

±. k ± ± ± ± ± ± ± - k ± ± ± ± ± ± ± ± ±

Vadászat Werndlivel.
Irta : Fazekas Sándor.

Elvágtatott már a nap tüzes szekerén, s a láthatáron 
lomhán tolta föl ezüstfényű karimáját a hold, mikor Pé- 
tör, a kerületi erdőőr, Rákova község felső csücskén 
megrekedt. Ugyan eddig is jó ideje térdig gázolt a sár
ban, de itt az már olyannyira marasztalóvá vált, hogy a 
lótartási általányból vásárolt csizmái fulladozni kezdtek.

Alatta a barátságos latyak, előtte, akár függélyes, akár 
vízszintes irányban vizsgálgatta a hétszer, — egy kis 
költői fantázia szemüvegén nézve azonban hetvenhétszer 
görbe főút, melyen neki átkeli vergődnie, mert holnap a 
szomszéd Balaton községben lévő erdőgondnoksági hiva
talnál „Rapport.“

Nagyot fújt. A kiszorúlt szufla e kellemes helyzet kö
zepette azon meggyőződésnek hall’szik kifejezést adn i: 
majd csak leszen valahogyan, úgy még soha sem volt, 
hogy sehogy se lett volna. Vigaszt mentendő, föl is pis- 
tantott a magas égre, hol a kajla szájú hold ép kémé-
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nyen birkózott egy jókora darab, piszkos szinü felleggel, 
hogy azon keresztül törhesse magát, s ma esti egyedüli 
céljának megfelelhessen: neki világítandó, miután Rákova 
községében az utcai lámpák felfedezésétől oly távol álla
nak, mint az erdőlegény a főerdőtanácsostól.

E biztató jelre Pétör neki durálta izmait, s nagy erő
feszítéssel kiemelte egyik csizmájának rendeltetési helyé
ről erősen lefelé kívánkozó, folytonossági hiányban szen
vedő talpát, de nem sokáig örülhetett a sikernek, -  - 
megrezzenve, oly gyorsan, hogy a fölfreccsenő sárga lé 
freskókat festett a házak fehér falára, ragasztotta vissza 
azt előbbi helyére. Valami leírhatatlan recsegő hang 
ütötte meg füleit, mely hasonlított a trombita hangjához, 
de megközelítette a hiénaüvöltést is, mig a macska
nyávogáshoz meg éppen közel járt. Ez a sajátságos hang
zavar az egyik szalmafödelü viskó tetejéről szállt alá, 
mely Pétörre úgy hatott, mint a pusztában eltévelyedettre 
a kiáltó szózat; különösen mikor arra gyújtott rá, hogy: 

„Erre gyere csak,
Majd megcsókollak.“

Pétör szilárd alapon biztonságban érezve táltosait, fel
ütötte fejét s figyelni kezdett. Nini, hiszen ez az Adri 
hangja.

— Hahó, Adri te vagy?
— Én hát, felelt vissza Adri. Miközben kedélyesen 

im bállá lábait a háztetőn.
— Mit csinálsz ott?
— Várlak.
— Engemet vársz a ház tetején ?
— Na igen, mert nem gondoltam, hogy olyan bolond 

is akad, aki ilyen sárban az utcán jár.
— Gyere hát- le 1
— Gyere inkább te fel. Itt elmehetünk hozzám sár 

nélkül.
Pétör csakugyan megfogadta a jó tanácsot. Bement a 

kérdéses ház udvarára s ott a tyuk-létrán felkapaszko
dott a sertésól tetejére; onnan pedig feltornászta magát 
a háztetőre. Kezet fogtak s az Adri vezetése mellett el
indultak a cifra sétára. Előbb végig mentek a háztetőn; 
onnan le a szomszéd istállójára, azután fel a házára, a 
kéményen be s az ablakon ki. Tiz perc múlva otthon 
voltak. Az erdőőr csak annyit jegyzett meg a különös 
boulevárdra, hogy ha az ember Rákován elakar igazodni, 
akkor general-kártya, delejtű és egy kalauz szükséges. 
Egyébbiránt kár, hogy az utcára is nem építenek háza
kat, legalább nem kellene sárban járni.

Az Adri házában két alak várt az érkezőkre. Az egyik
nél vastagabb embert nagyon sokat lehet látni, de hosz- 
szabbat nagyon keveset. Az a legenda van róla elter
jedve, hogy a nyulat röptében el tudja fogni, amiben 
csak nagyon kevés a túlzás, ha az ember jól szemügyre 
veszi a közlekedési szerszámait. A másik már egészen 
normális hosszúságú ember volt; kifent bajusszal, szőrös 
hernyóhoz hasonlító szemöldökkel. Kalapjánál nehány 
szál vaddisznó-serte ágaskodott. Egész lénye és megje

lenése azt látszik mondani: szeretnék-én olyan jágert 
látni, stb.

A négy ember egyideig fojtott hangon tárgyalt. Vég
tére abban állapodtak meg, hogy holnap reggel Galam
boson találkoznak egy kis „guba alatti“ vadászatra.

A következő nap igen szépnek s igy reményteljesnek 
is ígérkezett. Egy keveset fagyott is az éjjel. Az erdő 
vadjainak mi sem árulta el, hogy mit rejt mélyében a 
jövő. A cinkék kedélyesen ugráltak egyik ágról a má
sikra; mig az erdő fáradhatatlan ácsai, a piros és zöld 
harkályok szorgalmasan dolgoztak a fatörzsben.

Alig pirkadt, a vadásztársaság már egybegyült. A tor- 
zonborz szemöldökű atyafi, mint aki legjobban ismeri a 
helyeket, felállította a másik három vadászt, aztán jelt 
adott a kilátásba helyezett pálinkáért fogadott hajtóknak, 
hogy indulhatnak. Egyideig semmi nesz, csak a harká
lyok kopácsolása hallik s a szajkók ujjongatnak gondta
lanul. Kis vártatva azonban ropogás, recsegés, léptek, 
sőt ugrások zaja közeledik, de csudálatosképpen nem a 
hajtók felől, ahonnan ilyen alkalommal azt várni lehet, 
hanem az ellenkező irányból. A vadászfejek egyszerre 
megfordittatnak. A szemek és fülek erősen kémlelnek a 
zaj irányában. S ime, az egyik domb mögül három jó 
hizlalt kancsi tűnik elő, amint vakon csörtetnek egyene
sen Pétörnek. Az erdőőrnek praktikus elméje lévén, pil
lanat alatt átvillan agyán, hogy ha ő ezekből egyet el
ejthet, — netalán kettőt — s azt beküldhetné illetékes 
helyre, ki tudja, talán a hosszú és unalmas ranglétra is 
rövidülhetne előtte valamelyest.

Lázasan kapja archoz fegyverét s megnyomja a ra
vaszt.

A másik pillanatban már okádja a tüzet a Werndl 
Hegy-völgy vissza hangozza a dördülést. A cinkék, har
kályok, szajkók ijedten kapnak szárnyra s menekedni 
iparkodnak a veszedelmes fegyver gőzköréből. Gyönyörű 
lövés volt; annyira gyönyörű, hogy a vadászokat a guta 
kerülgeti. Sőt még az áldozatra szánt fekete ördögöket 
is annyira meglepte, hogy elfelejtettek szaladni. Megáll
tak s úgy tetszett, mintha csendesen mosolyognának. 
Azután megfordultak s mindenik ugrott egyet, veszedel
mes gyorsasággal el loholva egészségesebben mint va
laha. Magukban áldották az intéző köröket, kik a kaján 
erdőőröket Werndlivel felszerelték, mely ugyan kifogásta
lanul pukkan, (ez tagadhatatlan), csak nem talál, (ez is 
tagadhatatlan).

A vén orvvadász dühös volt, mint a tigris. Mondani 
akart valamit, már a nyelve hegyén libegett s az ajka 
mozgott- De látva, hogy a domnu jágerrel van dolga, 
valami nehezen mégis csak lenyelte a mondani valót. 
Hanem ehelyett szemére vágta a vaddisznó-sertés kala
pot s megvakarta a tarkóját; ami vadász nyelven igen 
furcsát jelent. Körülbelül olyan formát, hogy: csiriz a 
markodba.

Hanem Adri már nem türtőztette magát, dühösen 
vágja k i :
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— Füstbe akaszthatod az ilyen flintát!
Pétörben is fölfortyan a hivatalos tekintély s a Werndl 

tusával akarja védelmezni szolgálati fegyverének böcsü- 
letét. Már-már végzetessé fajúi a helyzet, mikor léleksza
kadva fut a civakodók közé a balatoni kondás, majd 
földöntve az erdőőrt, mig alázatosan kérdi:

— Megkövetem alásan az erdész urat, nem láttak 
erre felé három fekete sertést? Látva az arcokon az ál- 
mélkodást, megtoldja: — az erdőgondozó úré ; elténfe- 
regtek a makkoló kondától, s ide vették útjokat.

A vadászok összenéznek. A béke angyala föléjük ter
jeszti szárnyait s feltűnő buzgalommal eligazítják a he
lyes nyomra a kondást, 'kinek sebtiben még a bütykös
ből is kerül egy jó korty.

Az eredményes vadászat után a társaság szétoszlott. 
Ment ki erre, ki arra. Pétör, a kerületi erdőőr, útjában 
azon töprengett, hogy ebből az ártatlan kis vadászatból 
milyen alapos „fegyelmi“ kerekedhetett volna. Mégis 
csak jól van az elrendezve, hogy a Werndl nagyot puk
kan, de nem talál.

— A vadászati szakoktatás tárgyában az „Orsz. 
m. vadászati védegylet" legutóbb az alábbi javaslattal 
járult a m. kir. földmivelésügyi miniszter e lé :

Nagyméltóságu Miniszter Ur! —- F. évi december hó 
1-én 104861/1.—4. sz. alatt egyletünkhöz intézett nagy
becsű leiratával nyilatkozásra méltóztatott egyesületünket 
felhívni arra nézve, váljon a vadászati ügy fejlődésével 
fokozódó igényeket, a rendelkezésre álló szakerő képes-e 
kielégíteni ?

E nagybecsű leiratban foglalt nagyfontosságu kérdést, 
a mely a vadászati szakköröket s első sorban az „Orsz. 
magyar vadászati védegylet“-et már régibb idő óta élén
ken foglalkoztatja, egyletünk f. hó 12-én megtartott igaz
gatósági ülésében beható tanácskozás tárgyává tette s 
ebből kifolyólag a következőkben van szerencsénk ez 
ez ügyre vonatkozó véleményünket előterjeszteni.

Az „Orsz. magyar vadászati védegylet“, a viszonyok 
teljes ismeretében sajnálattal kénytelen a felvetett kér
désre nézve mindenekelőtt azon nézetének kifejezést 
adni, hogy a vadászati ügy mai kifejlődésével párhuza
most fokozódó igényeket a rendelkezésre álló szakerő 
nem elégítheti ki, s hogy különösen a gyakorlatilag kép
zett, a vadászati teendőkben és ismeretekben teljesen 
jártas magyar szakvadászoknak ugyszólva egészen híjá
val vagyunk. Ezen a sajnálatos állapoton — nézetünk 
szerint csakis egy tisztán vadászati szakiskola felállításá
val lehet segíteni, a mi — tekintettel arra, hogy meg
felelő szakértő hiányában a vadászattulajdonosok idege
neket kénytelenek alkalmazni, úgy nemzeti mint sociál- 
politikai szempontból is, a legüdvösebb megoldásnak 
látszik, a mennyiben ezáltal igen sok jóravaló hazai erő 
nyerne megfelelő tisztességes alkalmazást és existenciát.

Ebben a szakiskolában a vadászati tudnivalók minden 
ága, úgymint: a vadtenyésztés, házi felnevelés, fácánok
nak mesterséges kiköltése, a lelőtt vad helyes kezelése,

nyom- és csapaisme, különféle vadászebek idomitása 
stb. stb. kell hogy helyet foglalna, a fősúlyt természete
sen mindenben a gyakorlati kiképzésre fektetve.

Ily módon az iskolából minden irányban teljesen és 
tökéletesen kiképzett s amellett szerény igényű olyan 
vadőrök kerülnének ki, akik a feladatukat képező összes 
teendőket nemcsak teljesen ismerik, hanem mindeme 
dolgokat képesek maguk el is végezni: s ezzel a vadá
szat-tulajdonosok meg lennének óva olyan meddő kísér
letek költségeitől, aminőket manapság megfelelő szak
tudás hiányában igen gyakran elviselni kénytelenek.

A felállítandó .szakiskola — véleményünk szerint — 
két évi tanfolyammal lenne szervezendő ; elsősorban a 
tánitás minél nagyobb mérvben való sikeressé tétele vé
gett, másodsorban még azért is, mert az esetleges egy 
évi tanfolyam mellett könnyen megtörténhetnék, hogy 
egy, a vadtenyésztésre kedvezőtlen időjárású évben, éppen 
a legfontosabb gyakorlati ismeretek nem lennének el
sajátíthatók.

A vadászati szakiskola felállítására kiszemelendő helyet 
illetőleg azon nézeten vagyunk, hogy annak helyéül leg
célszerűbben Gödöllő lenne választandó, úgy a főváros 
közelségénél egyrészt, mint másrészt azon körülménynél 
fogva, mert az ottani, nagy vadászati szakértelemmel ve
zetett korona-uradalomban, a hasznos vadak mindenféle 
neme nagy sikerrel tenyésztetvén, ez a tanítás gyakorlati 
eredményét és a szükséges ismeretek alapos és széles
körű elsajátítását nagy mértékben előmozdítaná.

Ezekben közölve szerény véleményünket, Nagyméltó
ságodnak a vadászat ügyének nagy fontosságát méltató 
nagybecsű felhívására, fogadja Excellentiád hálás köszö- 
netünket, hogy a hazai vadászati ügy érdekében, a köz
figyelmet egy valóban érezhető hiányra irányítani mél
tóztatott.

Budapest, 1903. december 16.
Az Orsz. m. vadászati védegylet igazgatósága nevében: 

Gróf Nádasdy Ferenc s. k., elnök.

— Farkasvilág a Szerémségben. A nagy hideggel 
bekövetkezett az éhes farkasok évadja is. Szerémmegyé- 
ben az utóbbi időben annyira elszaporodtak a farkasok, 
hogy a hatóságok hajtóvadászatot rendeztek ellenük, me
lyen belgrádi urak és Pejacsevich gróf horvát bán fia is 
részt vett. Az első napon három farkast lőttek. A hajtők 
körében vagy 15 drb. volt, de áttörték a kört és elme
nekültek. A fiatal Pejacsevich gróf ezúttal ejtette el az 
első farkast s természetesen felavatták farkas-vadászszá.
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KÜLÖNFÉLÉK.

* Eljegyzés. Lux Árpád m. kir. erdész, e hó 15-én 
eljegyezte Pogány Ilonát, Pogány Gyula ungvári főgimn. 
tanár leányát.

* A román erdőipar. A „Revista Padurilor" c. ro
mán erdészeti szemle novemberi füzetében Anlonescu D. 
erdőfelügyelő hosszabb tanulmányban ismerteti a román 
erdőüzemeket és a román erdőipar fejlesztésére a követ
kező intézkedéseket javasolja: 1. A fakivíteli vasúti díj
tételek leszállítandók és úgy kombinálandók, hogy az 
idegen fa átvitele ne történjék a román termelők és kivi
teli cégek kárára. 2. Az állami vagy magánvállalatok 
építsenek helyiérdekű vasútakat, melyek behatolnak az 
eddig ki nem használt erdővidékekbe. 3. A vizi szállítást 
könnyíteni kell; uj tengerhajózási járatok létesítendők 
Angliába, Spanyolországba, Portugáliába, Éjszakafrikába; 
szükség esetén e célból valamely külföldi hajózási válla
latnak állami segélyt kell adni. 4. A moldvaországi Bis- 
tritza és az olaszországi Olt szabályozása foganatosí
tandó ; folyamrendőrséget kell szervezni, mely árvizek 
esetén gátolja a falopást. 5. A külföldieket, akik ezeken 
a folyókon árut továbbítanak, arra kell kötelezni, hogy 
járuljanak hozzá az alaphoz, mely a megrongált hidak 
és partok helyreállítására és a meder javítására szolgál.
6. Az összes nagy fürészmalmok alakítsanak egyesületet, 
mely a faipart érdeklő kereskedelmi hírszolgálatról gon
doskodik. 7. A román konzulok a román fát vásároló 
piacokról havonkint küldjenek jelentéseket a faárukról és 
a fa viteldijairól. 8. Az állam létesítsen vagy ellenőriz
zen egy faipari bankot. 9. A kereskedelmi kamarák tart
sanak fenn több tagsági helyet a faipar részére. 10. A 
fontosabb piacokon kereskedelmi múzeumok létesítendők, 
amilyeneket Németország, Olaszország és Magyarország 
alapítottak nagyobb piacokon. 11. Gondoskodni kell arról, 
hogy télen, amikor a Duna bevan fagyva, a fakívitel 
Constantzán át történjék. 12. A pénzügyminisztériumban 
illetékes szakférfiakból alakítandó állandó bizottság álla
pítsa meg a kiviteli és beviteli famennyiségek valódi ér
tékét. 13. A fürészmalmok munkásviszonyait szabályozni 
kell, hogy a napszámos munkások átlaga ne változzék oly 
sűrűén mint eddig. (0.)

* A karácsonyfa. Mint sok más állítás, a németek 
az a dicsekvése is, amely szerint a karácsonyfa ó-germán 
szokás lett volna és hogy ezt a szép szokást a germá
nok terjeszteték volna el a többi népek között is, hamis. 
Be van bizonyítva, hogy egész a XVII. századig egyet
lenegy német iró se említi a karácsonyfát. így hát az a 
kép, mely Luthert a karácsonyfa alatt ábrázolja a csa
ládjával, nem más mint fantázia. Még a XVIII. század 
második felében is a karácsonyfa Németországban majd
nem ismeretlen volt. Goethe ilyent Körner nagyanyja 
házában 1765-ben látott először és igen meglepte őt az 
eddig ismeretlen szép szokás. Hebel megemlíti 1803-ban, 
hogy a karácsonyfa a délnémetországi népnél otthonos

lett, mig a protestáns északnémeteknél még akkor mirtus 
díszítette az ünnepi estén az asztalt. Csak a napóleoni 
háborúk után terjedt el egész Németországban a ka
rácsonyfa-állítás és Henriette főhercegnő, az asperni győző 
neje, tette ezt otthonossá Bécsben és ezáltal egész Au
sztriában, mig Magyarországon József főherceg felesége, 
württembergi Dorottya, 1819-ben állította az első kará
csonyfát.

* Halálhir. Németh Pál m. kir. főerdész, elhalt ja
nuár 24-én Kassán.

* Vörösboros hordók festőanyagának eltávo
lítása. Gyakran előfordul, hogy főleg kisebb pinceüze
mekben vörösboros hordókba később fehér bort óhajta
nak tölteni. Tudvalevő dolog, hogy a hordófa által be- 
szivott szint a rendes hordópácoló szerek, nevezetesen 
szóda és mész. csak nagyon nehezen tudják eltávolítani. 
Még ha a két szert ismételten tiszta vízzel felváltva al
kalmazták is, a betöltött fehér borok később, főleg ha 
sok savat tartalmaznak, ismét némi vörös szint húznak 
ki s ez még akkor is kárára van a borok kereskedelmi 
értékének, ha a bor nem is válik határozottan vörösessé. 
Ennek elkerülésére szolgál a következő eljárás: Erős ás
ványsavak melegben gyorsan feloldják a vörösbor festő
anyagát; tehát negyedliter nyers sósavat tiz liter forró 
vízzel hígítsunk fel a pácolandó hordó száz liter tarta
mára. Hatszáz literes hordó számára tehát hatvan liter 
forró víz és másfélliter nyers sósav kell. E sósavoldattal 
hengergessük meg a pácolandó hordót 15—30 percig, az 
erősen vörösszinű oldatot aztán folyassuk ki, öblítsük ki 
a hordót vizzel s aztán a sav eltávolítására után kiforráz
zuk a hordót két kiló forró szódaoldattal száz liter vizre. A 
szódaoldat eltávolítása után a hordót egészen megtöltjük 
hideg vizzel és néhány napig állni hagyjuk. Hogy a szin- 
telenités elég volt-e, azt könnyű megállapítani, ha a hordó 
belsejéből kivágunk egy finom szálkát és megfigyeljük 
rézsútos metszési sík színét. Ha még vörös festőanyag 
látszik rajta, a fenti eljárást ismételni kell; rendszerint 
azonban elegendő hatása van már az egyszeri eljárás
nak is.

* Az almafoltok. Több almafajta van, melynek gyü
mölcshúsában barna és rendszerint keserű foltok találha
tók, melyek taplószerü alkotásuak, a húsnak különböző 
rétegeiben — nem ritkán a magház külső széleiben is 
•— fordulnak elő; legtöbbnyire közvetlenül az almahéj 
alatt jelennek meg, mikor is a héj a rendestől eltérő, 
halaványabb és az illető helyen többé-kevésbbé besüp
pedt felületű. A jelenség keletkezésére nézve — mely 
olykor csak a túlérett gyümölcsökön jelentkezik — nin
csenek még a nézetek tisztázva. Vannak kutatók, akik 
egy gombafajt (Spilocaea pomi Fr.) tartanak okozónak, 
mások a taplófoltosságot (Stippigkeit) élettani folyamat
nak tekintik, mely a gyümölcsérés időszakában végbemenő 
szabályellenes táplálkozással volna összefüggésben. Magam 
is ezen a nézeten vagyok, mert erre vonatkozó vizsgála
taim folyamán nagyon sok taplófoltos alma beteg sző-
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vetrészleteiben semmiféle élősködő szervezetnek a nyo
mára nem akadtam ; e mellett látszik az is bizonyítani, 
hogy elég gyakran találhatók ilyen barna foltok mélyen 
az almagyümölcs húsában, körülvéve minden oldalról ép 
szövettől, ami legalább a kívülről történő fertőzésnek 
minden valószínűség szerint ellen szóló körülmény. Úgy 
látszik, mintha az illető sejtcsoportokban nem volna kellő 
mennyiségű vagy megfelelő minőségű tartaléktáplálék, 
minek következtében hamarább kiélik magukat mint a 
gyümölcshúsnak többi normális viselkedésű szövetrészletei. 
Az is lehetséges, hogy a taplófoltos szövetrészletben erő
sebb hatású fermentumnajf van bizonyos szerepe, amely 
az anyagbomlást sietteti, miáltal az illető hely vizcsök- 
kenést szenvedvén, a sejtek megbámulnák és megazul- 
nak. Hogy az élettani, nevezetesen táplálkozási folyama
tok a valószínű okai a taplófoltuságnak, ezt egyrészről 
támogatni látszik az a körülmény, hogy ugyanaz a fa 
némely esztendőben ép almát nevel, másrészről a gya
korlati gyümölcsfatenyésztők azt tapasztalták, hogy ez a 
kártékony jelenség, mely az almák piaci értékét és hasz
nálhatóságát tetemesen alászállítja, bőséges nitrogéntar
talmú trágyaszerek (malátacsira, szaruliszt stb.) alkalma
zása után jelentkezik különösebb mértékben. A betegség
nek bizonyos fajtákhoz is van köze, amennyiben olyan 
gyümölcsökön tapasztalható rendszerint, vagy gyakrabban, 
melyeknek lazaszövetü a gyümölcshúsuk. Ilyen okból 
említhető fajták tapasztalásom szerint a következők: 
Saint-Sauvene Calville, téli fehér Calville, landsbergi re- 
nette, őszi szürke renette, magyar tányéralma, nyári po
gácsa, pónyik. Különösen fokozza a taplófoltuságot a ker- 
tészetileg követett gyümölcshizlalás, amely az úgy is laza 
szövetű almákat még inkább azokká teszi; ilyenkor te
hát számosabban jelennek meg a taplószerü foltok. Az 
erre hajlandó almafajták taplófoltjaiban gyakran láthatni 
vájulatokat, üregeket, melyek a gyümölcsnövekedés közben 
beállott szövetszakadásokból eredők ; ez a körülmény, va
lamint a taplófoltos, szöveti sejtekben viszzamaradt ép ke- 
ményítőszemecskék arra vallanak, hogy a betegségnek 
kezdete már a gyümölcsalakulás korai időszakára esik. 
Védekezés a szó igazi értelmében ez idő szerint annál 
kevésbbé lehetséges, mivel a betegség igazi oka még 
nem ismeretes. Azt lehet azonban tanácsolni, hogy az 
olyan fákat, melyek gyümölcse állandóan taplófoltos, 
legcélszerűbb alkalmas más fajtákkal átoltani. Ajánlatos 
továbbá a túlságos és egyoldu nitrogéntrágyázást kerülni 
és a már taplófoltos almát mielőbb felhasználni, mivel 
fekvés közben a jelenség nagyobb mértéket szokott ölteni 
és az alma egészen élvezhetetlené válik.

* Hajlított fabútor Brazíliában. Brazíliában az 
utóbbi időben kísérleteket tettek, hogy a hajlított fabú
tort az országban készítsék; ezen kísérlet nem minden
ben sikerült. Dacára annak, hogy Brazília fában rend
kívül gazdag, nem bir oly fanemmel, mint a hazai bükkfa, 
amely a hajlított fabútor gyártására alkalmas. Miután a 
nyersfára kirótt vám rendkívül alacsony, rio de janeiroi

konzulátusunk jelentése szerint tervbe vették a gyártás
hoz szükséges nyers és félig kidolgozott bükkfát a mo
narchiából bevinni. Tekintettel ezen törekvésekre, vala
mint arra is, hogy a hajlított fabútor vámját fel szándé
koznak emelni, konzulátusunk ajánlja a fát nedvesség 
ellen impregnálni.

* A viaszmoly legnagyobb ellensége egy kis hár-
tyaröptü rovar, melyet Bednarovits fedezett fel 1871-ben, 
de a mely a legtöbb méhész előtt még ismeretlen. Ran- 
doni Camillo tanár Eupelamus Dalm. cereauszennek ne
vezte el. Ez a kis rovar a viaszmoly álcáiba rakja pe
téit, melyekből 2 —3 milliméter hosszúságú bábocs- 
kák keletkeznek. Randoni azt mondotta, mikor ennek 
a rovarnak a viaszmoly körül véghezvitt pusztításait 
látta, hogy ő soh’sem tudta magának megmagyarázni, 
hogy miképen tudott a méh a viaszmoly nagy fa
lánksága mellett napjainkig kitartani, de most már 
érti. Randoni — úgy látszik — nem tudta, hogy a vi
aszmoly nem mindenütt tud megélni, a hol a méh egé
szen jól érzi magát. Turócban, Liptóban és sok helyen 
Sveicban is alig találni olyan méhest, a melyben viasz
molyt lehet látni. B.

* Apróságok a szőlőről. Nem a bibliai óriási sző
lőfürtről óhajtok írni, hanem ellenkezőleg, megakarom 
ismertetni az olvasóval ama sok ismertetés és változa
tosság közepette a török nemzetnél szokásos szőlőnek a 
feldolgozását is, mert jól mondja a közmondás: „Ahány 
ház, annyiféle szokás.“ így van ez a török nemzetnél is. 
Őszszel — szüretkor — mikor nálunk a szőlőt kádakba 
hordják és a legények kitapossák a szőlő levét, addig a 
törököknél szüretkor a szőlő levét sűrűre megfőzik és ezt 
kenyérrel mártogatják. Mi is megaszaljuk a szőlőt, úgy a 
törökök is megaszalják, még pedig a napon és szőlőhiány 
alkalmával csemegeként élvezik. S—k.

* A düsszeldorfi kertészeti kiállításon Magyar- 
ország is méltó módon fog részt venni. Több ismert 
nagykertészünk mellett a magánkiállítók száma is te
kintélyes. József főherceg, a székesfőváros, az állam több 
kertészeti intézménye vesz részt. Az „Országos Kertészeti 
Egyesület“ azt tervezi, hogy a düsszeldorfi kiállítás előtt 
a magyar kollekciót befogja mutatni itthon is.

* Uj ösztöndíjak a selmeci és magyaróvári aka
démián. Herceg Esterházy Miklós a selmeci erdészeti 
és a magyaróvári gazdasági akadémián hatvanezer ko
rona tőkével két-két alapítványt létesített. A kamatokból 
kiadandó két hatszáz koronás ösztöndíjra elsősorban 
olyan erdész-akademiai hallgatók pályázhatnak, kiknek 
szülői nevezett hercegi család hítbizományi uradalmaiban 
vannak alkalmazva. — Adná az Ég, hogy főuraink közül 
minél többen követnék e nemes példát és látnák be 
végre valamennyien, hogy a folyton haladó kor szel
leméhez képest a régi traditiokkal szakítani kell és úgy 
a mező- mint az erdőgazdaságban belterjesebb gazdál

kodási módra kell áttérni, mihez első és főkellék: meg
bízható szakemberek alkalmazása.
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* Eljárás a fa tűzmentessé tételére. A fának 
kénsavas timfölddel való impregnálása ismeretes. Újabban 
azonban úgy találták, hogy az impregnált fának tűzálló 
képessége jelentékenyen fokozható, ha a neutrális kén
savas timföld helyett ennek basikus sóit alkalmazzuk, 
mely eljárást szabadalmazták is. Az ezen sóval impreg
nált fának előnye a jóval nagyobb tűzálló képessége a 
timfölddel kikészítettel szemben.

* A St. Louisi kiállításról. A St. Louisban tartandó 
világkiállításon, a mint értesültünk, Kaliforniából egyné
hány óriás méretű fatörzset is szándékoznak bemutatni. 
Feltűnést fog kelteni egy törzs, mely 800 láb hossz mel
lett 15 láb átmérővel bir. Mivel ezt a faóriást eredeti 
állapotában vasúton szállítani nem lehet, 16 láb hosszú 
darabokra fűrészelve szállítják a kiállításra és ott állítják 
megint össze. Egy hatalmas padló, mely 60 láb hosszú, 
2 láb vastag és 11 láb széles, fog tanúskodni arról, mi
lyen deszkákat készítenek a kaliforniai fűrészmalmok. A 
kiállításon egy egész házat fognak építeni az úgyneve
zett kaliforniai vörösfából. A ház belső berendezése a 
bútorok is abból készülnek. Mississippi és Mexikó álla
mainak erdészete is képviselte magát és csupán Mexikó 
mintegy 40 drb. bútorgyártásra alkalmas fanemet fog a 
kiállításon bemutatni.

* Diófarönkök. A diófarönkök eladási viszonyai a 
Balkánon kedvezőknek nem mondhatók. Nemcsak hogy 
nagyobb mennyiségben nem szerezhetők meg, hanem a 
hivatalos procedura kijárásán kivül, viszonyainkhoz ké
pest igen drágák. Szerbiában a Száva menlén, továbbá 
Nis, Leszkovác környékén és a Macsvában vehetők. Ki- 
vágatáshoz és elszállításhoz kormányengedély kérendő. 
A diófarönk ára vaggononként Szávapartról inclusive 
vámmal 1000 korona. A helyszínén a törzsök megjelö
lése mellett esetleg félárért is vehető, de akkor szüksé
ges, hogy a vágásnál a vevő vagy megbízottja szemé
lyesen interveniáljon. Azonkívül természetesen számítani 
kell az elszállítás nehézségeivel is. A mi Bulgáriát illeti, 
különösen Dél-Bulgáriában szerezhetők be nagyobb meny- 
nyiségben a diófarönkök. Itt is kormányengedély szük

séges, de az árak itt sem fognak megfelelni. Bulgáriá
ban még egy megszorítás létezik, t. i. hogy 60 cm.-nél 
kisebb átméretü fák kivágása nincsen megengedve. A 
diófarönk ára Bulgáriában franco Filippopol inclusive 
vám 1400 aranyfrank vaggononként. Azon cégek jegy
zéke, amelyek közvetítésével diófarönkök Szerbiában és 
Bulgáriában beszerezhetők, a kereskedelmi múzeum igaz
gatóságánál megtudható.

* Értesítés. Szegényebb sorsú erdőtisztek és altisztek 
lapunkra évi 8 koronával fizethetnek elő.

* Figyelmeztetés. Lapunknak minden számát a hónap 
1 és 15-én küldjük szét Ungvárról és ha dacára ennek, 
előfizetőink közül valaki a lapot 4-én, illetve 19-én ke
zeihez nem kapná, felkérjük, hogy a hiányzó számot 
ne a szerkesztőségtől, hanem Székely és Illés könyv
nyomdájától Ungváron követelje. Lakás és címváltozást is 
kérjük egyenesen a nyomdával tudatni.

Szaktársak!
Ha hirdetéseket küldtök valamely lapba, ne 

feledkezzetek meg a Magyar Erdészről sem ; 
tudjátok, hogy az semmiféle támogatásban sem 
részesül s csupán az előfizetési dijakból tartja 
fenn magát.

Szerkesztői üzenetek.
B. A. urnák. Az első lancaster fegyverek Franciaországban ké

szültek 1852 körül, egy évre rá már olyan rendszerű revolvereket is 
gyártottak.

K. Zs. urnák. Csalódik. Mi kutatjuk az igazat és nem törődünk 
vele, mit tartanak némelyek rólunk. A független igazmondásnak min
dig előharcosai akarunk maradni. Tessék megcáfolni és a mi fő, be
bizonyítani tévedéseinket, örök hálára kötelezne le vele.

H. S. urnák. Azt a dolgot is szellőztetjük nemsokára.
Sz. J.t K. E. és T. K. uraknak. Előfizetésük október hó 1-én 

lejárt.
B. S. urnák. A lap ára nem 10 hanem 14 korona, ott áll az 

minden számnak az élén. Vagy talán nem olvasója, csupán előfize
tője a lapnak ?

K. L. urnák. A rajzot megkaptuk, köszönjük.

Az apró hirdetésben minden egyes szó ára 6 fillér

Moöusinaranyérbalzsam.”
Egyedüli biztos hatású szer aranyér

ben szenvedőknek. Egy üveg ára 4 korona. 
3 — 4 üveg elhasználása által a legmakacsabb 
baj is megszűnik. — Kapható a feltalálónál: 
Nagy Kálmán gyógyszerésznél Nyír
egyházán. 11—12

Fegyverfogas-posztó, gyönyörű kézi 
hímzés, eladó. Bővebbet a szerkesztőségben.

Erdószsegéd kereste tik, a ki a felmé
résben és rajzolásban jártas, a német és hor- 
vát nyelveket is birja. Fizetés 1200 kor. és 
lakás. Ajánlatok bizonyítvány, másolatokkal 
gróf Erdődy Rudolf ur központi intézőségének 
Nomimaroff Horvátország küldendők.

A . z  » U j  I d ő k «
1903-iki évfolyama hat koronáért eladó. Cim 
a szerkesztőségben. .—5

Van szerencsém az igen tisztelt Erdőhiva
talok b. tudomására hozni, hogy cégem min
denféle

lombfamagvakat, e* .a» .ß
S. f e n y ő t o b o zok at
stb. a rendes napi áron megvesz és kérem 
b. árajánlatukat. Kitűnő tisztelettel:

„Első körmendi magyar magpergetö gyár“ 
Stainer Gyula

3—4 csász. és kir. udvari szállító.

Vadászcsizmák, vadászcipők
kitűnő anyagból jutányos áron kaphatók. 

Dóczi M. Budapest, Kerepesi-ut 10. 
Ü0T Uj nagy árjegyzék ingyen. 3 -5

2500 3000 hold lehető fiatalosos e rdő t 
keresek m egvételre vadászati célból.
Feltétel szép vadállomány és hogy az erdő 
a vasúttól 20 km.-nél távolább ne legyen. 
Ajánlatok e lap szerkesztőjéhez kéretnek.

Huszonötezer ké t éves kocsántalan, 
tö lgyesem ete  eladó. Ára ezerdarabonként 
a sajó-vadnai állomásra becsomagolva szál
lítva liz korona. Cim a szerkesztőségben.

1 - 4
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Tölgyja-claőási hirdetmény.
Az alsóschönborni (Bereg m.) úrbé

resek erdején 240 m3 mű- és 384 m3 
tűzifára becsült 172 drb. tölgyfa f. év i |H 
február hó 25-án d. e. 9  órakor |£j

a község házánál megtartandó írásbeli 
ajánlattal egybekötött szóbeli nyilvános |gj 
árverésen el fog adatni. 81

Kikiáltási ár 4550 K.
Bánatpénz 455 K. Utóajánlatok el 81 

nem fogadtatnak.

Kelt Alsó-Schönbornban, 1904. évi j j |j  
január 12-én. fÜ

§3
Kebel M ihály, 81

úrbéres elnök. rsx
i m

1 2 0  első díj!

fi legjobb táplálék 
mindenféle kutyának
p zen  táplálék kiváló előnyei- 

nél fogva, maga ajánlja 
magát; a kutyák fejlődésé, 
igen elősegíti s tápláló anya
gának tartalmához képest 
olcsó. Fattinger húsrostos 
kutya-eledele egyetlen te

nyésztésből sem hiányzik 
minden állatorvosi intézetben és ott, hol kutyát tenyésztenek, mindenütt el van 
terjedve. — ------ :— = -  - ----- ■—------------

5 0  kg. á ra  22 K., 5 kg-os postacso m ag o k b an  3 K.
A KUTYÁK ÉSZSZERŰ TENYÉSZTÉSE14 című művet ingyen küldjük 

Egyéb ajánlható tápanyagok:
Fattinger Puppy-Bisquit-je fia- Fattinger fácáneledele

tál kutyáknak Fattinger csirkeeledele szárnya-
Fattinger csukamáj-Bisquit-je sok tenyésztéséhez
Fattinger Greyhound-kalácsa Fattinger haleledele
Fattinger zabliszt-kalácsa Fattinger egyet, lágytakarmánya

Az összes tápanyagokról árjegyzék ingyen. Óvakodjunk a hamisításoktól.

F A T T I N G E R  &  C o „  állateledelgyára
B É C S , IV .,  W ie d n e r - H a u p ts t r a s s e  3 .

zállítója a királyi, főhercegi és hercegi vadászhivatalok, az orosz trónörökös 
fenségének, több állatgyógyintézétnek stb. ■ ----- —

Kitüntetve 120 eiső díjjal! 2-12
Raktár Budapesten: Z U B E K  B E R T A L A N  és TÁ R S A -n á l M úzeum -körut 29.

jyiegvételre keresek
egy hatvan hectoliteres, 
öt drb. hét-nyolc hecto
literes és öt drb. négy  
hectoliteres hordóhoz való 
=  =  kinagyolt

Száraz töigydongát.
-  Ajánlatok =

Zensier Qnsztáv £ger
===== címen kéretnek.------Ä

fc£§
ü
m
s í

Tölgyfa-csemeték.
Erőteljes, jó gyökérzetű

2 éves kocsánytalan tölgyfa- 
csemetéket

1904. év tavaszára, nagyobb mennyiségben 
megvételre keres a Rimamurány-Salgó-Tarjáni 
vasmű részvénytársaság erdőhivatala Rima-ijrézón 

(Gömör megye.)

a legjutányosabban felvétetnek e lap 
kiadóhivatalában.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári.
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MAGYAR ÉRD
Megjelenik minden hó 1 én és  15-én.

ÉSZ
Előfizetési á r:

Egész évre - ............... 14 K
Félévre ......................... 7 K

S zerk esz ti és k iad ja :

im ecsfalvi IM E C S B É L A  B O R S O D -A P Á T F A L V Á N ,
hová az előfizetési és hirdetési díjak, valamint a lapba szánt közlemények küldendők. ,

1

Reklamációk
SZÉKELY és ILLÉS céghez 

U ngvárra intézendők.

A z O rszágos E rd észeti E g y esü le trő l.
A műveltség magas fokán is hódolnak egye

sek régi szokásoknak, amelynek üdvös, vagy 
káros voltáról ritkán szereznek ugyan gyakor
latilag meggyőződést, de mivel rajtuk van a 
hagyomány tiszteletreméltó zománca, bírálat 
nélkül követendőknek tartják. Sok megtisztult 
ízlésű ember, az előítéletek esküdt ellensége, a 
haladás tántoríthatatlan előharcosa is nem egy
szer zavarba jut, amikor valamely megcsonto
sodott szokás ereje alól akar szabadulni. Bajos 
az ilyen káros hagyományoktól, szokásoktól me
nekülni és ha még azok olyan országos szer
vezetben nyilvánulnak, mint az Országos Erdé
szeti Egyesület, fokozottabb mértékben nehéz 
azoktól szabadulni, még nehezebb azokat meg- 
dönteni.

De nem szabad visszariadnunk a nehézsé
gektől. Erdőgazdaságunk nagyon is reá szo
rul, hogy végtére lerázzuk szorító béklyóit s 
megértve a korszellem intő szavát, szakítsunk a 
múlt hátráltató hagyományaival, döntsük le azo
kat a korlátokat, amelyek bénítólag hatnak jelen 
fejlődésére, mert csak úgy építhetjük ki a jövő 
szilárd alapját.

A hazai erdőgazdaság összes ágainál, a 
szakirodalom terén úgy, mint társadalmi téren, 
nem nélkülözhetjük egy a haladó korral lépést 
tartó, a napi szükségletekhez simuló oly orszá
gos szervezet működését, mely kezdeményez, 
irányít, buzdít. Fejlődő erdőgazdaságunkban az 
Országos Erdészeti Egyesület visz vezérszere
pet. Nagy, hatalmas, befolyásos. Tagjainak 
száma meghaladja a két ezret, vagyona meg
közelíti az egy millió koronát, szava mindenütt 
meghallgatásra talál s a legfelsőbb intéző kö
rökben is döntő Ilyen hathatós eszközökkel, 
ilyen kedvező viszonyok között, valóban hivatott

kitűzött céljára: „Magyarország erdőgazdaságá
nak érdekeit megóvni és előmozdítani.“

Ha visszatekintünk lefutott pályájára, szá
mos elévülhetetlen alkotás tűnik fel negyven 
éves múltjából s jelenleg is reá mutathat sok 
becses vívmányra; sokat tesz, buzgón fáradozik 
erdőgazdaságunk érdekében, tekintélyével meg 
méltán képviseli erdészetünket. És mégis, a cél 
felé haladtában mintha ólomsúly nehezednék 
kiterjesztett szárnyaira, melyek erőtlenül hanyat- 
lanak le-le a föld felé. Minduntalan megbotlik 
a sajátkezűleg maga elé gurított akadályokba: 
az idejét múlt, a mainak keretébe már bele nem 
illő hagyományok, szokások, görcsös föntartá- 
sába. Magával hozta ezeket a fényes múltból, 
mert jó szolgálatokat tettek akkor; teljesen meg
feleltek a múlt viszonyainak, igényeinek, de a 
jelenben csupán hátráltatólag hatnak a cél meg
közelítésénél.

Ezen káros hagyományokat, szokásokat a 
központosításra való törekvésben kell keresnünk. 
Föltaláljuk abban, hogy az Országos Erdészeti 
Egyesület nagy munkája az egyesületi tagok 
összessége helyett az igazgató-választmány kis 
csoportjának váliaira nehezedik. Az Országos 
Erdészeti Egyesület alapszabályaiban lefektetett, 
az egyesület szervezetére, igazgatására, az egye
sületi tagok jogaira és kötelességeire, a köz- és 
választmányi gyűlésekre, valamint az egyesület 
külön rendeltetéssel bíró alapítványaira vonat
kozó, érvényben levő sarkalatos pontjai, míg 
egyrészt fáradságos munkát rónak egyesekre, 
viszont azok hatalmi érdekeinek szolgálatába 
szegődhetnek a közügy messze kiható hátrá
nyára, kárára. Az alapszabályokban az egyesü
leti tagoknak biztosított jogok ma már nem ele
gendők azon benső összhang létesítésére, amely 
ilyen országos szervezet üdvös, sikeres műkő-

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



404 MAGYAR

désének létfeltétele. Nem alkothatják azon rúgót, 
amely mindenkit tevékenységre sarkal, hogy 
félretéve minden személyes érdeket, önzetlenül, 
legjobb tudásával, munkálkodjék erdőgazdasá
gunk fejlesztésén, felvirágoztatásán és átvigye 
az élet porondjára, megvalósítsa azokat az elve
ket, melyeket az egyesület kebelében megvita
tott, jónak talált s elfogadott. Nem elegendők 
már arra, hogy az egyesületi tagok a társulati 
kötelék erejével az erdőgazdaság ügyét műkö
dési körükben minden irányban támogathassák 
és másokat is arra ösztönözhessenek.

Hogy ez így van, leginkább bizonyítják az 
Országos Erdészeti Egyesület tevékenységének 
külső jelei: a több-kevesebb érdeklődéssel, de 
mindenkor a tagok aránylag csekély számának 
jelenlétében évről-évre lemorzsolt közgyűlései. 
Az 1903. év december hó 20-án Budapesten 
megtartott közgyűlésen is feltűnően kevesen — 
120-an jelentek meg ; nagyrészt ugyanazon ar
cok, hacsak nem, hogy az egyik szakállt eresz
tett, a másik leborotválkozott.

Ha megkérdezzük szaktársainkat, miért nem 
vesznek részt a közgyűléseken, mindenkitől két 
szóban kapjuk meg a választ: „nem érdemes.“ 
Talán igazuk is van. Hiszen ott hiába keresnék 
az erdészeti ügyek fölötti tanácskozást, haszta
lan lesnék fontos, nagy horderejű kérdések meg
vitatását, az eszmék fényes harcát, szaktekinté
lyek döntő nyilatkozatait. Méltóságteljesen folyik 
az le. A tárgysorozat hagyományos hat pontja 
fekete keretben. Feketében, komoly némaság
ban a díszes, előkelő közönség. Az alapszabá
lyok megszorító paragrafusai Cerberusként őr
ködnek, nehogy egyikét-másikát elragadja a 
nemes hév, hogy síkra szálljon a maradiasság 
szellemével és hirdesse a haladást, hogy föl
tárja a sajgó sebeket, melyeket évtizedek nél
külözése, keserve, elégedetlensége fakasztottak, 
kérve, követelve azok beheggesztését.

A gyógyító balzsam az igazgató-választ
mány kezében, oda csöppögteti, ahol jónak 
látja! Néha oda, ahol tátong, igazán fáj, — de 
elfecsérelheti a visszahozhatatlan gyógyító írt 
egyes érdekkörök védelmére, megóvására, fel
burjánzására is.

A közgyűlés múló perceit lefoglalják a zár*-

E R D É S Z  22. szám.

számadások, költség-előirányzatok, nehány kiírt 
pályázat eredményének bejelentése és újabb 
javaslat. Indítványok a jövő évi közgyűlés he
lyére és tanácskozás tárgyaira nézve, mely 
utóbbiak, már mint a tárgyak, nagyrészt marad
nak a régiek, az előbbieket a választmány veszi 
gondjaiba s ugyancsak régiben maradnak. Vagy 
talán az bírna vonzó erővel, hogy a „Többek“ 
által ajánlott, — előre megállapított beválasz
tandó választmányi tagok névsorára szavazhas
sanak?

— Aligha! — A titkár jelentését pedig, 
melyben az egyesület egy évi működéséről gon
dos körültekintéssel beszámol, az Erdészeti La
pok hasábjain olvashatják, nyugodtabban, na
gyobb élvezettel áttanulmányozhatják, így nem 
zavarja azt a közgyűlés unalmának emlékezete. 
Mert végtelen unalmas az ilyen kifogástalanul 
működő automataként 2—-3 óra alatt lepergő 
közgyűlés! Igaz ugyan, hogy a tárgysorozat ha
todik pontjáról, indítványok az egyesület céljai
nak előmozdítására általában, még nem szól
tunk, de fölösleges is a megemlékezés, mert 
ez a legfontosabb pont rendszerint tárgytalan. 
Ilyen indítványokat tenni nem szokás. Meghajol 
tehát mindenki a szentesített szokás előtt s bele
törődik a változhatatlanba, hogy az Országos 
Erdészeti Egyesület gyűlésein legfeljebb a kivált
ságos felsőbbek eszméivel, igéivel foglalkoznak, 
azok lehető megvalósítására törekszenek, míg a 
„plebs“-től jövő javaslatok fölött napirendre tér
nek, azokat nem méltatják beható mérlegelésre, 
nem kutatják bennök, hogy erdészetünk javára 
irányulnak-e, hogy megvitatva, kicsiszolva, erdő- 
gazdaságunk fejlesztésére alkalmasak-e. S azért, 
ha valami eszméjük támad is, gondosan vissza
fojtják azt azon tudatban és rettegésben, hogy 
halva születne, mert nincsen tér, ahol előhoza
kodhatnának vele, nincsen alkalom, hogy az a 
bírálat tisztító tűzén átmenve, erdészetünk ja
vára érvényesülhetne.

Ilyen kárhozatos hagyományok, szokások 
észrevétlenül kiölik az érdeklődés legkisebb pa
rányát is ; a pezsgő egyesületi életet, az erő
teljes, áldásdús munkálkodást, a mindent meg- 
dermesztő közöny váltja fel, ami elsősorban az 
Országos Erdészeti Egyesület zavartalan műkő-
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dését kockáztathatja s azt megérzi, meg fogja 
sinyleni erdőgazdaságunk egész vonalán.

Mi mindezekben nem nyugodhatunk meg. 
A mi elemünk a küzdelem erdészetünk ferde- 
ségei ellen s bárhol találjuk is, támadjuk, osto
rozzuk, hogy letördeljük azokat erdőgazdasá
gunk javára, szakunk jövő boldogulására.

Az emberi alkotások közös sorsa : enyészet, 
de a véget követheti az új kezdet.

Valamely intézményt csak úgy tarthatunk a 
felszínen, csak akkor felelhet az meg hivatásá
nak, ha állandó forrongásban van, ha mindazt, 
ami benne elavult, ami céljának elérésében 
hátráltatja — kiküszöböljük — s a viszonyok
nak, igényeknek megfelelő új alkotásokkal pó
toljuk.

Az Országos Erdészeti Egyesület alapsza
bályai is megfelelő módosításra szorúlnak. Kezd
jük el tehát a harcot tárgyilagos vitában. Szól
janak hozzá mennél többen az egyesületi alapsza
bályok szükséges, célszerű megváltoztatásához, 
hogy abból leszűrve a legjobbat, azt érvényre 
juttatva biztosítsuk ezen nélkülözhetetlen intéz
ményünk örök életét.

A mi meggyőződésünk, hogy az Országos Er
dészeti Egyesület csak abban találhatja fel je
lenleg biztos, szilárd alapját, ha minden szerve 
a maga teljes munkaerejét az őt is föntartó 
nagy egész javára áldozza fel.

Az élő testben minden porcikának élethiva
tása van, azon szerv pedig, amely él, de nem 
éltet, holt szövet s elpusztítja azon szervezetet 
is, mely neki éltet adott.

Kisebb közbirtokossági erdők felosz
tásáról.

Az elmúlt évtized utolján több községi közbirtokosság 
attól való félelemben, hogy az eddigi osztatlan telek
könyvi állapotban lévő s közösen kezelt erdejök az 1898. 
évi XIX. t.-c. által állami kezelés alá kerül, — erdejét 
felosztatta.

A községi lakosok, — miután az úrbéri erdőkből már 
kiszoríttattak, — hogy a marhatenyésztés szempontjából 
nagyon is indokolt tágabb legelőkkel rendelkezhessenek, 
egyes uradalmaktól vagy földes uraságoktól, sőt papi 
birtokokból a saját határaikhoz közel fekvő 200-300  
kát. holdnyi, de néha ennél is nagyobb erdőterületet 
megvásároltak és azt közösen használták.

Aki a falusi élet mozzanatait figyelemmel kiséri, az 
tudni fogja, hogy ezek a közbirtokossági erdők a közbirt. 
felügyelő kezelése, illetve felügyelete alatt állottak, ahol 
a kihasználás legtöbb helyen akkép történt, hogy ősszel, 
a kiszáradásnak indűlt öreg magfák megjelöltettek — 
azok ára minden törzsre ráíratott s nyilvános árverés 
alá kerültek, rendes vágások azonban nem vezettettek. 
Az ilyen erdők igen gyakran szép értéket képviseltek s 
olyan jelleggel bírtak, hogy tulajdonképen minden birto
kosnak volt benne bizonyos része, de hogy hol, azt meg
mondani senki sem tudta, minek megvolt az a jó oldala, 
hogy ezen közös erdőkben való jog apáról fiúra szállt 
s az erdők sokáig fönállottak.

Az 1898. évi XIX. t.-c. azonban az ezek felett való 
felügyeletet is — ha osztatlanok — magának tartotta 
meg ; a közbirtokosok tehát, hogy újabb terhektől mene
külhessenek, a közös erdőket birtokaránylag felosztották, 
azokat saját nevökre íratták, aminek az lett a természe
tes rossz következménye, hogy elérkezett sok helyen 
a végpúsztulás, az értékes tölgyeseknek ütött a végórája. 
Nem célom ezúttal a 98. évi XIX. t.-c. előnyeit és hát
rányait mérlegelni — azt nálamnál tapasztaltabbakra 
bízom, mert a kritika háládatlan mesterség, s lett legyen 
az bármily igaz és jogosult, inkább ellenséget, mint ba 
rátot szerez,* s annyival kevésbbé élek vele, mert már 
nagyon sokan alaposan hozzászólottak a tárgyhoz. Külö
nösen a Magyar Erdész 17. számában „Sólyom Andor" 
hatalmas cikkében olyan készültséggel s olyan helyes 
alapon fejtegeti e fontos kérdést, hogy igazán kár lenne 
az irányadó köröknek csak egyszerűen napirendre térni 
s meg nem szívlelni az ott mondottakat. Én szerzőnek 
talpraesett javaslatáért kalapot emelek !

Ezen kis kitérés után áttérek tulajdonképpeni tárgyam 
fejtegetésére, mely bár nagyon egyszerű és bárki által is 
könnyen megérthető — de helyes kivitele sok aprólékos 
körülménytől függ, ahol az egyes mozzanatok bizonyos 
logikai sorrendben következnek egymásután s bármelyik
nek hiánya is meghiúsítaná az egész munkálatot s hiába 
való lenne minden fáradozás és anyagi áldozat.

Addig is tehát, míg egy könnyen megérthető példával 
bemutatnám az egész felosztási eljárást, bátor leszek azon 
munkálatok sorrendjét megnevezni, melyek — analog a múlt 
században foganatosított tagosításokhoz — ilyen munkák 
keresztülvitelénél okvetlen megkívántainak.

A munka-sorrend a következő:
1. Előkészítő munkálatok.
2. Felosztás a térképen birtokarány szerint.
3. Természetbeni kihasítás és
4. Bírói eljárás, esetleg egyszerű telekkönyvi átíratás.
Az előkészítő munkálatokhoz tartoznak mindama

aprólékos, de a munka kivitelénél és a bírói eljárásnál 
nagy horderejű adatok beszerzése, melyek alapján a

* Az még nem volna baj és aki a közjóért harcol, azt el sem 
fogja kerülni. Szerkesztő.
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felosztás történik s miután ez a telekkönyvvi állapot s 
nem a jelenlegi birtkolás szerint foganatosítandó, szüksé
ges a felosztandó erdőterületről egy hiteles telekkönyvi 
birtokív-kivonat beszerzése.

Szerkesztendő egy közbirtokossági gyűlés jegyzőkönyve, 
mely világosan kitünteti a részvényesek nevét és birtok
arányát s feltűnteti egyúttal ama körülményt, hogy a 
felosztást a birtokosok mindegyike óhajtja, s azt saját 
keze aláírásával igazolja. Kitüntetendő a jegyzőkönyvben ; 
hány dűlőre osztandó fel a jelzett terület, hol veszi kez
detét a felosztás, milyen irányban következzenek egy
másután az osztási vonalak, milyen 
sorrendben jönnek egymásután az 
egyes birtokosok ; ez utóbbi sors
húzás alapján állapittatik meg.

A felosztandó terület megbecs
lése az illető birtokosok által a 
helyszínén eszközöltetik s az ér
tékkülönbségek a szakértő által a 
helyszínén megjelöltetnek. A becs
lésnél az egymáshozi arány igaz
ságosan legyen megállapítva, mert 
az egyes birtokrészletek hovájútása 
sorshúzás útján állapíttatván meg, 
a fő az, hogy senki rövidséget ne 
szenvedjen.

Az előkészítő munkálatok, il
letve azon birtokarány vagy kúlcs 
szerint, amely a telekkönyvi kivo
natban van, kezdődik a térképen 
való felosztás és készíttetik a 
hozzá tartozó birtokív. Részletez
zünk egy példát: A telekkönyvi 
kivonat igazolása szerint 10 bir
tokos 60 birtokrészt bír az urapa- 
nyiti 38. tjkvben foglalt 159. hrsz. 
alatt fekvő „Hevessy“ erdőrészben, 
melynek területe 67047 □  ölet 
teszen.

A birtokosok kívánsága szerint 
az erdő két dűlőre osztandó fel úgy, 
hogy minden dűlőből jusson mindenkinek.

A) dűlő „Harasztalja" holdja 120 K, területe 31 khold
és 1280 öl, értéke tehát ... . .. ... . .. 3186 K 00 f,

B) dűlő „Kis Koma,“ holdja 60 K, területe 10 khold
167 öl, értéke tehát ... . ..  . ..  . . .  . . .  . .. 606 K 26 f.

Az első dűlőben egy fcirtokrész értéke 63 K 60 f, 1 
□  öl 77a f.

A második dűlőben egy birtokrész értéke 10 K 10 f,
1 □  öl 3-75 f.

A felosztáshoz szükséges térkép vagy újonnan történt 
felmérés alapján készül, vagy ha elég megbízható a köz
ség birtokában lévő példány, úgy arról lemásoljuk, — 
de a mostani állapotnak megfelelő változások azon ok
vetlen újból fölmérendők, különösen a tisztások, patakok..

egyes törések pontosan rávezetendők s kikarózandók ter
mészetben.

Sokan azt kérdezhetik, hogy a birtokfelosztásnál miért 
szükséges a pénzérték kitüntetése, miért nem osztatik 
azonnal, pl. a jelen esetben a 31 kh. és 1280 öl 60 
egyenlő részre? A felelet nagyon egyszerű. Tegyük fel, 
hogy a példában fölhozott a „Harasztalja“ dűlőben mond
juk valahol a közepén egy kopár sziklás hely lenne, 
holdankénti 5—6 K értékkel, akinek osztási része ezen 
menne keresztül úgy, ha pusztán a területet vennénk 
számba és nem a pénzértéket is, akkor az illető tulaj

Az urapanyiti 38. sz. tjkvben 159. hrszám alatt foglalt Hevessy erdőrész felosztási 
térképe 1889. évben.

donos rövidséget szenvedne. Vagy beállhatna az az eset 
is, ami a leggyakoribb, hogy ilyen kisebb erdőbirtokok 
egy dűlőben osztatnak föl két becslési osztály mellett is, 
azok tehát a jelen esetben, kiknek birtokuk a „Kis Koma“ 
dűlőbe esne, két annyi területben részesülnének, mint a 
„Harasztalja“ birtokosai. A felosztásnál tehát mináenkor 
a pénzértékből kell és szabad csak kiindulni.

A természetbeni kihasítás akkor veszi kezdetét, ha 
a térképen való felosztást és a birtokívet a kisbirtokosok 
áttekintették s azt mindenben helyben hagyták.

Mindenekelőtt a térkép pontos tájékozása után minden 
dűlőben a iáncolási vonal kitűzéséhez fogunk s azt föl
mérjük a természetben. A kitűzésnél főleg arra kell 
vigyáznunk, hogy mindig az egész vonal hosszának mentén
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B i r t o k-í v
az uzapanyiti 38. sz. tjkönyvben 159. hrsz. alatt foglalt „Hevessy“ nevű erdőrész felosztásáról.
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„ Ä “  Dűlő. H arasztalja.

1 59/1 15.5 Ivanics Mihály . . _ 760 120 — 190 80 1 944

2 59/2
33,—
38.5 Molnár István és Bán János 6/eo 120 — 381 60 3 288

3 59/3
16.5
65.0 Demeter András külső 760 120 - - 190 80 1 944

4 59/4
92,2

157.2 Demeter József, Túrós István _ 15/oo 120 — 954 — 7 1520

5 59/5
17.5
174.7 Keller József _ 760 120 — 190 80 1 944

6 59/6
38.9
213.6 Ibos János berki _ 7eo 120 — 572 40 4 1232

7 59/7
20,—
233.6 Demeter József király ___ ___ ___ V  60 120 — 254 40 2 192

8 59/8
28.4

262.0 Demeter Bálint ___ . . ___ 7eo 120 — 381 60 3 288

9 59/9
22.0
284.0 Demeter János és ne je______ 7oo 120 — 318 — 2 1040

10 59/10
29,—
313.0'

Lehotai István ___ ___ ___ . __ 6/oo 120 — 381 60 3 288

„A“ dűlő összesen «760 — — 3816 — 31 1280

„B“ Dűlő. Kiskoma.

11 59/11 25.0 Ivanics Mihály __ ___ _ _ - - _ 760 60 — 30 30 — 808

12 59/12
24.0
4 9 ~ Molnár István és Bán János _ 6/ 60 60 — 60 60 1 16

13 59/13
9

5 8 ,- Demeter András k ü lső_______ 7oo 60 — 30 30 — 808

14 59/14
33.0
91.0

Demeter József, Túrós István ... 15/oo 60 — 151 50 2 841

15 59/15
10.0
101.0 Keller József 7eo 60 — 30 30 — 808

16 59/16 22.0
123.0

Ibos János berki . _ _ . _ _ 7 6 0 60 — 90 90 1 825

17 59/17 11.
134.0

Demeter József király ____ —_ 7  60 60 — 40 40 — 1077

18 59/18 16.0
150.0

Demeter Bálint 7 6 0 60 — 60 60 1 16

19 59/19 14.0
164,—

Demeter János és neje _____ _ 5/
/60 60 — 50 50 — 1347

20 59/20 26. • Lehotai István _ _ _ _ _ 6/
/60 60 60 86 1 21

190.

„B“ dűlő összesen 60/
/60 — — 606 26 10 167

hozzáadva „A“ dűlő — — — 3816 — 31 1280

Egészben — — — 4422 26 41
í

1147
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egy és ugyanazon szög alatt haladjunk, miért is hosz- 
szabb 200 — 300 ölnyi hosszú vonalaknál a szög pon
tosságáról s az irány helyességéről műszer útján győző
dünk meg. Ezen láncolási vonalra vagy bázisra reárakjuk 
az egyes birtok-parcellák szélességi méretét és pedig 
úgy, hogy az előző rész szélességéhez az utána követ
kezőt hozzáadjuk, a természetben lekarózzuk s a karó
kat folyó számmal ellátjuk.

Megjegyzem még, hogy úgy a láncolási vonal felmé
résénél, valamint a szélességi méret fölrakásnál a lejtra 
mindenkor figyelemmel kell lennünk.

Ha az egész láncolási vonalon végig haladtunk, elkez
dődik a parcellák" kihasítása, mely mindenkor derékszög
ben történik a láncolási vonalra s buszolával vagy de
rékszög tűzővei eszközöltetik.

Ha a munka pontosságáról eleve meggyőződni aka
runk, úgy először egy olyan birtokrészletnek a kihasí
tásán kezdjük a munkát, melynek egyik határvonala 
valamely a természetben könnyen föltalálható, határfa, 
határdomb vagy feltűnő szögtörés által jelezve van. Ha 
a vonal a természetben is megegyezik a térkép szerin
tivel, úgy a kihasításhoz hozzá lehet fogni, ellenben a 
hibát rectificálni kell.

Bírói eljárás, egyszerű telekkönyveztetés, vagy át
íratás.

Miután a telekkönyv csak a jogért szavatol, de a te
rületért felelősséget nem vállal és ha már egy 200—300 
kát. holdnyi erdőterület meglehetős nagy költséggel járó 
felosztását eszközöltük, nagyon tanácsos az utódokra 
nézve, az egész mérnöki munkálatot bíróilag ishitelesí
teni, — ami akként történik, — hogy a két példányban 
elkészített térkép és birtokív egy kérelem kíséretében a 
kir. törvényszékhez benyújtatik.

A törvényszék a hitelesítéshez a telekkönyvi bírót és 
egy mérnök-szakértőt küld ki és az összes birtokosokat 
a felosztást végző szakértővel egyetemben a hitelesítés
hez meghívja.

A törvényszéki szakértő-mérnök a munkálatot felül
vizsgálja, a birtokbecslést, a telekkönyvi birtokaránykúl- 
csot, az osztás sorrendjét — a dűlők felosztását megte
kinti — a láncolási vonalat felméri s végűi több birtok
részletnek a területét a térképen és a természetben után- 
számítja.

Ha a munka ellen a birtokosok jogos és elfogadható 
panaszt nem emelnek, úgy a munkálat bíróilag is hite
lesíttetik, egyik példánya a térképtár s telekkönyv részére 
visszatartatik, másika pedig a közbirtokosságnak haszná
lat végett kiadatik. Gyakran fordul elő az az eset, hogy 
a birtokosok ezen költséges és sok utánjárással egybe
kötött hitelesítést nem kívánják, úgy a felosztott birtok 
egyszerű telekkönyvi átíratás alapján is kinek-kinek a 
nevére iratik. Ebben az esetben a bíróság ki nem száll, 
csupán a telekkönyv az új birtokív alapján átírja egyes 
birtokosok nevére azok illetőségét, mely ügyvédi eljárás 
alapján történik. Megjegyzem, hogy az utóbbi esetben

minden birtokos a felosztási térképre a nevét reáírni kö
teles, különben az átíratás nem történhetik meg. Ez utóbbi 
eljárás sokkal kevesebb költséggel jár, de az a hátránya, 
hogy a területért szavatosságot nem vállal a hatóság, ha 
az örökösök közt esetleg per támad.

Kolbenheyer Gyula.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X X X J z X X X X X X

A múlt évi erdei magvak terméséről.
Stainer Gyula udvari szállító, körmendi magpergető-tulajdonos 

jelentése.

Lombfamagvak:
1. Kocsányos tölgy. (Quercus pedunculata.) Magyar- 

országban általában nagyon bő termést adott; ellenben 
Slavoniában a termés az előző évinél sokkal silányabb volt.

2. Kocsántalan tölgy. (Quercus sessiliflora.) A termés 
nem volt kielégítő s csak valamivel volt kedvezőbb az 
1902. évinél.

3. A bükk makkjának 60— 70°/o-a — amint az ország 
különböző részeiből értesítést nyertem — hibás, romlott.

4. Az akác magja bő termést mutat, de minősége 
sok kívánni valót hagy hátra.

5. Kőris, juhar és nyír, csekély magtermést adtak, 
de a minőség kitűnő.

Fény ő f élék:
Ezeknek magtermése kedvezőbb, mint a lombfáké, s 

azért ajánlatos tavaszszal nagyobbmérvű vetéseket esz
közölni.

1. Lucfenyőmag Magyarországban kevés termett, de 
annál több Ausztriában és így e mag ára mégis olcsó 
maradt.

2. Jegenyefenyő. E fanem dús termést adott és a mag 
minősége is kitűnő, de ára is fölötte alacsony.

3. Feketefenyő kivételesen rossz termést adott és az 
ára valamivel emelkedett. De a mag jósága elsőrendű.

4. Vörösfenyő középtermést mutat, az ár kedvező és 
a minőség igen jó.

5. Erdeifenyő igen bő és jó minőségű termést adott, 
az ár olcsóbb a múlt évinél.

6. Simafenyő gyönge termést adott. Magja igen ke
resett.
X X X X X  -X x ±  X  X  X  x  x  X  X  X X X X X  X  X X  X  X  X X  X X  X  X t . X  X  X  X X  X

Fakereskedelem.
(W.) Olyan embert, akinek földi javakból sok van, 

láttunk és láthatunk akármikor akárhányat; de ki látott 
már olyat, aki azt mondta volna, hogy neki már elég 
a jóból ? Két bő aratásunk volt egymásután ; sok búzája 
termett a gazdáknak és tán soha jobb ára nem volt a 
búzának, mint most. Ám azért tessék nekem mutatni 
olyan gazdát, aki azt mondja, hogy : bizony elég is már.

Hát ha a gazdáknak nem elég két jó termés és azon
kívül a magas búzaár, miért elégelte volna meg a fake
reskedelem a jót, melyben pedig ez idő szerint oly bő
ven van része?
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Úgy vagyunk ezzel is, mint minden egyébbel. Meg
szoktuk a sírást, hát sírjunk tovább is. Csakhogy a fa
üzlet fölött ez idő szerint a legjobb akarattal se lehet 
sírni. Hát ha nincs rá ok, keressünk. Mert sírni kell.

És ime már megvan a ríkató. Pusztulnak a tölgyesek. 
Az ám! Nini; csakugyan; pusztulnak a tölgyek! De jó 
is, hogy van, aki gondoskodik arról, hogy legyen min 
jajgatni! 1

Tehát: pusztul a tölgy.
Már mint a vénje. A túlkoros. A szlavóniai tölgy, a 

híres, a páratlan, melyet messze földre tengeren visznek 
szana-szét a napvilágba, gyérül és rohamosan fogy.

Hát igaz. Fogy. Erősen fogy és hozzáértő, megbíz
ható egyének becslése szerint 10—-15 esztendő múlva 
el is fogy, úgy, hogy már csak 70—80 éves állabok fog
nak rendelkezésre állani, azok sem valami fölös számmal.

Hanem hát 10—15 év hosszú idős addig nem egyet 
fordul a világ kereke. Ki tudja milyen világ lesz akkor?

S aztán ?
Vájjon fognak-e az emberek 15 év múlva is bort, sört 

inni ? S ha igen — dacára az alkohol-ellenes egyesüle
tek rohamos szaporodásának — lesz-e még szükség a 
tölgydongára? Vagy dongára egyáltalán? S ha igen, 
nem lesz-e akkor már a tölgy más, egyenértékű, vagy 
époly megfelelő, bár kisebb értékű más fával pótolható? 
Hát ha addig a bükk . . . .  Hja, haj! A bükk! . . . .  
Lássuk csak?

Magyarország erdőségének jóformán a fele, azaz vagy 
6 millió hold (ha nem több) bükkös, melyet aránytalan 
csekély kivétellel ma csupán tüzelésre használnak — 
már a hol. Akárhány olyan bükkösünk is van, amelyből 
még kihozni se érdemes a fát, még ott helyben való 
tüzelési, fűtési célokra sem, — hát még feldolgozás cél
jából ?

Mert gonosz fa a bükk. Repedezik, megvetemedik, 
szeszélyes és kiszámíthatatlan.

Valamelyik neves író — én bizony már nem emlék
szem, ki volt — réges régen azt a mondást örökítette 
meg, hogy „a nagy események előre vetik árnyékukat.“ 
Átvitt értelemben én ezt a mondást a bükkre kívánnám 
alkalmazni. A magyar királyi államvasutak már évek óta 
alkalmazzák a bükktalpfát, persze impraegnálva, prae- 
parálva,' telítve; szinte mondhatnám, hogy megitatják, 
akár; megrészegítik, hogy addig, amíg a mámort kialusz- 
sza, békén maradjon s mire kijózanodik, már megfelelt 
annak, amire hivatva volt; akkorára már ki is dobhatják 
a sínek alul.

S vájjon az impraegnálási, a praeparáló eljárást nem 
javíthatjuk-e 10—15 év alatt annyira, hogy az engedet
len, rakoncátlan bükkfa engedelmes, használható anyaggá 
váljék, mely — ha ez teljesen sikerül — bizony hivatva 
van pótolni a pusztúló tölgyet, sőt talán észre sem vé
teti velünk azt a hiányt, mely a tölgy pusztúlása nyo
mán beáll, — ha beáll.

Hajlított fabútort már régen készítenek a bükkből, sőt

csak ebből. E sorok akárhány olvasója bükkből készült 
hintaszékben dicséri az egek urát ebéd-utánonkint '/2—2 
óra hosszat, nyugodalmas pihenés közben.

Itt van a szecesszió! Hiszen kérem, ha nem volna, 
hát egyenesen kérni kellene a jó Istent, hogy teremtsen 
bükköt a szeceszsziós bútorok, portálok stb. előállítására. 
(Nem is hiszem, hogy nem valami rengeteg bükkös tu
lajdonosától, vagy annak inspiratiójára keletkezett a sze
cessziós bútor divatja.) Azokat a nagy, sima felületű, 
hosszú lapokat, amelyeket a szecesszió megkövetel, más
ból nem is lehetne előállítani.

De menjünk tovább egy lépéssel. Az igaz, hogy ki
csit nagy lépés, de ma, amikor 200 és több kilométert 
fút be a (bár csak próba) villamos vasút, van hozzá 
jússunk, hogy a szokottnál jóval nagyobbakat lépjünk.

Nem lehetséges-é az, hogy úgy, ahogy a fát megda
rálják és péppé gyúrják, hogy papirt csináljanak belőle, 
valamely — persze villamos, mert a villamosság kor
szakát éljük, de esetleg más — eljárással úgy darálják 
és állítsák megint össze a bükkfát, hogy új alakjában 
csakis jó tulajdonságait tartsa meg és összes rossz tulaj
donságai eltűnjenek?

Hát ez persze a jövő zenéje. De talán nem is olyan 
rossz muzsika, mert hiszen ki tudja, mit hoz a jövő?

Hanem min sírjunk akkor ? . . .

T Á R C A .

A montmartrei nyulak.
J. M. után szabadon átírta: Buday Sándorné Újhelyi Vilma.
A párisi montmartrei temetőben nyulak 1 Úgy van 

nyulak! Éppen mint a legközönségesebb erdőségekben, 
vagy akár Chantillyben, Passyban, Marlyban.

Nyulak ott, ahol egymás mellett nyugszik Párisnak 
színe-java, csaknem összes előkelősége.

Vájjon voltak-e ott nyulak az éhínség idején, Páris 
megszállásakor, vagy a Communenek vérrel jegyzett 
napjaiban ?

Erre csak Coudreul apó tudna felelni, kinek történetét 
a következőkben vázoljuk :

Egy este tiz óra tájban, lehet annak vagy tizennégy 
éve, két őr sétált a temető fasorai közt, szokott őrjára
tukat kötelességszerüleg végezve.

A tél javában uralkodott, a hideg ugyancsak csípős 
volt s a magasra fölnyúlt fűfagyosan ropogott a láb 
alatt.

A montmartrei temető csöndes volt. A tolvajok már 
rég elhanyagolták a helyet, másfelé gyakorolva sötét fog
lalkozásaikat. Régóta nem hordták már el a sírok ko
szorúit, meg a vasrácsokat; semmiféle betörést nem 
lehetett jó ideje tapasztalni. Az este is minden csönd- 
háborítás nélkül telt el.

Az őrök hivatalos szemléjüknek eleget téve, épen
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visszaakartak térni, midőn egyszerre a kőkerítés felől 
fegyverdörej hangzott, melynek zaja betöltötte a temetőt, 
sokszorosan visszhangozva a sírok mentén. Azután újra 
titokszerű csönd következeit.

A két őr közeledett a kőkerítés felé, figyelve, hallgatózva, 
vájjon nem hallanak-e valami nyögést, segélykiáltást?

Semmit!
Útjokat ama táj felé irányozták, amelyről a lövést hal

lani vélték. Keresgéltek nyomokat, vagy valami jelt, sőt 
egyikök fölmászott a kerítésre is és szemügyre vette a 
környéket.

Mind hasztalan fáradság volt ez!
Ha a légben a „lőpor szagát meg nem érzik, azt hi

szik, csupán álmodtak.
Egyelőre azonban nem mertek az éji kalandjukról be

szélni, de másnap, midőn őrjáraton voltak, csaknem 
ugyanabban az órában, ugyanazon a tájon, ismét hatal
mas durranást hallottak.

Ezúttal semmi kétságök nem lehetett többé, sietve 
mentek most a kőfal felé, de nem találtak egyebet, mint 
a nyirkos fűvön füstölgő gyapotfojtást.

Reggel részletesebb vizsgálódás tárgyává tették a kör
nyéket, de semmi különöset nem fedeztek föl.

Tág tere nyílt a gyanítgatásoknak. Vájjon nem az őrök 
valamelyike ellen intézett gyilkossági kísérlet volt-e ez ? 
Vagy talán valamely éji támadás a temető mellett elte
rülő földeken, hol oly könnyen és gyakran fordulnak elő 
bűntények?

Az őrök jelentést tettek az igazgatóságnak. Erre sza
porították az őrök számát, de egy hét alatt semmi figye
lemreméltó esemény nem fordult elő.

Az őrködési buzgalom csökkenni kezdet. Az őrök sem 
gondoltak többé az előttük megmagyarázhatatlan ese
ményre, midőn egy este két egymásután következett 
puskadörejt hallottak megint.

Most is későn érkeztek a gyanús helyre, de eléggé 
korán arra nézve, hogy a falon túl a távozó léptek ne
szét meghallhassák.

Fölmásztak a kőfalra, de már senkitsem láthattak.
A bosszúság erőt vett rajtuk s azontúl lesben álltak 

minden éjjel egy síremlék mögött fölfegyverkezve, oly 
szándékkal, hogy szükség esetén használják is a puskát. 
Nem messze tőlük négy, egykor építeni elkezdett, de 
később abbanhagyott sírbolt volt. Dudva tenyészett benne, 
melyek közt több helyen földbe vájt lyúkak látszottak. 
Eme sírboltok már régóta tartózkodási helyül szolgáltak 
a patkányok légióinak, melyek ellepték a temetőt.

Harmadik éjjel az őrök észrevették, hogy eme sírüre
gekből kövér, szürke állatok jönnek elő a dudva közül 
és sírról sírra szökdécselnek, fútkosnak, hol eltűnnek, 
hol megint szem elé kerülnek, minden pillanatban ker
getve egymást; majd egyszerre egy bokor mögött vég
kép elvesztek szem elől.

Az őrök szeme hozzászokott az éji sötétséghez, mely 
nem volt áthatolhatlan, mert a hold emelkedőben volt.

Egyszerre valami kaparás nesze hallatszott.
A leselkedő őrök a lélekzetöket is visszafojtották.
A fal tetején mozgott valami; egy emberfej bukkant 

elő, előrehajolva s a temetőt szemlélve.
A fej után a derék, majd a lábak is látszottak. Az 

ember kényelmesen helyet foglalt a kerítés gerincén, 
lövésre készen tartotta fegyverét az ölében s halkan 
füttyentett.

Barnásfehér-tarka ebe felszökkent a férfi mellé s csa
holni készült, de az intésre elhallgatott.

Az eb gazdája egy kézi hágcsót eresztett le a kőfal 
mellett a temetőbe s aztán mozdulatlanul, fegyverét ké
szen tartvá várakozva ült ott fönt.

Az eb szintén mozdulatlanul figyelt gazdája mellett.
Egy pillanatra a szürke állatok megijedve a nesztől, 

melyet a férfi és ebe okoztak, láthatatlanok lettek, de az 
ismét beállt csönd megnyugtatta ezeket s futkosásaikat, 
szökdeléseiket ismételték.

Játszottak, enyelegtek, civakodtak egymással, még pe
dig olyan hevesen, hogy a fagyos talajon hömpölygött 
egyik-másik a dühös támadás következtében. A falon ülő 
ember egyideig gyönyörködve szemlélte ezt a mulatsá
gos jelenetet.

Egyszerre vállához emelte fegyverét és lőtt. Füstfelleg 
borította a különös vadászt.

Az őrök előbújtak rejtekeikből.
Az eb nagy ügyességgel sietve futott alá a lépcső fo

kain s egy dudvás hely felé rohanva, fogaival egy ten
geri nyúlat kiemelve, hasonló gyorsasággal futott föl a 
lépcsőkön a kerítésre.' Abban a szempillantásban fölvonta 
a vadász a létrát s rögtön eltűnt az ebbel együtt. Ez
úttal az őrök megtudták, miféle emberrel van ügyük. 
Tehát az, aki éjjelenként lövöldözget, vadász, nem pedig 
útonálló gyilkos.

A rejtély kulcsa kezökben volt a temető-őröknek. Egy
szerű nyulvadász háborgatja éjenként a sírok csöndjét.

Coudreul apró kis termetű, jámbor természetű, szikár, 
fakó arcú ember volt; az idő számos barázdát vont 
homlokára. Kerek szemei azonban élénken villogtak s a 
kém szemének fürkésző tehetségével voltak megáldva.

S ki volt ez a Coudreul apó ?
Egykor Avignonban mint régiségárús éldegélt s meg

takarított pénzéből égy darabka földet vett meg a mont- 
martrei temető közelében.

Ott építtetett magának házat s ott élt egyedül a nejé
vel, napról-napra gyarapítva kis birtokát.

Ez a jámbor ember, kinek úgylátszott egyetlenegy 
gondja a kincsgyűjtés volt, ki életében sohasem nézett 
más asszonyra, mint a saját nejére, s ki sohasem kere
sett fel egyetlenegy korcsmát, fiatalkora óta csupán egy 
szenvedélynek élt, mely annál inkább égette keblét, mert 
sohasem volt alkalma és ideje teljesen annak a szen
vedélynek szentelni magát: a vadászat szenvedélyének. 
Élt, halt a vadászatért!

Annyira szerette a vadászatot, — hogy napközben
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örökké arról beszélt éjjel mindig arról álmodott, de csak 
félig ébren, hogy lázas hévvel élvezhesse azon vadászati 
jeleneteket egész részleteikben, amelyeket soha nem pi
henő képzelő-tehetsége varázsolt elő.

Csak egy körülmény harcolt kiolthatatlan szenvedélye 
ellen, a fösvénység.

Azt tudta ő, hogy a vadászat sok pénzbe kerül, de 
életszüksége gyanánt tekintette azt.

Mit csináljon, hogy eme nélkülözhetetlen szükségének 
eleget tehessen ?

Mert hát sok barangolással és idővesztegetéssel jár a 
vadászat; aztán puskát kell vennie, ebet szerezni s ezt 
táplálni, hát még a sok lőszer s a tömérdek mindenféle 
kisebb nagyobb kiadás, nem is számítva a fegyver- és 
vadászati engedélyt s több effélét!

Egyszer azonban, amint a temető mentén sétálgatott, 
kedvenc gondolatával foglalkozva, hirtelen megállt; oly 
fölindulás vett rajta erőt, hogy verítékcsöppek lepték el 
homlokát.

Egy eszme támadt agyában, melyről azt hitte, meg
valósítja ábrándját. Ez egészen megzavarta a fejét.

A temető csak pár lépésnyire volt tőle. Vájjon nem 
volna-e ez neki alkalmas vadászterület, melynél az olcsó
ság a kényelemmel egyesülne?

Egy perc alatt készen volt tervével. 0  majd maga ne
vel föl vadászati célból egy ebet, Loupont, melyet az 
utcán szedett föl s betanítja ezt a vad elhozatalára.

Persze ő sem vadkan, sem őz, sőt még csak mezei 
nyúl vagy fogoly elhozatalára sem számított. De úgy 
gondolkozott, hogy ha áprilisban betelepít oda hat-nyolc 
pár tengeri nyulat, találni fog ott akkor a következő té
len pár száz darabot. Amellett mitől sem kellett félnie, 
ha csak a temető őreitől nem !

Éppen az utóbbi időben talált egy halmaz ócska-vas 
közt egy rozsdás puskát. Hát nem elég jó lesz ez? — 
gondolta. Kell is nekem pompásabb fegyver, hogy egy- 
egy tengeri nyulat leteríthessek ?

Éjjel mindjárt szemlét tartott a temetőben, hol öröm
mel vette észre, elég táplálékuk lesz eme növénynyel 
élő állatkáknak. Mi több, a montmartrei temető zárva 
van s nem kell orvvadászok garázdálkodásaitól tartania.

Fél év múlva kész vadászterülete volt Coudreul apónak.
Az elhagyatott sírboltok közt látott gödröket s itt-ott 

bokrokat, melyeknek a héjai le voltak vágva s jelzék, 
hogy a vadak ott meghonosultak.

Coudreul dörzsölgette a kezeit, a töltények készítésé
hez s a fegyver teljes fölszereléséhez fogott.

Ő kijátszhatja a hatósági engedélyt s akkor indulhat 
vadászatra, vállán a puskával, amikor jónak látja.

De mint igazi vadász várt, míg a vadászati idény 
megnyílik.

Először két tengeri nyulat lőtt. Mint takarékos ember 
kímélni akarta vadállományát. Azonban az ócska fegy
ver borzasztó durranása a csöndes éjben megrémítette. 
Félt, hogy elfogják a temetőőrök s két hétig nem mert

éji vadász-kalandjára kirándulni. Aztán időnkint ismételte 
hősi tetteit. Megelégedett egyetlen nyulacskával s rögtön 
tovafulott.

Betanította Loupont a kézi létrán föl- és aláfutkosni s 
ez vette föl számára az elejtett vadat, anélkül, hogy neki 
a kőfalról le kellett volna szállnia. Coudreul apó óvatos 
ember volt s úgy intézte a dolgot, hogy minden legcse
kélyebb neszre tova illanhasson.

Ám, az éjjel, mikor az őrök őt meglesték, oly félelem 
lepte meg, hogy elhatározta magában, fegyverén túl
adni.

De aztán jobban meggondolta a dolgot.
E j! hát némi kis kockáztatás miatt fölhagyjon ő ily 

pompás vadászattal ? Elhatározását megváltoztatta ; csu
pán óvatosságát és ravaszságát fokozta.

Bizonyos éjeken egy-két lövést tett néhány száz mé
terrel távolabb ama helytől, hol nyulai oly szépen te
nyésztek, hogy ekkép elvonja onnan a temetőőrök figyel
mét, aztán hirtelen visszatérve nyultelepítvényéhez, föl
mászott a kézi létrán, végezte vadászatát s távozott.

Majd midőn gondolta, hogy az őrök figyelmét nagyon 
magára vonta éji vadászatával, a puskát egyidőre szögre 
akasztotta s tőröket rakott ki egész csöndben és ezekkel 
fogdosta a temető vadjait. De ő a vadászat eme közön
séges nemét nem kedvelte, mert úgy tetszett neki, mintha 
ez csak vadorzóknak való méltatlan foglalkozás volna.

Ismét elővette ócska puskáját s megvetve a veszélyt, 
elindult éjjel hazulról, de csak akkor vélte magát teljes 
biztonságban a temető őrei ellen, ha kellemetlen időjá
rás volt, amikor is ezeknek az embereknek nem nagy 
kedvök volt a leskelődésre. Mindig kijátszta az ellene 
vetett hálót és pusztította a sírok vadjait, mihelyst észre
vette, hogy ellenségeitől mit sem kell tartania.

így élt Coudreul apó tizenkét évig 1890— 1902-ig, 
mert ez nem mese, hanem igaz történet.

E tizenkét év alatt a volt régiségárúst két Ízben zár
ták el, két Ízben a javítóházban töltött bizonyos időt, 
mindig szigorú Ítéletet mondottak ki fölötte.

De Goudreul apó sokkal betegebb volt, semmint meg
gyógyulhatott volna. A bírságot lefizetve, a fogságot ki
állva, ismét elővette elrejtett fegyverét s visszatért a 
temető kerítéséhez.

Elegyengették a talaj gödreit, hepehupáit s egyre ül
dözték, pusztították az őrök a tengeri nyálakat. Ez a 
jámbor vadászt nem hozta ki a sodrából; mert az ő 
vadjai kitűnő aknászok voltak s földalatti folyosóikon 
biztosan megvonhatták magukat üldözőik elől, számos 
kijárásról gondoskodva s ha egyet az emberek betömtek, 
csakhamar kettőt nyitottak meg a helyett.

De a négylábú árkászok, melyek eddig bizonyos terü
leten tartózkodtak, népességük szaporodtával, mindig szé
lesebben terjeszkedtek ki, hol darab ideig nyugodtan 
élhettek. De a sírásók újabb területet véve munkába, az 
addig csöndes, elhagyatott részt mélyen fölásták s las
sanként a kerítésig új sírokat ástak. A kőomladékokat
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eltávolították, bozótot, gyomot kiirtották s a nyulak foly
vást szűkebb táplálékra szorítkoztak. Az utolsó nyulacska, 
melyet Coudreul apó lőtt, rendkívül sovány volt. Aztán 
egész hónapon át kijárt az öreg leshelyére, de mindig 
üres kézzel tért vissza.

Attól fogva mély szomorúság lepte meg Coudreul apót.
Ha vadászatról beszéltek előtte, szomorúan mosoly

gott, de mit sem szólt. Eladta puskáját, de gondját vi
selte Louponnak, éji kirándulásai eme hű társának.

Négy hóval későbben, vigasztalanul halt meg.
Azt kívánta, hogy ott temessék el, ahol az ő vadász- 

területe volt s most ott nyugszik, ahol oly sokszor meg
zavarta a sírok nyugalmát.

Mikor a montmartrei temetőben voltam tavaly, akkor 
beszélte el nékem ott a sírőr Coudreul apó történetét.

k k k ik k .jc fc .k .k .k k .k .'Jt .k .k .k .'.-'k k .k .k .Jc k k .k k .k

A messziszóló.
Régi dolog, hogy a magyarnál élhetetlenebb ember 

nincs a föld hátán.
Mi csak külföldi tanulmányutazást tudunk tenni és 

szent ihlettel tudjuk bámulni az idegennek nagy művelt
ségét és életrevalóságát s kullogunk utána. Ami szépet 
meg itthon csinál valamelyikünk, az terra incognita. Ide
gennek kell ezt a mi számunkra fölfedezni, mert mi erre 
rá nem érünk.

Igaz is. Ki a fene győzne akkor még tanúlmány- 
útazni is.

Hát így vagyunk most az új telefonpalotával, amit 
Tokióból jött japán szakemberek kapartak most napvi
lágra, holott Budapestnek hétszázezer lakosa között is 
akadhatott volna egy, aki elmondta volna, hogy micsoda 
alkotmány ez a Nagymező-utcai 34. szám alatt lévő 
épület.

Hogy micsoda haladást jelent ez az új telefonpalota 
a társadalom terén, ez kiviláglik a következőkből.

* **
Eddig — tudvalevőleg — öt telefon-központ volt Bu

dapesten, ami miatt — úgyszintén ezeken a szétszórt 
központnak csúfolt állomásokon levő, véget nem érő 
csöngetés és csillingelésből eredő zenebona miatt — két 
messziszóló előfizetőnek egymással való közvetlen és 
gyors összekötése alig volt lehetséges.

Most — ez az új palota — csakugyan központja lesz 
fővárosi és városközi messziszóló-hálózatunknak. Az új 
kapcsoló tábla tízezer előfizetőre van berendezve, de 
negyvenezer számára is kibővíthető. Míg eddig egy ke
zelő kisasszony csupán nyolcvan előfizetőt hozhatott ösz- 
sze hatezer másikkal : addig — most már háromszáz 
előfizetőt negyvenezerrel kapcsolhat össze anélkül, hogy 
bármely társnőjének közvetítésére szorúlna.

A fülsiketítő csillingelésnek meg végkép beharangoztak.
A messziszóló nem csöngethet sem a messziszólós kis

asszonyhoz, sem a felhívotthoz. Csak a kisasszony csön
gethet nekik,

Aki szólani kiván, leemeli a hallgató kagylót a készü
lék oldalán levő billegő horogról és e kézmozdulatával 
villamos lámpát gyújt meg a központi kapcsoló terem
ben — saját számjának helyén — s így hívja föl jelent
kezésre a központi kezelőt s ennek útján azt, akivel 
beszélni akar. Mind a kettő beszélgetésének — az ösz- 
szekapcsolásnak — ideje alatt elsötétül a két előfizető 
lámpája, de ismét kigyúl, mihelyt végét érte a beszél
getés s a kagylót valamelyik a billegőre akasztotta. A 
két előfizető közötti kapcsolást most már meglehet sza
kítani s e bontás megtörténvén, az izzólámpa újból elsötétül.

E messziszóló központ nyolcszor annyi előfizetőt fo
gadhat fel, mint-akár a brüsseli, akár a londoni, — a bécsi, 
párisi és müncheni berendezéseknél pedig olcsóbb, egy
szerűbb és a kezelése is ilyen, mert a mostaninál tizen
négy százalékkal kevesebb személyre lesz szükség.

A palota építésével egyidejűleg a háztetőkön való meg
bízhatatlan felső vezeték is kimúlik ez árnyékvilágból s 
helyébe a földbe rakott kábelvezeték lép.

Áz egész — 7'34 millió koronába került — berende
zés pedig lehetővé teszi, hogy az a beszélgetés, ami 
mostanság mintegy kilenc fillérbe kerül, ezentúl ennél is 
kevesebb pénzébe kerüljön a közönségnek.

Aminthogy minden okos intézménynek — elsősorban 
is — ilyennek kell lenni, a nép vállára nehezedő ter
heken kell könnyítenie. Ef.

IRODALMI SZEMLE.

— Könyvismertetés. Nemrégiben két olyan értékes 
munka jelent meg a könyvpiacon, mely minket erdésze
ket és vadászokat — a természet embereit — különö
sen érdekelhet.

Az egyik könyv „Vándorútam Ázsia szívébe", a má
sik „Hét év a tengeren“. Elsőt írta dr. Almásy György, 
a másodikat pedig dr. Gáspár Ferenc.

** *
Mindkét könyv gyöngye az eddig magyar nyelven írt 

útleírásoknak és mivel alig van tudományos munka, mely 
tapasztalatainkat, természet-, földrajzi és népismeretein
ket gazdagabban gyarapítaná, mint egy sikerült expedi
tio hű leírása, úgy Almásy, mint Gáspár könyvét elejétől 
utolsó betűig, igazi élvezettel olvashatjuk.

A természet a maga eredetiségében örökké szép és 
olyan marad, milyennek az alkotó kezéből kikerült: egy
szerű fenséges, szép és igaz. Ezért szeretjük mi annyira 
a természetet. Almásy is rajongva szereti azt és azért 
indult 1900-ban a távoli ismeretlen messze idegenbe, 
Ázsia belsejébe. Ha könyvét kezünkbe vesszük s a vál
tozatos útleírásokba belemerülünk, szerzőnek a természet 
iránt érzett rajongó szeretete átragad reánk is, a beha
tások alatt gyönyörködve lelki szemeink elé varázsoljuk 
a természet panorámáit, melyeknek festésében szerző 
jnesternek bizonyul,
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De nem csoda! Soha nem ismert tájakra vezet, új 
dolgokról beszél. Gyönyörű vadászterületeket ismertet 
meg velünk: a vadjuhok hazáját. Rendkívül érdekesen 
írja le a kirgizek solymászatát is.

Nemcsak a természetet hivatásszerűen szerető vadász
ember, hanem a földrajz és történelem iránt érdeklődő 
is megtalálja Almásy művében a maga kedves tárgyát. 
A Kaspitenger vidékének, a hétíolyam országának, Ázsia 
fensíkjának leírása a karakirgirek, kozákok, dungánok 
bemutatása érdekli a földrajz híveit; a kirgizek családi 
élete, művelődése stb. bizonyára tanulságos a népek mű
velődése történetével foglalkozóknak, míg megragadó, 
kedves vadászképei nekünk is vonzó olvasmányul szol
gálhatnak.

A tudományos világ, de művelt közönségünk csak há
lás lehet a Természettudományi Társulat iránt és köszö
nettel tartozik az Akadémiának is, mely a kiadás költ
ségeihez — főleg a szebbnél-szebb képek megjelenhetése 
miatt tetemes összeggel járult.

*
*  *

Gáspár Ferenc tengerészeti főorvos Hét év a tenge
ren című új könyve, folytatása szerzőnek Negyvenezer 
mértföld vitorlával és gőzzel nevű, ezelőtt 9 évvel 
megjelent munkájának, mely azóta már több kiadásban 
forog kézen s mely annak idején széles körökben elis
merést és tetszést vívott ki magának. A könyv Singer 
és Wolfner budapesti jól ismert cég kiadásában jelent meg.

Gáspár a hajó- és matrózélet örömeit és keserveit 
ridegségökben is felemelő és megkapó jeleneteit érdeke
sen és vonzóan tárja elénk. És ebben a tekintetben 
Gáspár könyve páratlan a magyar irodalomban, mert 
hisz anyanyelvűnkön alig van alkalom valamit a tenge
rész változatos, sok fáradsággal és kevés örömmel telt 
életéből megtudni.

Gáspár, aki az orvos erős megfigyelésével bír, telivér 
tengerész és teljes szakavatottsággal írja le az újabb hadi 
és kereskedelmi hajók felszerelését, berendezését, érdekes 
adatokat sorol fel, melyekből megtudjuk, hogy egy na
gyobb páncélos csatahajó egyetlenegy ágyúcsöve mint
egy 300 ezer koronába kerül, pedig ennek a fölötte 
drága gyilkolószerszámnak aránylag igen rövid az élete, 
legfeljebb 200—300 lövést lehet belőle tenni, aztán ér
téke az ócskavaséval egyenlővé lesz. Ez abból magya
rázható, hogy az ágyú egyszeri megtöltéséhez 100 kiló 
füstnélküli lőpor fölrobbanása által keletkezett 2700 lég
köri nyomás rettenetes erővel dolgozik olannyira, hogy 
az 500 métermázsa súlyú ágyúcsövet és ágyútalpat he
lyéről messze ellöki.

Szerző ezen becses művét — melynek egyik fejezetét 
legközelebb egész terjedelmében ismertetjük — Bánffy 
Dezső báró, erdészeti egyesületünk elnökének ajánlja.

VADÁSZAT.

Szarvas és dámvad befogó.
Irta: Fogassy Gyula.

Mióta a vadászatot nemcsak mint testet-lelket edző 
sportot tekintjük, hanem abban hazánk egy jelentékeny 
jövedelmi forrását is felismertük, a vadtenyésztés és a 
vadászatok észszerű használata is előtérbe lépett, és ez
zel a vadbeiogás kérdése is napirendre került.

A vadászterületek helyes, céltudatos kezelése azon 
eredményhez vezetett, hogy nevezetesen kisebb, elszige
telten álló területek vadállománya nem érintkezhetvén 
ránézve idegen vadakkal, időnkint vérfelfrissítésre sző
rül, hogy ezzel a vérfertőzés káros betolj ását ellensú
lyozzuk és a vadnak elkorcsosodását megakadályozzuk. 
Ez az elszigetelt vadászterületeken élő vad, jóformán a 
családban szaporodik. Ugyanez áll ■— bár kisebb mér
tékben — nagyobb vadászterületekre is. Ha ehhez még 
a túltenyésztés és annak következményeként az elégte
len táplálkozás is járul, a vad elsatnyulása és végered
ményében a szaporodásra való képtelenség áll elő.

Hogy ez a veszély elhárítható legyen, azok, akik e ne
mes sportot nemcsak kedvtelésből űzik, hanem annak 
anyagi eredményeit is mérlegelik, a kérdést komoly ta- 
núlmány tárgyává tették; s a természet örök és csalha
tatlan törvényeinél fogva, a vérfertőzésben találták meg 
a degenerálás főokát. De a vadászatnak ezen apostolai 
nemcsak az okokat fürkészték, hanem egyúttal megjelöl
ték a módot is, amelylyel a baj orvosolható.

A házi állatokat, illetőleg ennek veszélyét a gazdák 
már régebben felismerték. S a törzskönyvezést nem csu
pán azért találták szükségesnek, hogy ezáltal pl. a lónál, 
az egyed előkelő származása bizonyítható legyen, hanem 
főleg azért, hogy annak vérbeli rokonsága mindenkor 
nyilvántartva, a közel rokonságbani szaporodás ezzel 
megakadályoztassék.

A dolog természetében rejlik, hogy a vadásznak ilyen 
szigorú rendszabályok felállítása és alkalmazása nem áll 
módjában; de iparkodik annak a lehetőség határai kö
zött olyan formában érvényt szerezni, hogy vadászterüle
tére időnkint oly távolfekvő vidékekről szállít és bocsájt 
ki élő vadat, mely a valószínűség szerint állandó vadjá
val vérbeli rokonságban nincsen.

S mert az élővad ára sokszorosan meghaladja az el
ejtett vadét, azért a nemesebb szarvas, dámvad és őzet 
illetőleg, a vérfelfrissítést rendesen a hím ivarú vaddal 
eszközöljük, azért, mert így kevesebb példányt kell be
szerezni, s hódolván azok a szabad szerelemnek, a kitű
zött célhoz, a vadnem negerálásához is előbb jutunk.

Ez a művelet ma már fácánnyúl és fogolyra is alkal- 
maztatik. A fácán és nyúl ugyan szintén a soknejűség- 
nek hódol, de könnyebben és főleg olcsóbban lévén be
szerezhető, abból mindkét nembelit szoktunk kibocsátani. 
Nevezetesen nyúlat és foglyot illetőleg a beszerzés mind-
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két nemre való kiterjesztése már azért is indokolt, mert 
vadászterületeink mienkben rendszerint úgy is bővelked
nek s az állomány nembelileg nehezebben szabályoz
ható, mint pl. a fácánnál.

Természetes, hogy a vérfelfrissítés kiterjedt alkalma
zása az élővad eladását és forgalmát tetemesen emelte 
nemcsak, hanem egyúttal kereskedelmi cikké is avatta 
s már nemcsak a vadászterületek helyes kezelése szem
pontjából gyakoroltatik, hanem nem megvetendő anyagi 
haszonnal is kecsegtet.

Az élő vaddal való kereskedelem fellendülése a soha 
sem nyugvó emberi elmét újabb és újabb befogási mó
dok kieszközlésére, vag.y régebbiek javítására ösztönözte. 
S ez időszerint számtalan módszer ismeretes és alkal- 
m aztatik.

Volt idő, mikor ezzel a kérdéssel magam is sokat fog
lalkoztam s alkalmam volt arra is, hogy egyik-másik 
módszer gyakorlati alkalmazhatóságát kipróbáljam.

E cikkben egyelőre csupán a szarvas és a dámvad 
befogásával kívánok foglalkozni s az ismert módokból 
csak az általam legcélszerűbbnek találtat leírni.

Eltekintek tehát itt a különféle önműködő elzáró ké
szülékekre alapított fogóktól, melyek a tömeges befogásra 
kevésbbé alkalmasak s azon veszélylyel is járnak, hogy 
ha bikák, vagy bikák és suták kerülnek a fogóba egy
idejűleg, azok egymásba vagy a sutákba rendszerint kárt 
tesznek, sőt a bikák egymást meg is ölik.

Ezen veszélynek elhárítása és a tömegesebb befogás 
előmozdítása céljából eszeltetett ki sok javítgatás és mó
dosítás után a következő befogó és befogási módszer:

A befogás és a fogó-készülék könnyebb megértése cél
jából álljon itt a következő ábra:

megritkítjuk. Az így elkészített főfogó mellé egy kisebb, 
20—30 méter oldalhosszakkal bíró fogót állítunk fel, a 
bed ,  mely a főfogóval r-nél csapó kapu által közlekedik

Ez a csapó kapu nyílása 170—180 cm. magas, 150 
cm. széles és egy vízszintesen fekvő tengely körül fo
rogva, a kisebbik fogó felé nyílik. Rendesen könnyebb 
szerkezetű és fenyő-lécből készül. Ezen csapó kapuval 
szemben fekvő kerítésen u-nál alkalmazunk egy hasonló 
szélességű, de 2—2'/„ méter magas egy szárnyú, kissé 
erősebb kaput, melyen e kisebb fogóba került, de a fo
gás tárgyát nem képező vadat kieresztjük.

Ezen a b d c fogóba torkollik a kifutó, e f  g  h, mely
nek szélessége 'g h-nál 3 méter vagy több is lehet és 
lassan szűkítve, e /-nél már csak olyan széles, hogy eb
ben a szállító ládát beletolhassuk. Hossza 25—30 méter, 
g  h-nál lécből készült egy szárnyú kapú van. Ezenkívül 
a kifutót még 2—3, deszkából készült kapu által, 3—4 
külön szakaszra osztjuk és ezen kapukat könnyen kezel
hető elzáró készülékekkel szereljük fel. A fogót lehetőleg 
egy évvel a fogás előtt építjük oszlopokból és hasított 
vagy gömbölyű erdei lécekből. A kerítés magassága 
szarvas-befogási célokra 3 méter, dámvad részére 2'/* 
méter. A lécek az oszlopokhoz belül és vízszintesen sze
geztelek, még pedig mintegy IV2 méter magasságban 
oly sűrűén, hogy a lécek között a vadnak feje sem fér
jen ki. Ezen magasságon felül mind nagyobb és nagyobb 
lávolságban.

Ugyanígy készül a kisebbik, a tulajdonképpeni befogó, 
míg a kifutó e g és /  h oldalai ugyan ilyen magasan, 
de deszkákkal záratnak el/

Megjegyzem még, hogy a nagyobbik befogó A B és 
C-nél levő sarok pontjai körív alakjában képzendők, vagy

A o

9

d  <?
t
p-

+

Bekerítünk az erdőnek erdősült, öreg, vagy középkorú 
részében, kisebb tisztásokat vagy réteket is befoglalva, a 
hol a vadnak jó váltója van, 8—10 kát. holdnyi terüle
tet A B C D-1 és annak két átellenben fekvő oldalán 
0. és p .-nél kapukat alkalmazunk.

Ez a terület lehetőleg dombos hullámos helyen válasz
tandó meg úgy, hogy a vad az egyik kapún belépve, a 
szemben fekvő kerítést ne lássa, mert ez bizalmatlanná 
teszi. Az így bekerített területet most 0 4 —0'5 zárlatig

belül az oldalakat átérő külön lécezés
sel tüntetendők el az éles szögek, mert 
a vad hajtva, rendesen a kerítések men
tén iparkodik menekülni és a 90°-os 
szögeknél kárt tehet magában. Ugyan
ezen oknál fogva — tanácsos a kerí
tés oldalait egyenesen vezetni; vagy ha 
a törések el nem kerülhetők, az éles 
szögeket kerülni.

Ha a fogó, azért, hogy azzal a vad 
megbarátkozzék, ahhoz bizalmasan kö
zelítsen és abba belépve, azon keresztül 
váltson, — egy évvel előbb építtetik, a 
tisztások takarmány termelésre; zab, za

bosbükköny, lóhere s más e félére használandók és a 
kapuk mindig nyitva hagyandók.

Ezen csalétkek párosulva nyalatóval, a vadat annyira 
beszoktatják, hogy az még nappal is bent marad, sőt 
előfordult nálam többször, hogy a bőgő szarvasok kéjelmi 
ömlengésük színterévé választották

A befogás előtt, melyre a téli hónapokat használjuk 
fel, csalétekül jó száraz takarmányt, burgonyát, makkot, 
»«adgesztenyét és más efélét alkalmazunk s megfigyeljük

D
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a beváltó vadat 
s ha az olyan, 
amilyennekbe- 
fogása célba 

van véve, — 
figyelemmel a 
szélirányra — 
a megfigyelő 

szép csendesen 
oda megy az 
egyik kapuhoz 
és ezt bezárja.
Azután a fogót 
távolról meg
kerülve, a má
sik kaput csuk
ja le és ennek 

megtörténtét 
elöljáróságá

nak bejelenti.
A befogás té

nyéhez 20—25 
hajtó szüksé

ges, akik a fogó 
A B oldalainak 
hosszában állíttatnak fel és C D  oldal felé lassú tem
póban megindulnak. A hajtás megkezdése előtt, az r-nél 
beállított csapó-kapu egy karóval alátámasztva kinyíttatik. 
A karó alsó végéhez erősítünk egy 25—30 méter hosszú 
vékonyabb kötelet, melynek végét egy elrejtőzött egyén 
kezében tartja.

A vad rendesen megkerüli 1-—2-szer a fogó kerítését 
s csak azután menekül a feltámasztott csapó-kapun ke
resztül a kisebbik fogóba.

Az ezen kapunál alkalmazott egyén megfigyeli a be
ugró vadat s ha az olyan, aminőnek befogása tervezte
tik, egy rántással a kötélen a csapó-kaput elzárja.

Ezzel a hajtás egyelőre be lesz szüntetve és a kis fo
góba szorúlt vad befogásához látunk.

Ez pedig úgy történik, hogy a kisebbik fogóban lévő 
vadat, lehetőleg egyenkint, a kifutóba szorítjuk s mögötte 
a visszavonulás útját a kapuk által elzárjuk.

A kifutóba került vadat most lassan előbbre szorítjuk, 
míg végre a ládához ér és abba bele tolatik.

Figyelemmel kell lenni arra, hogy a kisebbik fogóba 
2—3 darab vadnál több egyszerre bele ne kerüljön. Ha 
lehetséges, oda kell törekedni, hogy azt egyenkint szo

rítsuk be. Ha mégis megtörténnék, hogy az kelleténél 
nagyobb számmal ugrik be, vagy bika anyavaddal, vagy 
több bika együtt kerül oda, a felesleget a kapun ki
eresztjük. Szabályul tartsuk szem előtt: „hogy több bika 
együtt, vagy csak egy is anyavaddal egyszerre, a kiseb
bik fogóban ne legyen, mert ennek siralmas vége szo
kott lenni!“

Az anyavad befogása veszélylyel nem jár s könnyen 
jut a ládába. Azonban veszedelmes a bikávali elbánás, 
mely agancsait használja! Ezen oknál fogva annak be
fogása több elővigyázatra int. Azért, hogy ártalmatlanná 
tegyük, amint a kifutó szükebb részébe szőrül, fegyverei
től, ékességétől megfosztjuk. Ezen műveletnél két agan
csára jobbról s balról kötelet dobunk s erősen megfog
juk. Há így sem lehetne megfékezni, a kötelekkel kissé 
felemeljük és agancsait a szemág felett lefürészeljük.

Bámulatos hatással van ez a bikára s a bősz állat 
most egyszerre bárányszelid lesz. Gyakran reszketés fogja 
el egész testét s akarat és ösztönnélküli tömeggé válto
zik. Ha a kis fogóba szorult vadat egyenkint elhelyeztük 
a készen tarott szállító ládákba s többre is szükségünk 
van, akkor a hajtást újra megkezdjük s a leírt műveletet 
ismét végig csináljuk. Ellenkező esetben a kapukat meg
nyitjuk s a kerítésben lévő vadat magára hagyjuk.

Meg kell még jegyezni, hogy a kifutóba a vadat, a 
kerítés külső oldalán állva, iparkodunk előbbre szorítani 
és a kapukat a vad mögött szintén felülről zárjuk, mert 
bemenni oda, míg a láda előtti legszűkebb helyre nem 
szőrűi, még a sutához sem tanácsos, mely első lábaival 
kegyetlen ütéseket mér az útjában állóra, míg hátsó lá
baival rúg, mint a szilaj csikó s jaj annak akit ér.

A szarvasbikák között akad makacs is, mely a kiseb
bik fogóba nem szívesen ugrik be. De előfordul az is, 
hogy a hajtás közben megáll vagy le is fekszik, mely 
esetben nem tanácsos őt megközelíteni, mert a hajtót 
megtámadja. Akkor várunk addig, míg magától megindul. 

** *
Ezzel a hajtásra berendezett egyik rendszerű fogó 

ismertetését befejezem s a szerkesztő szíves engedelmé- 
vel legközelebb egy másik rendszerűt fogok bemutatni.
k kkkkkkkkkkkk'kkkkkkkkkkkkkkftkkkk'kk kkk

Lacika a nyulvadász.
Párját ritkító örömnap volt Felsőtárkányban január hó 

22-ikén, amikor egy igen kis emberkét avattak vadász- 
szá. A kis vadász neve Gesztes László, — éppen 9 éves — 
Gesztes Lajos érseki erdőmester fia. L. nemcsak a ta
nulásban tud magának érdemeket és dicséretet kivívni, 
hanem már az első vadászkisérletnél rendkívüli ügyes
séget, bátor fellépését és kis testének minden tekintet
ben szívós és rugékony voltát legjobban bizonyította, a 
midőn ugyanis édesatyja megengedte, hogy az említett 
napon a faluhoz közel eső fiatalos erdőben rendezendő 
nyulvadászaton az ő védelme és felügyelete mellett részt 
vehessen.
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Elképzelhető a gyermek öröme, midőn kis kétcsövű 
vadászfegyverével és táskájával felszerelve, a vadász-cso
port közé állhatott. Látható volt kis arcán az öröm és 
boldogság visszatükröződése, dacára, hogy a később el
ért eredményre akkor még gondolnia sem lehetett.

De hogy is történt? Délelőtt 10 óra után felcihelődött 
a társaság. A puskások elfoglalják állásaikat, a hajtők 
pedig annak rendje és módja szerint elkezdik a hajtást. 
„Vigyázz Jóska“ szól rövid idő múltán a hajtóvezető 
szomszédjának : „a középső hajtők jobban tömörüljenek, 
mert már két nyúl visszatört a hajtásból.“ Ez visszaadja 
a szót a többinek, a rend helyre áll s a nyulak már 
nem menekülhetnek ép bőrrel.

Lacika rendületlenül áll apja mellett s bámulva figyelve 
hallgat minden neszre. De nini, előtte is megcsörren a 
haraszt, egy hosszúfülű nyuszi siklik a bozót között; a 
kis Nimródfinak nagyot dobban szívecskéje, szegény nyu
lacska is mintha sejtené a közeli veszedelmet, behúzza 
szamárfüleit tömzsi nyaka közé s nagy ugrással illan 
tovább.

De jaj, már késő! A fürge Lacika kapásból lő utána 
s a nyúl nyakon találva telbukfencezik s mozdulatlanul 
marad a gyepen.

A távolság éppen 30 lépés. A hatást leírni alig lehet.
Lacikát a szó teljes értelmében uralja a vadászláz, 

gömbölyű arcán kigyúl az örömpír rózsája, atyja pedig 
a vegyes érzelmek behatása alatt, melyek felidézik az ő 
első vadászsikerét, remegő hangon kiáltja: „Bravo!“

Most már valamennyien megtudtuk, hogy a kis vadász 
nem lyukat lőtt a levegőbe.

Ki is jutott aztán a hajtás után Lacikának a dicséret
ből, aki még akkor is alig tudott szóhoz jutni, olyan za
var fogta el, de közöttünk is alig volt valaki, aki titok
ban meg ne irigyelte volna a boldog apát.

Hát még a következő hajtás után, melyben Lacika a 
második nyúlnak is kioltotta nem kevésbbé ártatlan éle
tét, milyen öröm szállta meg kis emberünket!

De hogy hosszúra ne nyújtsam soraimat, még csak 
azt irom le, hogy a kis parázs vadászatnak délután két 
órakor lefújtak és a 12 nyulból álló zsákmány egy ne
gyedét — három nyuszit — maga Lacika ejtette el.

A vadászat befejezte után nagy diadallal tértünk haza, 
ahol az ünnepélyes felavatás vette kezdetét.

Elképzelhető a hatás, midőn a boldog gyerek az őt 
körül álló vadásztársai, nemkülönben a hajtó csoport kö
zepette, az általa elejtett 3 drb. nyúl előtt megilletődve 
megállt s annak egyikére kis fegyverét keresztül fektetve, 
hasra fekve nyugodtan várta a bekövetkezendőket.

A vadászszá avatást az édes atyja végezte. A szoká
sos 3 vessző suhintásnak mindegyikét szép beszéd ki
sérte. Ezután a közelállók magasra emelve éltették a kis 
fiút és hogy a hajtósereg is visszaemlékezzék erre a ne
vezetes napra, még őket is megvendégelte a bőkezű apa.

Lászlónak első vadászsikeréhez méltán gratulálhatunk 
s talán még inkább édes atyjának. Ha minden szülő

gyermekének testi nevelésére, edzésére is akkora gon
dot fordítana, mint a szellemi kiképeztetésre, bizonyára 
kevesbedne azoknak a sokaknak a száma, akik már 
25—30 éves korukban vézna görnyedező testtel, halvány 
arcszínben járnak közöttünk s akik közömbösek a ter
mészet szépségei iránt, akik a vadászatban élvezetet, 
örömet soha sem találtak, mert a modern kor lelket és 
testet ölő ferde nevelése a holt betűkön kivü! egyébre 
semmire sem tanította őket. B.
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 k  k  k  k  k  »

Az első vadaskert jávorszarvasoknak. Azt a fel
tevést, hogy a jávorszarvas csak olyan vidékeken tenyé
szik, ahol a szükséges talajtulajdonságok mellett szabad 
kóborlása is biztosítva van s ahol az emberi kultúra be
rendezései nem háborgatják nyugalmát, most egy ame
rikai meg akarja cáfolni s a jávorszarvast bekerített 
helyre akarja szorítani, hogy szaporodását előmozdítsa. 
Az adirondaki hegységben ama területen, melyen Roo- 
sewelt köztársasági elnök is szokott vadászgatni, most 
egy 20,000 holdnyi területet bekerítenek s azt egészen 
a jávorszarvasok számára rezerválják. A költséges vállal
kozást az amerikai vadászkörök élénk érdeklődéssel ki
sérik.

Vaddisznók inváziója. Már a múlt év vége felé a 
tél bekövetkezése előtt észrevették azt a feltűnő jelensé
get a Nőire hegységben Franciaországban, hogy a vad
disznók nagy kondákban vonóinak oda. Mint most meg
állapították, ezek a — rendesen 15— 18 darabból álló — 
kondák, a Luxemburgi Arden-hegységből barangolnak a 
francia Nőire hegységbe, ahol bizonyára valami jó makk
termés lehetett, mert az ilyen szokatlan jelenségek csakis 
a táplálkozási viszonyokban lelik magyarázatukat.

A túzokok, magyar Alföldünk eme speciálításai, ör
vendetesen szaporodnak az utóbbi években. Most már 
nemcsak az Alföldön, hanem Győr, Komárom, Vas- és 
főleg Sopron és Moson vármegyékben, aztán délen: To- 
rontálban is szép számmal mutatkoznak. Ez utóbbi vár
megyéből jelenti tudósítónk, hogy ott az idén igen szép 
csapatokban tanyáztak s a Nimródok még a múlt hó vé
gén is javában lőtték ezeket a magyar strucokat.

Baleset vadászaton. Pankovics Antal porubai gö
rög katholikus lelkészt, mint Lőcséről jelentik, baleset 
érte a minap, a mikor vaddisznóra vadászott. Megsebe
sített egy vadkant, mire az megtámadta a lelkészt és 
több helyen fölhasította a lábát. Szerencsére megjelentek 
a lelkész vadásztársai s agyonlőtték a vadkant. A lelkész 
sebei súlyosak.

. m
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KÜLÖNFÉLÉK.

* Gyászhír. Kaáli Nagy Ákos m. kir. erdész február 
4-én Aradon elhunyt.

* A vízmosások megkötésére vonatkozó eljárást 
a m. kir. földmivelésügyi miniszter egy legújabb körren
deletével egyszerűbbé tette s kimondta, hogy az aziránti 
helyszíni tárgyalás és határozathozatal a mezőrendőri tör
vény alapján a főszolgabiró hatáskörébe tartozik s a hely
színi tárgyalásokra sem kell majd ezután a sok költséget 
okozó különböző hivatalok képviselőit meghívni.

* A levegő mint árucikk. Berlinben alakult egy 
társaság, amely a folyékony levegőt kétliteres üvegedé
nyekben, mint bármely más árut, a közhasználat szá
mára könnyen megszerezhetővé teszi. Ezeknek az üveg
edényeknek kettős faluk van. A két fal közti ür légmen
tesre van kiszivattyúzva s ezenfelül még az egész edény 
egyúttal meleget távoltartó védőburkolatba van csoma
golva. Az üvegedények nyitva vannak, hogy a folyós le
vegő forrásakor beálló meleghasználatot, melegségtódu- 
lást kiegyenlítse. Ily módon lehetséges a folyós levegőt 
a fagypont alatti 200 fokú hideg állapotában megtartani, 
anélkül, hogy légnemüvé váljék, miáltal robbanás ál
lana be. Ezekben az edényekben — mert csak nagyon 
csekély melegséget vesznek föl a környező levegőből — 
a folyós levegőt 1—2 hétig is el lehet tartani. Az ára 
sem sok. Ily kétliteres edényben árusított folyós levegő 
ára három korona. Mivel pedig remélhető, hogy még 
olcsóbb is lesz, a közel jövőben a folyós levegő a jég 
pótlására lesz hivatva. Önként értetődik ugyanis, hogy 
egy ily rendkívül alacsony hőmérsékü folyós levegőből 
egy-két csepp elég arra, hogy egy nagy darab jeget 
pótolhasson. Az ilyen folyós levegőt ugyanis minden ne
hézség nélkül az ételekbe is be lehet önteni, nem ma
rad meg belőle semmi sem, hanem eltűnik légnemű 
állapotban, a mint az illető ételből a meleget elvonta.

* A világ leggyorsabb hajója. A nagy oceánjáró 
gőzösök a gyorsaság kifejtésében állandóan nagy ver
sengést folytatnak. A gyorsaságban azonban túlszárnyalta 
őket a kis „Arrow“ gőzjacht, mely jelenleg a világ leg
gyorsabb hajója. Annak a versengésnek köszöni létét, 
mely Amerika és Anglia között mái régóta folyik, hogy 
a kettő közül melyik építi a leggyorsabb hajót. Jelenleg 
Flint M. Charles a jacht tulajdonosa a boldog győztes, 
mert a Hudsonon tett próbafútás alkalmával a jachtja 
72 km. sebességgel ment óránkint, mig a leggyorsabb 
torpedónaszádok és turbina hajók a 30 csomót nem ha
ladták túl. Az „Arrow“ 39'6 m. hosszú, 381 m. széles, 
két gőzgépe van és mindegyik egy-egy csavart mozgat. 
A gőzgépek 4 ezer indikált lóerejüek. Az ilyen gyorshajó 
boldog tulajdonosának lenni azonban nem tartozik a leg
olcsóbb mulatságok közé. Mert újabban például az angol 
admirálitás a „Monmouth“ cirkálóval kísérleteket végez
teti avégből, hogy megtudja, mily költséggel jár a hajók 
sebességének fokozása. Megállapították mindenekelőtt azt,

hogy lóerő-óránként 1 kg. szénre van szükség. Feltéve, 
hogy a szén ára 24 korona, akkor 10 tengeri mértföld- 
sebesség elérése óránkint 42 48 koronába kerül. Miután 
pedig 72 kilométer annyi mint 39 tengeri mértföld, azért 
az „Arrow“ gőzjacht óránkinti hajóköltségei ha rendes 
irányban emelkednék az összeg, 165 korona 67 fillér 
volna. Csakhogy a kísérletek szerint ez a költség ilyen 
arányban nő a sebességgel: 13 tengeri mértföldé 87’12 
korona, 17 tengeri mértföldé 19L04 korona, 18 tengeri 
mértföldé 268É92 korona, 21'4 tengeri mértföldé 396 60 
korona és 228 tengeri mártföldé 539'04 korona. 39 
óránkinti sebesség tehát háromezer K-nánál is többe kerül.

* Alkohol helyett cukor. Aki nehezebb testi mun
kát végez, annak szervezete természetszerűleg fokozottabb 
táplálékot is kíván. Nagyon sokan abban a téves nézet
ben vannak, hogy e mellett elengedhetetlen a szerve
zetnek szeszes italokkal való stimulása, izgatása. Felnőtt 
embernek, igaz nem árt, sőt használ egy-egy kisebb 
adag szeszes ital, napjában többször véve is. Ámde nem 
jó a tűzzel játszani, mivelhogy a megszokás is nagy ha
talom. Ha a szervezet megszokta a kisebb adagokat, 
lassan-lassan mind nagyobbakat kíván. Százan és ezren 
válnak így, szinte észrevétlenül alkoholistává. Az orvosi 
tudomány kiderítette, hogy a cukor épen olyan jó szol
gálatot tesz, mint a szesz, azaz csínján bánva vele (már 
t. i. a szeszszel) erősíti és kitartóbbá teszi a szervezetet. 
Nagy előnye természetesen az is, hogy nem kell az 
alkoholizmustól rettegni. A belga hadügyi kormány az 
első, mely eme tudományos tapasztalatot gyakorlatilag is 
igyekszik érvényesíteni. Nevezetesen a katonák, ha na
gyobb, fáradtságosabb menetgyakorlatot végeznek, naponta 
45 gr. cukrot kapnak fejenkint. Mindenesetre tanulságos 
as érdekes dolog lesz a kísérleteket megfigyelni. Igazolja-e 
az elméleti okoskodást a gyakorlati tapasztalat ? Mert ha 
tényleg beválik, nagy horderejű következményei lehetnek.

* Értesítés. Szegényebb sorsú erdőtisztek és altisztek 
lapunkra évi 8 koronával fizethetnek elő.

* Figyelmeztetés. Lapunknak minden számát a hónap 
1 és 15-én küldjük szét Ungvárról és ha dacára ennek, 
előfizetőink közül valaki a lapot 4-én, illetve 19-én ke
zeihez nem kapná, felkérjük, hogy a hiányzó számot 
ne a szerkesztőségtől, hanem Székely és Illés könyv
nyomdájától Ungváron követelje. Lakás és címváltozást is 
kérjük egyenesen a nyomdával tudatni.

Szaktársak!
Ha hirdetéseket küldtök valamely lapba, ne 

feledkezzetek meg a Magyar Erdészről sem ; 
tudjátok, hogy az semmiféle támogatásban sem 
részesül s csupán az előfizetési dijakból tartja 
fenn magát.
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Szerkesztői üzenetek.
H. B. úrnak. Ö rv en d ü n k , h o g y  ve lü n k  e g y e té rt  é s  v á r ju k  sz ív es  

íg é re té n e k  b e v á ltá s á t

F. Gy. Úrnak. A k lisé k  e lk é sz íté se  m ia tt k éstü n k , k is  tü re lm et 
k érü n k  m ég .

K. M. úrnak. H a z á n k b a n  k é t sz a rv a s g o m b a -fa j ism e re te s . T a lá n  

e lte r je d te b b  a  n y ári sz a rv a sg o m b a , b á r  m eg b ízh ató  ad ato k  a r ra  n ézv e 

n in cse n e k . E z t  a  nép  n ém ely  v id éken  „ F ö ld i k e n y é r “ n év en  ism eri. 

G ö m b öly ű , a  fö ld  sz ín e  a la tt  te re m , b a r n a  k ú p alak ú  sz e m ö lcsö k k e l 

b ír . B e ls e je  feh ér , m eg n ő  d ió , ső t lu d to já s  n a g y sá g ra  is . A fe h é r  

sz a rv a s g o m b a  le g in k á b b  a bu rg on yáh o z  h a so n lít  é s  m eg n ő  g yak ran  

g y e rm e k fe jn a g y s á g ra  is . S z a g a  ig en  e rő s  és n ém e ly e k  a  szag  után 

is  rá a k a d n a k  a  g o m b ák  te n y é sz h e ly é re . M in d k ettő t töb b  n ap o n  át 

fr iss e n  e lta rth a tn i, h a  a  g o m b át b á d o g sz e le n cé b e , v a s ta g  fö ldréteg  
k özé teszszü k .

Szarvasagancsot,
őz dámlapátot, őz- és zergekampót, hullatott szarvas
agancsot, szarvasfogat és vadkanagyarat minden mennyi
ségben készpénzen vásárol W e i s e  és Bi t t e r l i c h  
Georgswalde Csehország. Fióküzlet: Ebersbach Szász
ország. Raktáron mindenféle külországi agancsok, így pl. 
amerikai és ázsiai szarvasoktól. Jávorszarvas 26 ágasig. 
Szibériai őzagancsok 40 cm. magasak. Iramszarvasagancs 
(2 koronától kezdve) Antilopa és gazellák (IV2 K). Vad
kecske (7 K) stb. Valódi és mesterséges koponyák, fejek 
és agancstáblák. Különféle dísztárgyak szarvasagancsból, 
mint hamutartók, fegyvertartók, dohányzóasztal, órák stb. 
Vadászlakok és erdőhivatalok külső díszítésére vasból 
készült szarvasagancsok.

,IH 'feííá «iá '$> 'ib_ m H  i§  Ü

E lad ó
200.000 db. egy éves, kitünően fejlett

kocsányos tölgy/acsemete.
Ezre 4 korona. Bővebb felvilágosítást 
nyújt a nagymáltóságu Bubics Zsig- 
mond kassai Püspök ur Szentmáriai 
Gazdaságának Intézősége. — Szent- 

mária, u. p. Szomotor.

í p
i#%-

m

árverési hirdetmény.
Sárosvármegye Gromos község határában 

fekvő és az ottani volt úrbéresek tulajdonát ké
pező erdő II-ik tag a) és b) osztagainak mint
egy 41 kát. holdján megbélyegezett és megszá
mozott 20 cmtől 90 cmig mellmagasságban vas
tag 8029 darab jegenyefenyő-fatörzs és 14 cm
től 19 cmig mellm. vastag 1659 darab jege- 
nyefenyő-rúd, 12005 m3 épület és- haszonfa és 
4331 m3 tűzifára megbecsült fatömegének tövöni 
eladása iránt 1904. évi február hó 23-án 
délelőtti 10 órakor Gromos község házánál 
nyilvános szó- és írásbeli versenytárgyalás meg
tartatni fog.

Kikiáltási ár, melyen alúl ezen fatömegek 
eladatni nem fognak, 62046 korona.

Bánatpénz 6200 korona, melyet minden egyes 
versenyző a szóbeli árverés megkezdése előtt 
az árverező bizottságnál letenni, illetőleg az írás
beli ajánlathoz csatolni tartozik.

A benyújtandó írásbeli ajánlatokban a felaján
lott vételár számokkal és betűkkel tisztán ki
írandó, valamint határozottan kiteendő, hogy 
ajánlattevő a szerződési feltételeket ismeri és 
magát azoknak feltétlenül aláveti.

Utóajánlatok, vagy olyanok, a melyek a ki
kötött szerződési feltételektől eltérők, figyelembe 
vétetni nem fognak.

A szerződési feltételek a gromosi volt úrbé
resek elnökénél és az eperjesi m kir. állami 
erdőhivatal hivatalos helyiségeiben, a hol a kö
zelebbi felvilágosítások is nyujtatnak, a hivata
los órák alatt megtekinthetők.

Kelt Gromoson, 1904. évi január hó 20-án.
Havrillay Béla, Knapik János,

k ö rje g y z ő . k ö z b irto k o ssá g i e ln ö k .

Az apró hirdetésben minden egyes szó ára 6 fillér

V e sz ek  2 — 3  é v e s  : 1 0 3  ezer  a k á c , 9 8  ezer 

k o csá n y o s , 1 7  ezer  k o c sá n ta la n  tölgy , 3 3  ezer  

k ő ris  és 2 0  ez e r  drb fe k e te fen y ő -c se m e té t 

m á rciu s  1 4 -ik i sz á llítá s i k ö te le z e ttsé g g e l. A já n 

la tok  ab  w ag g on  pro m ille  S a jó v á rk o n y  (B o r -  

so d m eg ye) erd ő h iv ata lh oz  in tézen d ő k .

Vadászcsizmák, vadászcipők
kitű nő  a n y ag b ó l ju tá n y o s áron  k ap h atók  

Dóczi M. Budapest, K erepesi-ut 10. 
M T  Uj nagy árjegyzék ingyen.

A lZ  » U j  I d ő k «
1 9 0 3 -ik i év fo ly am a hat k o ro n áért e lad ó . C im  

a  sz e rk e sz tő sé g b e n .

Értesítés.
A fo lyó  év  ja n u á rb a n  szétk ü ld ö tt k ö r le v e 

lün k k a p csá n  é rte s ít jü k  az é rd ek e ltek et, hogy 
té li ró k a b ő rért m ától k ezd ve 8 ’5 0  k oron át 
fizetü n k  d arab o n k én t. M inden m á sfé le  vad bőr 
á ra  a  k örlev e lü n k b en  je lz e tt  m aiad .

Ritscher Zsigmond és fia  
K ö rm e n d .

2 5 0 0  3 0 0 0  hold leh ető  f ia ta lo so s  e rdő t 
keresek m egvételre vadászati cé lbó l.
Feltétel szép vadá llom ány  é s  h ogy  az erdő 

a v asú ttó l 2 0  k m .-n é l táv o lá b b  n e  leg y en . 

A já n la to k  e  lap  sz e rk e sz tő jé h e z  k é re tn ek .

Huszonötezer két éves kocsántalan 
tö lgycsem ete  elad ó . A ra  e z e rd a r a b o n k é n t  

a sa jó -v a d n a i á llo m á sra  b e c so m a g o lv a  sz á l

lítv a  tiz  k o ro n a . C im  a  sz erk esz tég b en .

1 9 0 4 . N y om ato tt S z é k e ly  és Illés k ö n y v n y o m d ájáb an  U n g v ári,
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MAGYAR E R D É S Z
Megjelenik minden hó 1 én és  15-én.

Előfizetési ár:
Egész évre ... .. .  ... 14 K
F é lé v re ........ .............  7 K

S z e r k e s z t i  é s  k ia d ja : Reklamációk
imecsfalvi IM EC S B É L A  B O R SO D -A PÁ TFA LV Á N , SZÉKELY és ILLÉS céghez
hová az előfizetési és hirdetési díjak, valamint a lapba szánt közlemények küldendők. Úngvárra intézendők.

Határozat.Társadalm i helyzetünk.
— Nyílt levél Magyarország szakképzett erdőtisztjeihez.

A legnagyobb örömmel olvastam a „Magyar 
Erdész“ február 1-én megjelent számában „Fi- 
gyelő“-nek társadalmi helyzetünkről szóló cik
két, annál is inkább, mert oly bajainkért jajdul 
fel, mely bajok minden szakképzett magyar er
dőtisztet érzékenyen érintenek s ezeknek orvos
lására módot keres.

Az „Országos Erdészeti Egyesület“ programm- 
jában nincs felvéve ferde társadalmi helyzetünk 
orvoslása, mert hiszen ezzel a kérdéssel az 
erdőtörvény életbelépte óta nem foglalkozott s 
múlt év október 27-én tarlott választmányi ülé
sében Ajtay Sándornak indítványa felett oly 
lakonice tért napirendre, mely a kérdés iránti 
legnagyobb közönyt feltételezi.

Tehát vezető nélkül, saját erőnkre utalva kell 
a bajok orvoslásának helyes útját keresnünk.

Magunkra hagyatva, egyenként gyöngék va
gyunk, jól tudom s erősebb pártfogó jóindulatát 
kell keresnünk. Én tehát oly testületnél kopog
tattam, amely nem áll ugyan szakemberekből, 
de hivatásából és működési köréből kifolyólag 
jóindulattal van szakunk iránt s ez a Közigaz
gatási Erdészeti Albizottság.

Legyen szabad szerény kezdeményezésemnek 
eddigi eredményét másolatban közzétenni a ne
vek elhallgatásával.

Másolat.
Somogy vármegye közig, érd, albizottságától.

S. L. szakvizsgázott erdőőr ___________ i lakosnak
kérvénye, mely szerint gr. J. T. erdőtisztjévé felfogad
tatván, erdőtisztté leendő felesketésére engedélyt s ha
tárnapot kér.

Ezen kérvény összes mellékleteivel együtt a pécsi 
kir. Erdőfelügyelőséggel véleményadás céljából közöl- 
tetik.

Az adott jelen esetből kifolyólag azonban egyben 
szükségesnek mutatkozik a tek. kir. Erdőfelügyelőség
nek szives figyelmét felhívni az 1879. évi XXXI. t.-c. 
36—37. §-aiban foglalt, az erdőtisztek és erdőőrök 
minősitvényére és eskütételére vonatkozó rendelkezé
sekre, melyek szerint az idézett erdőtörvény 17. §-a 
alá nem tartozó, tehát szabad rendelkezéssel bíró 
erdőbirtokokon alkalmazott egyéneknek az erdőtörvény 
38. §-ának harmadik bekezdése alapján erdőtiszti es
küre való bocsájtása csak azon egyetlen feltételhez 
van kötve, hogy fedhetetlen előéletüket igazolni tudják. 
Tehát még annyi szellemi műveltséget sem kell ki- 
mutatniok, mely az irás-olvasásban való jártasságot 
feltételezi.

Az erdőtörvénynek ezen határozottan hiányos intéz
kedése míg egyrészről módot nyújt arra, hogy a vég
eredményében nemzeti vagyont képező szabad rendel
kezésű erdőbirtokosok a legmostohább kezelésben ré
szesülhessenek, mert nem egy esetben a birtokos 
inasát vagy egyéb cselédjét lépteti elő az erdőtiszti 
eskü kivétele mellett erdőtisztjévé, de másrészről külö
nösen hozzájárul azon felette sajnálatos közfelfogáshoz, 
mely a szakképzett erdőtisztek és amazok között kü
lönbséget nem tesz, — mind a kettő fölesketett erdő
tiszt lévén, — s ez alapon a társadalom nagy része 
előtt a szakképzett erdőtiszteket, de sőt az egész erdő
tiszti intézményt hamis világításban tünteti fel.

Ezeknek előrebocsájtásával szives véleményét kér
jük arra nézve, vájjon nem lenne-e célirányos, ha 
Somogyvármegye közig. érd. albizottsága, amelynek 
területén oly sok tagból s annyira különböző elemek
ből álló erdőtisztikar van alkalmazásban, az erdőtör
vény ezen hiányos rendelkezéséből kifolyó ferdesé- 
gekre a nagymélt. földmivelésügyi miniszter úrnak 
figyelmét feliratilag felhívná.

Kaposvár, 1904. január 19-én.
*

így szól a közig. érd. albizottságának a kir. 
erdőfelügyelőséghez intézett megkeresése.
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A kir. erdőfelügyelő véleményében ezeket 
irta : „ . . . A teendő feliratot célzó részt ille
tőleg a felvetett eszmét magam részéről is na
gyon helyesnek s a felsorolt okokkal támogatott 
felirat felterjesztését igen célszerűnek tartom.“

Azt hiszem, úgy a kir. erdőfelügyelő, vala
mint Somogy vármegye közig. érd. albizottsága 
méltán igényt tarthatnak a szakképzett magyar 
erdőtisztek osztatlan köszönetére.

A baj régi, — az erdőtörvény a legnagyobb 
mértékben és sürgősen revízióra szőrűi s ezzel 
kapcsolatban egyéb ferdeségei és avult intézke
dései is, melyekre egy cikk keretén belül ki 
nem terjeszkedhetem, — kiküszöbölhetők lesznek.

Mert vannak ferdeségei, ez kétségtelen s fáj
dalom, ezek már a köztudatban is kijegecedtek. 
Illusztrálom egy-két esettel.

Megtörtént, hogy egy törvényszéki biró, tehát 
tanult, művelt, törvényismerő ember, egy erdő
tiszttel szemben szinte sértő, de feltétlenül hideg 
s elutasító modorban bánt s ezt azzal indokolta, 
hogy ha mérnök, pap, tanító vagy mesterem
berrel érintkezik, az illetőről bizonyos fokig előre 
is tájékozottsággal bír, mig ellenben az erdő
tisztről sohasem tudja, milyen kaliberű az, tény
leg erdész-e ? mesterember-e ? vagy szolgale
gényből avancirozott erdészszé, vagy főerdész- 
szé ?

Vájjon nem hallottuk-e a fizetésrendezés fo
lyamán egy minisztertől, hogy a magasabb kép
zettséggel bíró tisztviselők a X. fiz. osztályban 
kezdik szolgálatukat s mi mégis a XI.-ben ma
radtunk. Nem az anyagiakban ért vesztességért 
jajdulok fel, de bánt, hogy elhallgattuk s hall
gatunk.

Én társadalmi helyzetünk orvosságát önmű
velődésünkben és egyéni érvényesülésünkben ke
resem első sorban, de feltétlen szükségesnek 
látom a törvény segítségét, tehát az erdőtörvény 
sürgős revízióját is.

Indítványozom tehát s kérem szaktársaimat, 
különösen azokat, akik a vármegyék székhelyein 
laknak, indítsanak a közig. érd. albizottságok
nál megfelelő mozgalmat s erősen hiszem, hogy 
az eredmény el nem maradhat.

Az erdészeti kinevezések és a fizetés
rendezéshez.

A múlt év utolsó napjaiban a várva-várt erdészeti ki
nevezések méltó feltűnést és zúgolódást okoztak az ér
dekelt erdészeti körökben, mert a protekció feltűnő mó
don kezd tért hódítani, — már pedig ezen protekciós 
rendszer demoralizáló hatásáról fölösleges vitatkozni.

Hogy dolgozzék kedvvel és kitartó buzgalommal a kü
lönben is a többi, hasonló képzettséggel bíró szakokhoz 
képest oly méltánytalanul ellátott erdőtiszt?

A mostani legutóbbi kinevezéseknél hogy mily mér
tékben működött a protekció, eléggé bebizonyítom azzal, 
ha párhuzamot vonok a Darányi minisztersége alatti 
utolsó és az új éra első kinevezése között.

Darányi minisztersége alatti utolsó kinevezésnél elő
lépett VII. fizetési osztályba a status VIII. fizetési osztá
lyából az 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 és a 14-ik, mely utolsó 
miniszteriumbeli volt.

A IX.-ből előlépett a VIII. fizetési osztályba az 1,2, 3,
4, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 63 és 170-ik.

A X.-ből a IX.-be a 2, 3, 4 és 5-ik.
A XI.-bői a X.-be előléptetés ez alkalommal nem 

történt.
Ezzel szemben nézzük a mostani legutóbbi kinevezé

seket.
A VIII. fizetési osztályból előlépett a VII.-be a 3-ik.
A IX.-ből a VIII.-ba az 1, 6, 15, 16, 17, 18, 30, 31, 

33, 35, 52 és 60-ik.
A X.-ből a IX.-be a 2, 4, 5, 44, 49 és 53-ik, mely 

három utolsó miniszteriumbeli.
A XI.-bői a X.-be ez alkalommal nem történt kineve

zés a kincstári erdőknél alkalmazottaknál, a honnan 1901. 
év junius 7-ike, vagy is több mint IV2 év óta előlépte
tés nem történt.

Az előléptetés majdnem hasonlóan történt az állami 
kezelésbe vett községi erdészetnél és a horvátországiak
nál is.

Nem szőrül tehát bővebb bizonyításra a protekció fel
ébredése, mely Darányi minisztersége alatt nem tudott 
érvényesülni, noha kísérlet tétetett már ekkor is egyes 
protekciós egyének előre tolására, mely javaslatot Da
rányi nem fogadván el, azt mondta, hogy az léptetendő 
elő magasabb fizetési osztályba, a kire a status szerint 
a sor következik, hacsak fegyelmileg nem volt büntetve, 
vagy pedig fegyelmi alatt nem áll.

Kivétel ezen elvtől csak a legritkább esetben történt; 
például egyes hivatalfőnöki állás betöltésénél, amelyre 
csakugyan nem lehet a ranglétra soron levő fokán állót 
alkalmazni; mert ezen állás betöltéséhez a szakisme
reten kivül még sok más egyéb tulajdonság is szük
séges.

Továbbá a soron kívüli előléptetésnek helye van a 
magasabb állásokra alkalmas, rendkívüli és kiváló tehet-
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séggel felruházott egyéneknél, kik ezen magasabb, szé
lesebb látókört és ismeretséget igényló állásokra úgy
szólva rátermettek s arra mintegy praedestinálva vannak.

Miért léptetnek elő egy tisztviselőt alacsonyabb fize
tési osztályból magasabbra, ha csak nem azért, hogy 
erre buzgó és odaadó szolgálatával szerzett érdemei 
jutalmat nyerjenek.

Ezen jutalom elnyerésére a régebben szolgáló tisztvi
selő, ki soha fegyelmileg büntetve nem volt s hivatalá
nak megfelelt, — érdemesebb mint a fiatalabb s csakis 
a protekció szülhet oly abuzust, mint a mostani előlép
tetések, hogy például 28—30 év óta szolgáló főerdé 
szék háta mögül kineveznek erdömesterré 12—13 év 
óta szolgáló egyént.

Szerintem nem érdem az, hanem csakis a szerencsés 
véletlen, hogy valaki a miniszteriumbeli szolgálatba jút 
s az egyik e szerencsés véletlen folytán soron kívül lép 
elő, mivel „közelebb van a tűzhöz, tehát jobban meleg
szik“, a másik pedig azért, mert évek hosszú során tá
vol a civilísatió minden előnyétől egy elhagyott zúgban 
szolgált le 28—30 évet: mellőzés a jutalma, pedig kö
telességének e mellőzött— talán ép úgy, vagy még job
ban is megfelelt.

De azért még sincs protekció, mint azt a fizetésren
dezési pótlékról szóló törvényjavaslat képviselőházi tár
gyalása alkalmával mondta Lukács pénzügj miniszter.

Igaz a! Fizetésrendezés és pótlék!
Erre már csakugyan elmondhatjuk mi erdészek egy 

része, hogy adtál uram esőt, de nincs köszönet benne.
Nagy garral hirdették, hogy ezen pótlékkal főleg a ki

sebb tisztviselőkön akarnak segíteni, s te XI.-ik rangosz
tálybeli erdészjelölt, ki talán államvizsgái oklevéllel mű
szaki díjnokoskodtál is és csak mint okleveles egyén 
lettél gyakornok és azután erdészjelölt és e három álla
potban a kincstár szolgálatában eltöltöttél 8— 10 évet, 
kaptál a pótlékból 66 koronát, ti szerencsések, kik az 
első fizetési fokozatban voltatok.

Te műszaki segéd szolgálatra beosztott erdész, ki föld
járandósággal lettél kinevezve, de földet azért nem kap
tál, hanem földváltságdijat, fizesd vissza az 1903 évre 
felvett földváltságdíjat, míg ellenben te másik X. fize
tési osztályban levő erdész, ki földet szerencsés vagy 
természetben kapni, annak tovább is haszonélvezetében 
maradsz.

Hol itt az igazság, hogy az egyik, miután már azzal 
úgy is rövidséget szenvedett, hogy nem természetben 
kapta a földet azzal szemben, ki földjárandóságát ter
mészetben kapta ki, s most a fizetésrendezésnél még ezt 
is vissza kellett fizetnie.

A most megszavazott fizetésrendezési ideiglenes javas
lat sérelmes az erdészekre azért, mert megszűntette az 
állás arányosítást, pedig csakis ezzel lettek volna az er
dészek recompensálva.

A XI. rangosztály az erdészeknél a legszégyenlete
sebb állapot; mert ezen rangosztályba más szakoknál

az alacsonyabb képzettséggel bíró tisztviselők tartoznak ; 
vrgy ha előfordul is, mint a bírósági aljegyzőknél, hogy 
magasabb képzettséggel a XI. rangosztályba kerülnek, ez 
nem tart oly soká, mint az erdészeknél, hol 10—11 évi 
szolgálat után sem tudnak a XI.-bői a X. fizetési osz
tályba jútni.

Az igaz, ha olyan egyén nézi meg a statust, ki a vi
szonyokat nem ismeri, ellentmondást talál azon állítá
somban, hogy 10—11 évi szolgálati idő után még min
dig a XI. fizető osztályban van, holott a statusban azt 
látja, hogy a legidősebb XI. fizető osztályú erdészjelöltek 
ezelőtt 5—6 évvel léptek állami szolgálatba. Igen ám, 
de ezek nem ismerik a szerencsére már letűnt műszaki 
díjnokság szégyenletes korszakát, a mikor nemcsak 
mint végzett akadémikus, hanem mint államvizsgázott, 
oklevéllel bíró erdész az államvizsga után 2 évig is, 
tehát összesen 3—4 évig díjnokoskodott, midőn végre 
kinevezték gyakornoknak s ekkor tehetvén csak hivatali 
esküt, lépett állami szolgálatba. E díjnokoskodás folytán 
az akadémia elvégzése után 3 — 5 évre jutottak a XI. 
fiz. osztályba, melyben benne vannak már 5-ik éve.

Más felsőbb tanintézetet végzett okleveles egyént a X. 
fizetési osztályba nevezik ki s bármely más szaknál ha
marabb jút a tisztviselő a IX. fizetési osztályba, mint az 
erdészetnél a X.-be.

Kevés a szerencsés, ki a VIII. fiz. osztályba kerülhet 
be élete alkonyán.

Nem hisszük, hogy a földmivelésügyi miniszternek ma
gának tudomása volna ezekről a szégyenletes állapotok
ról : és elszomorító, hogy nem akad ember, aki a kellő 
felvilágosítást megadná; mert különben az annyit han
goztatott jog, törvény és igazság korszakában minden 
egyenlő rangú minősítéssel bíró tisztviselőnek egyenlő 
elbánásában kellene részesülnie.

De nemcsak a rangosztályba sorozás, a rossz előlép
tetés és az egyes rangosztályokban levő tisztviselők szá
mának nagyon is kedvezőtlen beosztása képezi az erdé
szek sérelmét, hanem a mérsékelt, korlátolt fél és ne
gyed napidíjak és aránytalanul megállapított lótartási 
átalányok is.

Ezen általánosságban odavetett állítást megkísérlem 
közelebbről is megvilágosítani, —- már csak azért is, — 
hogy belőle a nem erdész ember is kihámozhassa a mi 
igazunkat.

Az 1879. évi XXXI. t.-c. 17. §-a alá tartozó erdőbirtokosok 
erdeiset csakis szakképzett erdészek által kezeltethetik.

A törvény által kívánt szakképzettség a következő: 
érettségi vizsga, 3 évi selmeci m. kir. erdészeti akadé
miai tanfolyam sikeres bevégzése és 2 évi gyakorlat 
után a földmivelésügyi m. kir. minisztérium által kine
vezett vizsgáló bizottság előtt leteendő államvizsga, mely
nek sikeres letétele után megszerzi az illető az erdészeti 
oklevelet, melyet az akadémián hallgatott és az állam
vizsga tárgyát képező tantárgyak szerint erdőmérnöki 
oklevélnek kellene neveznünk.
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Ily képzettség megszerzéséhez az ember 24—25-ik 
életévében juthat el kedvező esetben s kinevezik ekkor 
végleges minőségű gyakornoknak; mert államvizsgáig 
csak ideiglenes minőségű volt. E kedvezőbb állapot is 
csak 1898. év óta van, a midőn az úgynevezett műszaki 
díjnokság megszűnt.

Államvizsga után pár hó múlva lép elő XI. fizetési 
osztálybeli erdészjelöltnek, melynek a jelen fizetési ren
dezési törvényben contemplált három négy-négy éves 
fizetési fokozatán hogy keresztül vergődjön, kell 12 év: 
tehát 36—37 éves korában jutna csak a X. fizető osz
tályba; s igy tovább lassú tempóban haladna feljebb.

Ezen az állapoton" méltányosan és az egyenlőség el
vének szem előtt tartásával, csakis úgy lehetne segíteni, 
ha az államvizsgái oklevéllel bíró erdész azonnal a X. 
fizetési osztályba neveztetnék ki s továbbá, ha az 1903. 
évi Széli-féle fizetési rendezési törvényjavaslatban cél
zott állás-arányosítás bekövetkeznék.

Ezek nem túlzott, csak jogos igények. Miért maradjon 
az erdészeti szak elnyomott a többi hasonló képzettségű 
szakok mellett; a mi egyiknek jogos, az jogos a másik
nak is.

Nincs nekünk más bajunk erdészeknek, minthogy a 
servilismus van nagy mértékben bennünk kifejlődve, 
jogos igazát nem meri senki megmondani s ha valame
lyik egy magasabb polcon álló irányadó férfiúhoz fordul, 
kit felkér a kisebbek igaz ügyének szószólójául — tisz
telet a nagyon csekély kivételnek — az süket fülekre 
talál, vagy azon lakonikus elutasítást nyeri: „hallgassa
nak, magoknak most már jobb dolguk van, mint nekünk 
volt fiatalabb korunkban.“

A mit én concedálok is azzal, hogy akkor mások vol
tak a viszonyok. A világ nagyot fordult azóta, a kor más 
igényekkel lép fel ma az emberek iránt s az embernek 
mások az igényei a változott viszonyokhoz képesi. Hiába : 
tempora mutantur . . .!

A fenti kijelentéssel az ügy el van temetve s az ily 
és hasonló tartalmú sorok a pusztában elhangzó szóvá 
lesznek.

Ellenben, ha vezérférfiaink közül valaki az ügy élére 
állva — maga köré gyűjtené szakunk minden fiát, ki 
vállán érzi a súlyos keresztet s közös erővel igyekezne 
jogos és méltányos kívánságainkért a küzdőtérre lépve 
irányadó köreink előtt a való helyzetet feltárni: lehetet
lenségnek tartom, hogy ügyünket diadalra ne lehetne 
vezetni.

Ügyünk diadala azonban csakis akkor lenne teljes, ha 
a riapidíj kérdése is méltányos megoldást nyerne. Nem 
kívánunk mi semmi előnyt a más szakok fölött, csak 
azt adják meg nekünk, amit már mások régen bírnak.

Nem célom itt a t. olvasót az államerdészeti útikölt
ség szabályzatok tömkelegébe bevezetni, melyből Ariadne 
fonalával is nehéz volna kibontakozni, csakis pár példá
val akarom demonstrálni a mi képtelen viszonyainkat.

A XI. fiz. osztályú erdészjelölt és a nem rendszeres.5»

tett állomásra kinevezett X. fiz. osztályú erdészek a köz
pontból, illetve állomáshelyöktől, ha 8 km.-t meghaladó 
távolságra küldetnek ki, számíthatnak napidíjat 3'03 il
letve 3'50 koronát s ha 12 km.-tnél nagyobb távolságra 
mennek, számíthatnak km.-tként 32 fillér kilométer pénzt. 
Ily nagy távolságig tessék neked, te magasabb qualifikáció- 
val bíró egyén, vándorbotot véve kezedbe, per pedes 
apostolorum utazni, a miben az a tagadhatatlan előnyöd 
meg van, hogy járműved gyorsasága folytán balesetnek 
nem vagy kitéve.

Azt hiszem velem együtt többünkkel esett meg az, 
hogy éppen 12 km. távolságra kellett mennünk kocsival 

) járható utón addig, míg a működésünk színhelyére ér
tünk; nap-nap mellett 2—3 hétig s napi 12 km. oda és 
12 km. vissza összesen megtett 24 km.-tért nem számít
hattunk fel semmit.

Pedig 24 km. jó kis séta, aki nem hiszi próbálja meg.
S mit végez az az erdészjelölt, vagy pedig a műszaki 

segédszolgálatra beosztott erdész; birtokhatárt mér vagy 
kitűz, útat, erdei iparvasútat trassiroz, hegyi vad patakot 
szabályoz, üzleti vagy kezelési épületet épit, vagy pedig 
egyéb erdőrendezőségi, erdőüzemi, vagy erdőművelési 
dolgokat teljesít a már fentebb említett 3'00 illetve 3'50 
korona korlátolt fél napidíj mellett, mely nem elegendő 
arra, hogy a szellemi és nagy testi fáradságot igénylő 
munka mellett a szükséges és tisztességes élelmezés 
költségeit fedezhesse.

Nézzük a gondnoksággal bíró erdőtisztekel, kik kerü
letükben csakis korlátolt fél és negyed napidíjakat szá
míthatnak és pedig 16. km. távolságon túl fél és 8 km.-en 
felüli távolságon 16 km.-ig egy negyed korlátolt napidíjat, 
ha csak utóbbi esetben nem éjjeleztek kint, midőn a 
korlátolt fél napidíj jár. Ezen napidíjak a következők :

IX. fiz. osztályban 4'00 illetve és 2'00 kor.
X. „ „ 3-50 „ P75 „
XI. „ „ 3-00 „ P50 „

Mondjon nekem valaki egy más szaknál ehhez ha
sonló összegű korlátolt fél és negyed napidíjakat s ak
kor mi erdészek nem fogjuk kívánni a mi napidíjainknak 
a más szakbeli hasonló fizetési osztálylyal járó napi
díjakat.

Hisz a földmivelésügyi minisztérium alá tartozó m, 
kir. állatorvosok mindig a teljes rangosztálybeli napidíjat 
számítják fel. Ott nem ismeretes a mérsékelt, korlátolt 
fél és negyed napidíj, sem pedig a 12 km-ig való gya
log utazás.

Nem értem azt sem : miért számíthat az erdész csak 
32 fillér kilóméterpénzt; mikor más szakmabeli állami 
tisztviselő pedig 40—50 fillért számíthat km-ként.

A lótartási átalány is aránytalan; mert némely ható
ságnál 500, más hatóságnál pedig 700 korona az egy 
lóra való átalány. Ez is szabályozandó egyöntetűen; mert 
minálunk, ahol az erdészek laknak a hegyes vidéken, a 
viszonyok közel egyenlők, annyira, hogy 500 koronából 
lehetetlen lovat tartani.
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Hisz a kocsis fizetése bármely faluban is havonta 
14— 16 korona s élelmezése minimálisan 20—25 koro
nára tehető havonta, ami összesen 400—500 korona ke
rek számban, mi marad tehát a ló élelmezésére, nem 
számítva a befektetett tőkét?

Ezekben igyekeztem — azt hiszem egy cseppet sem 
túlzott szavakkal — ecsetelni az erdészetnél jelenleg 
uralkodó állapotokat s ha a viszonyok nem fordulnak 
jobbra, akkor neked erdész csak az a sovány biztató 
jelszavad marad: „Ember küzdj és bizva bízzál!" 
£££££££££££££££££££££££££££X.-k£±££££mk£

T Á R C A .

Tilos erdő.*
Barátságos az erdő, 
Nyájasan integet, 
Lombok alól kihallom 
A madáréneket.

Aki ilyen tilalmat 
Állíthatott ide,
Nem lehetett jó ember, 
Annak kő a szíve.

Szinte biztat a sok d a l: 
Menjek be szaporán ! 
Keljünk nemes versenyre 
Én és a csalogány.

Nem ismeri a dalnak 
Varázsát, erejét,
Élete zord, kietlen,
És világa sötét.

De nem megyek. Előttem 
Tilalomfa mered,
Vidám dalos versenytől 
Elveszi kedvemet.

Anyai dal nem zengett 
A bölcsője felett, 
Dalával nem ihlette 
Lelkét a kikelet.

Belépni az erdőbe 
Csupa veszedelem,
Ott találnak, és akkor 
El is bánnak velem.

Lakodalmán nem zengett 
A kedv s öröm dala, 
Ábránd, remény előtte 
Ismeretlen vala.

Önkénytelen a sivár 
Emberre gondolok, 
Szárnyát szegni a dalnak 1 
Hisz ez szörnyű dolog.

Társaságban víg dal közt 
Sohase mulatott,
Csak bolyong a világon. 
Mint az elhagyatott.

És ha meghal, búcsúdal nélkül 
Temetik el.
Dalnak nem volt barátja,
Dalt nem is érdemel.

Dalmady Győző.
£ £ £ vb * £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ ££££££ £  £ £ £ £ £ ££££££ £ £ ££ £

Régibb páncél-fregátt ágyú-ütegje.
Mutatvány : Gáspár Ferenc „Hét év a tengeren" már ismertetett 

művéből.

Az ágyúk nagyságán és a lövéshez szükséges lőpor 
mennyiségén kivül igen fontos szerepe van a lövedék 
minemüségénék; tudniillik, hogy mit lőnek ki az ágyú
ból ? A szerint, amint változik a cél, azaz a megsemmisí
tendő, szétrombolandó vagy működésen kivül helyezendő 
tárgy, a szerint változik a lövedék is, amint az ellensé
ges cél felé lőnek. így például tengeri ütközetben leg
gyakrabban előforduló cél, illetőleg törekvés, az ellensé
ges hajó páncéllemezét áttörni. Erre szolgál az acélgránát.

* Mutatvány az „Új Idők“ f. évi 4-ik számából.

Ez a lövedék úgy van szerkesztve, hogy a csúcsban 
végződő hengernek hegye igen erős acélból áll, az alján 
pedig, a szélesebb, lapos végén, robbanó anyag van el
helyezve. A gránátban elhelyezett robbanó anyagnak nem 
az a rendeltetése, hogy szétrobbanása folytán a környe
zetben, emberekben, apróbb tárgyakban tegyen kárt, ha
nem az, hogy abban a pillanatban, midőn a gránát
lövedék hegyes végével beleütődik a célba, a páncélba, 
az ütés folytán önmagától felrobbanó anyag fokozza a 
gránát átütő képességét.

Azok a gránát-lövedékek, amelyek nem túlerős ellen
állást kifejtő célra lövetnek, aminők például a nem pán
célozott hajók, vagy parti erődítmények, abban külön
böznek az acélgránáttól, hogy kisebb az átütő képessé
gük, de annál erősebb a szétrobbanásuk, azaz több 
robbanó anyagot tartalmaznak. És mert ezeknek az oda- 
ütődése gyengébb és így a lövedékben rejlő robbanó 
anyag csak az ütés folytán, azaz önmagától föl nem 
robban, a hegyükön egy készülékkel vannak ellátva, a 
mely a robbanó anyag fölrobbanását létrehozza, azaz 
föl gyújtja.

Ezek a gyújtó-gránátok. Hogy a gránát-lövedék hegyén 
alkalmazott gyújtó-készülék véletlenül ne jöjjön műkö
désbe már akkor, a mikor a lövedéket az ágyúcsőbe 
helyezik, vagy talán még veszedelmes időben : a midőn 
még a lőporraktárban áll, ez okból a gyújtókészülék ge- 
niális módon úgy van szerkesztve, hogy a gyújtókészü
lék vagy útközben, azaz míg a cél felé repül, önmagától 
automatikusan jön működésbe, vagy csak az odaütődés 
pillanatában.

E két rokon (perkussziós) lövedéktől lényegesen kü
lönböznek az úgynevezett kartács-lövedékek. A kartács 
pléhből készült szelence, amely kisebb ólomgolyókkal 
van megtöltve. A szelence bádogja oly vékony és gyenge, 
hogy már a kilövés pillanatában, még az ágyúcsőben 
szétpattan, aminek következtében a benne levő ólom
golyók az ágyúcsőből kiszabadulva, már mint önálló lö
vedékek repülnek ki. Az e miatt létrejött nagymérvű 
szétszóródásuk folytán megvan az az „előnyük,“ hogy 
igen nagy területet képesek beszórni, másrészt az a hát
rányuk, hogy csak igen kis távolságra — 500—600 lé
pésnyire —• repülnek. Csak csónakokkal, torpedó-naszá
dokkal, főképpen pedig nagyobb embertömeggel szemben 
éreztetik „eredménydús működésüket“.

A kartácsnak ezen hiányát pótlandó szolgál a jóval 
hosszabb repülőképességgel bíró shrapnel. Hasonlít a 
kartácshoz, amennyiben a belseje nagyobb mennyiségű 
ólomgömböt tartalmaz és a vastag acélhüvely szétrob- 
bantására elegendő mennyiségű lőpor van benne. Ugyan
csak igen szellemes szerkezettel van ellátva a végből, 
hogy a lövedéket repülése közben robbantsa föl a benne 
rejlő lőpor. E szellemes szerkezeiénél fogva a shrapnel 
akkor és ott robban föl, ahol és a midőn a kilövő a 
robbanást kívánja.

Hogy micsoda rettenetes erővel működik egy ilyen káli-
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bérű ágyú, elképzelhető, ha ismerjük egy ilyen ágyúnak 
a kilövés pillanatában kifejtett munkáját. Az a 90-000 
liter gáz, amelyet a 400 gramm durranó-higany felrobba
nása által meggyújtott 100 kilogramm füsttelen lőpor 
fölrobbanása létrehoz, az ágyú csövében 2700 atmoszfé
rikus nyomást hoz létre,* amely az ágyúcső zárócsapját 
2,600.000 kilogramm erejével feszíti.

E gáz nyomása alatt, amely nem tart tovább, mint 
75 tizezred-másodpercig, hagyja el a lövedék másodper
cenként 900 méternyi gyorsasággal az ágyúcsövet; a 
lövedék a benne rejlő 2,500.000 kilogramm erő által ké
pes 3 kilóméter távolságban egy 55 centiméter vastag 
acélpáncélt átütni. Ezen idő alatt az ágyúcső és az 
ágyútalp mozgatható részei, amelyek együtt 50,000 kilo
gramm súlylyal bírnak, lökést kapnak a kifejlődött gáz
tól, amely lökés csaknem egy méternyire hajtja vissza 
az ágyúcsövet, 25 század-másodpercnyi idő alatt. Hogy 
ez a visszalökés kiegyenlíttessék, a fékező készülék 200 
tonnányi ellenállási 

erőt fejtett ki és a 
„cső-visszatoló“ szép 
csendesen a legcse
kélyebb megrázkód
tatás nélkül magától 
visszahajlja a hatal
mas ágyúcsövet ere
deti helyére, lövésre 
kész állapotban.

Kétszáz-háromszáz 
lövés azonban elég, 
hogy egy-egy ilyen 
ágyú-kolosszus befe 
jezze pályafútását.

Canet francia tenge
rész-mérnök meg

jegyzése szerint ez 
az ágyú olyan, mint a „tisza-virág“ ; átlag húsz hónapi szaka- 
datlan munkába és 300,000 kor.-ba kerül egy ilyen ágyúcső 
előállítása; a munkaidő pedig, amelyre képesítve van, 
nem több, mint — két és egy negyed másodperc ! (Tud
niillik a 300 lövés összesen ennyi ideig veszi igénybe 
az ágyúcsövet.)

E nagy kaliberű ágyúkon kívül vannak minden hajón 
a robbanó lövedékek (gránátok) és shrapnelek (golyó
szóró) kilövésére szolgáló kisebb, rendesen 15—17 centi
méter kaliberű ágyúk ; továbbá néhány kiskaliberű (36—47 
milliméteres) gyorságyú, a melyek nemcsak köröskörül 
a hajó peremén, hanem az árbocok tetején (a régiek 
úgynevezett: árbockosarában), sőt egyes lakosztályok és 
kabinok ablakaiban van elhelyezve. E gyorságyuk rész
ben arra szolgálnak, hogy a hajó fedélzetén tartózkodó 
személyzetben, meg a kompaszokban, jelző apparátusok
ban stb. tegyenek kárt, de még inkább arra, hogy véde-

* Tájékoztatásul megemlítem, hogy egy közepes nagyságú hai<5 
gőzgépe csak 4 —5 atmoszférikus nyomást fejt ki.

kezzenek velük a csatahajó közelébe gyanútlanul oda- 
lopódzó vékony falú, tehát könnyen átüthető torpedó
naszádok ellen.

Hogy minő fokon áll ma a tengerészeti tüzérség, leg
jobban kivehető egy kis összehasonlításból. Régebben 36 
volt a legerősebb kaliberű ágyú ; ez a 36 azonban nem 
centimétert jelent, hanem 36 fontot; ennyit nyomott 
ugyanis a legnehezebb ágyúgolyó. Hatfontos volt a leg
kisebb; a legnagyobb elérhető távolság 4000 méter volt; 
ebben a távolságban azonban ritkán talált a lövés, leg
alább 800 méterre kellett közeledni egyik hajónak a má
sikhoz, hogy. körülbelül biztosan találjon. Hogy az ellen
séges hajónak akkori legfontosabb alkotórészét: a vitor
lákat és a kötélzetet tönkre tegyék, „láncos“ golyókat 
lőttek rája. Tudniillik két ágyúgolyót lánccal kötöttek 
össze és így lőtték ki egyszerre mindakettőt. A hajó fel
gyújtására tüzes golyókat lőttek a fedélzetre, vagy pedig 
„kénes ingekkel“ ; azaz könnyen gyúlékony anyagokkal

töltött vászonzsáko
kat erősített meg egy 
vakmerő, bátor csa
pat az ellenséges hajó 
oldalán, amely csa
pat evezős csónakon 
merészkedett odáig 
közeledni. Az árboc
kosarakból pedig'pus- 
kákkal és kézi grá
nátokkal lövöldöztek. 
(Tudvalevőleg egy 
ilyen árbockosárból 
lőtt golyó ölte meg 

Nelsont is Trafal- 
garnál.)

A mai tüzérség pe
dig páncéllal védett 

tornyokban elhelyezett ágyúkolosszusokkal dolgozik, a 
melynek némelyike, mint láttuk, 45 centiméter kaliberű ; 
az ágyúcső súlya 100, 110, sőt 120 tonna, azaz 120,000 
kilogramm ; a lövedék súlya pedig 780 kilogramm ; te
hát 44-szer súlyosabb, mint a régieké ; a 45 centiméte- 
res ágyú lövedéke azonban majdnem egy tonna (1000 
kilogramm). Ez a lövedék 1000 méter távolságban átüt 
egy 30 centiméter vastag páncéllemezt anélkül, hogy a 
lövedéken egy körömnyi karcolás esnék ! A régi „nagy“ 
ágyúkhoz 12— 16 ember kellett „egyénenként“ (azaz 
minden egyes ágyúhoz); még az én időmben is 16 em
ber bajlódott kötelekkel és csigákkal egy-egy otromba 
Wahrendorf csövön, ma 3—4 ember játszva dolgozik a 
százezer kilogrammos ágyúcsövön ; a töltést, irányítást 
stb. elvégzi a villamos erő és a hidraulikus készülék. 
És hogy minő rombolást visz végbe egy hajón a jól 
irányzott lövés, azt megmutatta többek közt a kinai- 
japáni tengeri ütközet.

A kínaiak egyetlen lövedéke (acélgránát) a japáni ten
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gernagyi hajó ágyúütegébe ütött be. Ez egyetlen lövés 
120 embert ütött le !

Ezer szerencse, hogy a lövedékek e romboló erejével 
semmiféle arányban sem áll a találó képesség. De nem 
is lőnek sehol sem nehezebb viszonyok között, mint a 
tengeren. Úgy a lövő készülék, mint a célpont ingó és 
himbálózó. A hajó, amelyen lőnek, jobbról balra dől, 
vagy élűiről hátra bukdácsol; a célpont pedig hol eltű
nik egy mély hullámvölgyben, vagy pedig magasra emel
kedik a hullám-hegygyel. Innen van, hogy igazán sas
tekintet és különös kifejlett „távolságérzék“ szükséges 
ahhoz, hogy a tengeren, különösen a hullámzó tengeren 
biztos lövés essék.

A spanyol-amerikai tengeri ütközetek alkalmával de
rült ki igen világosan, hogy mily kevés lövés talál a

3) a két első csoportnak keveréke. Újabb időben leg
inkább a kreozot talál alkalmazást, rothadást gátló tulaj 
donságánál fogva. Különben jó eredményeket értek el 
vele a vasúti talpfák telítésénél. Európa különböző álla
maiban ; a vele telített talpfák átlagos tartóssága 25 év 
volt. Újabb időben telftési kísérleteket tettek egy, a pet
róleum nehéz lepárlási termékeiből és kreozotból álló 
keverékkel; a kísérletezés bevált. Igaz, hogy még nincs 
eldöntve, vájjon maga a kőolaj-e, vagy annak szárma
zékai az antiszeptikus hatásúak.

Canter és Charitskoff oda nyilatkoznak, hogy a nyers 
kőolaj és annak termékei nem antiszeptikus hatásúak. 
De ha meg is volna ezen tulajdonsága a kőolajnak, te
lítésre nem volna alkalmazható, mert a farostok állomá
nyára rombolólag hat. Tudjuk, hogy nyers kőolajba már-

tengeren. A háború befejezésével ugyanis egy amerikai 
tengerészbizottság megvizsgálta, hogy az elsülyesztett 
spanyol hajóroncsokat hány lövés érte? Összesen 170 
lövés talált, holott maga a „Jowa" amerikai páncélos 
1473 gránátot lőtt reájuk, s azalatt még hat más ame
rikai hajó segédkezett neki. 107 hajóról összesen 6000 
lövést tettek és nem talált több 170-nél. (Mégis csak jó, 
hogy a pálmák nem nőnek az égig!)

f . &

IRODALMI SZEMLE.

— A fának te l í té se  petróleummal. A telítő folya
dékok vegyi szempontból 3 csoportba oszthatók, u. m. 
1) fémsók (rézszulfát, higany, stb.); 2) antiszeptikus szén- 
hydrátok (kátrány, a fának és szénnek száraz lepárlásá
nál nyert, általában kreozot név alatt ismert olajok); és

tott fa) bizonyos idő múlva kézzel szétmorzsolható. Más
részt nem is nehéz annak bebizonyítása, hogy a fát nem 
antiszeptikus hatású szerekkel is lehet tartóssá tenni. 
Cseppfolyó paraffinnal átitatott törzs évek hosszú során 
át eltartható, sőt a bomlásnak könnyen induló testek is 
hosszabb időre konzerválhatok vele. Hasonló hatású a 
bitumen is, pedig se a paraffin, se a bitumen magában 
nem antiszeptikus szer; hatásuk tisztán fizikai. Ha tehát 
a korhadást előidéző tényezőket eltávolítjuk, — fenti 
esetben a levegő hozzájárulását bekenés által — akkor 
a szerek antiszeptikusan hatnak.

Szerzőnek sikerült a petróleumból kreozot terméket 
előállítani. Ezen termék a fenol szagára emlékeztet, 
09266 nehéz és tartalmaz 21% 300° C-on alul és 30% 
300—400 0 C-nál desztillálható olajat, azonkívül 8% naf- 
talint és 4% fenolt. Ha az így nyert olajokat gyönge 
klorhydráttal kezeljük, akkor a sav felbontja az anilint,
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mely az oldatból kausztikus szódával kiválasztható. Telí
tés előtt a fát jól kell kiszárítani, a telítést pedig nyomás 
alatt eszközölni.

Charitskoff az olajsavak és a petróleumtisztitók többi 
maradékainak felhasználásával más fakonzerválási eljá
rást ajánl. A nyers petróleum T5 2%-nyi olajsavakat 
tartalmaz. Ezeket a következő eljárással nyerjük. Az al- 
kalikus lúg addig lesz hevítve, mig a legtöbb kőolaj lett 
kiválasztva; a szappan-oldat azután érintetlenül hagya- 
tik, de ügyelünk rá, hogy a végleges osztályozásig for
rón maradjon, vagy csak addig, míg gyöngén zavaros. 
Azután addig öntünk hozzá forralt vizet, amíg az oldat 
megtisztult, mire azután fölös mennyiségű kénsavat ve
zetünk a szerves szappan-oldathoz. Az oldat tejszínű lesz, 
olajsavat tartalmazó réteggel fedve. Az utóbbit gyönge 
kénsavval és vízzel tisztítjuk meg az alkaliáktól s azután 
2%-nyi kausztikus szódát tartalmazó gyönge lúggal eltá
volítjuk a kén- és kénsavat.

A nyers olajsav 0 961—0'970 nehéz, sárgásszínű fo
lyadék ; bomlás nélkül nem desztillálható.

Charitskoff üres térben lepárlás alá vett olajsavakból 
főzés által nyert;

200 0 C-ig 29 6%-nyi 0’909 nehéz lepárlási terméket 
2 0 0 -240  0 „ 35‘2%-nyi 0‘974 „
240—265 0 „ 27'8°/o-nyi 0'979 „

A savak savanyú vagy közömbös sók sorozatát képe
zik; a nátron, valamint az alkalikus vassók nem anti- 
szeptikusak. A vasoxyd-sót nyerjük, ha vas-reszeléket a 
tisztításnál használt kénsavban feloldjuk; a folyadékhoz 
levegőt hozzájuttatunk, hogy az oxydul-só oxyd-sóvá vál
tozzék s azután folytonos kavarás mellett a szappan-ol
dathoz öntjük. A vasoxyd-só ligroinban és benzinben 
oldható és mint ilyen telítésre alkalmazható. Ónsót nye
rünk, ha valamelyik nátron szappanban oldható ónsót 
kétszeresen szétbontjuk és azután a vasoxyd-sóhoz ha
sonlóan ligroinnal vagy benzinnel kezeljük. A rézsó az 
oxalsavnak a fémre való közvetlen hatása által nyeretik, 
ligroinban és benzinben oldható; az előbbenieknél fon
tosabb, mert nagyobb átszivárgási képességénél fogva a 
sejtközötti terek azt gyorsan abszorbeálják.

Egy további gyakorlatilag érdekes só az aluminium-só, 
melyet közömbös nátron-szappanból, timsóval, vagy agyag
szulfáttal való kiválasztás által nyerünk ; 1%-ot tartalmazó 
oldat-telítésre használható.

Valamennyi fémsó vízben oldatlan; ligroinban és ben
zinben azonban oldódik és ilyen alakban impregnálásra 
alkalmas. Telítés után a benzin üres térben való hevítés 
által eltávolítható.

(Centralblatt f. d. Forstwesen.) G. J.
— Kopárok f á s í tá sa  P rá g a  mellett. A Moldva 

és Elba folyók csatornázása körül működő bizottság el
határozta, hogy az 1903. év tavaszán a már csatorná
zott Moldva és mellékvölgyeinek kopár oldalait, valamint 
vízmosásait Troja és Choszterub között, mintegy 15 km. 
hosszban, 20,000 korona költséggel beerdősíti. A foga

natosított erdősítés kiterjedése 162 ha., melyből 14'2 ha. 
kisbirtokosok, — 59’2 ha. községek, és 88'6 ha. uradal
mak tulajdona. A munkálatok ezen földbirtokosok bele
egyezésével 1903. évi február hó 3-án vették kezdetü
ket hét állomáson, melyeknek mindegyikén egy ültetés
vezető szakember megfelelő számú munkással, összesen 
mintegy 400-al működött. Az ültető gödrök 1 ha-on ke
reken 9000, előbb a déli oldalakon, később az északi 
oldalakon lettek lehetőleg szabályos hármas kötésű háló
zatban elkészítve. A csemeték elültetése március 9-én 
vette kezdetét és május 2-án nyert befejezést. Miután a 
beültetett terület tengerszint feletti magassága átlag 200 
m., tehát a lombfák tenyész-övébe esik, füst károsítá
soknak ki van téve s a tulajdonképpeni cél; a talajkö
tés, oly fanemek ültetése határoztatott el, melyek ezen 
lombfa-regióban jól tenyésznek, a füstnek leginkább el
lenállának s kifejlett erős gyökérzetükkel a talajt lehető
leg megkötik. Az ezen kopárokon található korábbi ülte
tések bizonyítják, hogy a tölgy és akác azon fanemek, 
melyek a föntebb érintett követelményeknek leginkább 
megfelelnek. De mivel tölgy-csemeték nem állottak ren
delkezésre és azok sikeres tenyészetét ezen kopárok ter
méketlen, a nap hevének kitett talaja amúgy is kétsé
gessé tette, a tölgy-állomány telepítése — rendszerint 
minden csemetegödörbe 3 makkot helyezve — tölgy
makkal történt. A csuszamlásoknak kitett helyeken töl
gyön kívül akác-csemete lett ültetve, jobb termőhelyeken 
nyírfa-csemeték, nedvesebb helyeken és árkokban éger, 
juhar, nyár, fűz, stb. A hegyoldalakon a tölgy közé kü
lönféle fenyőfélék lettek csoportosan elegyítve. A sziklás 
részletek, melyeket csak sekély rétegű talaj föd, spar- 
tium magjával szórattak be. Az ültetés befejezése után 
még az egész terület nyirfa-maggal lett bevetve. Össze
sen el lett vetve és ültetve 7300 kg. tölgymakk, 150 
kg. nyír és 25 kg. spartium mag, továbbá 85000 luc
fenyő, 88000 európai és 20000 japáni vörösfenyő, 61000 
fekete és egyébb fenyő, 57000 akác, 17000 nyír, 500 
szil, 1450 mezgés éger, 400 kanadai nyár, 170 vörös
tölgy, 100 amerikai szil, 100 hamvas éger, 50 hárs és 
100 darab hegyi juhar. Az időjárás úgy az ültetés alatt, 
mint azt követőleg kedvező volt. A fenyő-csemetékből 
ugyan sok kiveszett a forró nyári napokon, de azért az 
ültető gödrök nem üresek, amennyiben a tölgy-makkból 
kelt csemeték mélyre ható gyökérzetükkel sikeresen el- 
lentálltak a szárazságnak s vidoran tenyésznek. Az egész 
területen az ültetés sikerültnek mondható s csupán a 
kedvezőbb viszonyok között is szükséges pótlásokra fog 
szorulni. Az erdővédelmét részben a bizottság által fize
tett közegek, — részben az uradalmak alkalmazottai tel
jesítik.

„Oesterr. Forst- u. Jagd-Zeitung.“ M.
— Az erdei fenyő tűhu lla tásá t  okozó Hysterium 

pinastri nevű gomba tudományosan még nincs eléggé 
megvilágítva; tapasztalatok alapján azonban eléggé isme
retes fellépési módja és az ellene való védekezés. A
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gomba a tavaszi tűhullatást megelőző év nyár utóján 
lepi el a fát. Mivel a nedvesség nagyon előmozdítja a 
gomba kifejlődését, a baj leginkább nedves nyarak után, 
vagy televénydús mélyedésekben, továbbá rétek és vizek 
mellett, déli lejfű beárnyékolt vagy búja fűnövésű fiata
losokban lép fel. Károsításának leginkább a sűrűn nőtt 
gyönge csemeték 6 éves korukig vannak kitéve.

Eddig a baj ellen a bordói lével és rézszóda-oldattal 
védekeztek.

1. A bordói lé. Előállításához szükségeltetik: 100 1. 

víz, 2 kg. rézgálic és 4'5 kg. oltott mész. A rézgálicot 
faedényben forró vízben oldják fel s ehhez hozzá adják 
az átszűrt mésztejet. Ha a folyadékba mártott lacmus- 
papiros megbámul, a keverési arány helyes. A folyadék 
aznap használandó fel, a melyen készítették, különben 
elveszti hatását. Ezen folyadékkal való permetezésnek 
csakis julius és augusztus hónapokban van eredménye 
és a permetezés hatása csak egy évre terjed ki. Nagyobb 
kiterjedésű fiatalosokban csak a megtámadásnak legin
kább kitett helyek permetezendők; szintúgy elegendő, 
ha a sorokbancs ak a legszebb csemeték lesznek per
metezve ; főgond fordítandó az átiskolázott csemeték per
metezésére. A permetezés intenzív legyen, míg a tűk 
kékes színt kapnak. A túlerős permetezésből esetleg 
származó hátrányok eddig ismeretlenek. A permetezés 
csakis a két és több éves csemetéknél jár hatással s 
ha a folyadék helyesen lett előállítva s a vele való ke
zelés is helyes volt, a csemeték menttek a bajtól. A 
permetezést csak száraz időben lehet eszközölni. Egy
szeri permetezés költsége ha-ként kbl. 6—7 korona.

2. A rézszóda hatása körülbelül megközelíti a bordói 
keverékét. 100 1. vízben 1 kgr. rézszóda-port öntenek 
és seprővel jól megkeverve; a rézszóda hamar olvad fel. 
Ezen folyadéknak előnye, hogy több napig is megtartja 
hatását és kerüköltsége ha-ként csak 2 koronát tesz ki. 
Hatását még nem próbálták elégggé ki.

(Deutsche Forstzeitung Neudamm.) Q. J.
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V A D ÁSZAT.

A tamáskodók.
Irta : Peklényi.

Nyári szabadságom végével úgy intéztem a soromat, 
hogy az utolsó két napot Jóska barátomnál tölthessem.

Délután 3 óra tájban érkeztem hozzá, hol egy szü- 
kebbkörű vadásztársaságot találtam, kik apró hajtás* 
közben eldicsekedtek, hogy délelőtt a nádasberket hajtot
ták s abban négy rókát, két nyulat és vadmacskát lőt
tek. Én pedig megvetőleg lenéztem őket s kijelentettem, 
hogy az olyan embert, aki már medvét is lőtt, az ilyen 
csekélységek nem igen érdeklik.

— Ne úsztass** koma, — szólott Jóska, — csak nem

* Kvaterkázás.
** Szelídített kifejezése a hazudásnak.

akarod elhitetni velünk, hogy te H . . . ba medvét lőt
tél, ahol medvét még a legöregebb Héberek sem láttak, 
vagy talán már te is felcsaptál a M. E. munkatársának 
s ezért akarod úgy elhajítani a sulykot.

— Dehogy akarom, dehogy akarom, eszem ágában 
sincs; tudod, hogy nem szokásom, hanem előbb hall
gassátok meg a történteket s azután ítéljetek.

— Halljuk ! halljuk!
— No hát figyeljetek!
— Augusztus 8-án érkeztem meg a sógoromhoz H . . . 

ba, ahol körülbelül 4 hetet szándékoztam tölteni. Mind
járt a vadállomány mennyisége után tudakozódtam s azt 
a kedvező értesítést nyertem, hogy annyi a fogoly, hogy 
a földnek is nehéz, mert H . . . ba igazi vadász-ember 
nincs, a vadászati jogot is két odavaló földmives ember 
bérli, akik a nyulat is lesből lövöldözik, a fogolylyal pe
dig — minthogy lőni nem tudják — egyáltalán nem tö
rődnek s így nem csoda, hogy a foglyok oly nagyon el
szaporodtak. A vadászati jogot bérlőkkel könnyen kiegyez
tem, az uradalmi nagybérlőtől pedig engedélyt nyertem 
a vadászatra s így szabad volt előttem a vásár az egész 
határban, s azt alaposan ki is használtam.

Augusztus 9-én — mivel korán kelni nem szeretek — 
úgy 8 óra tájban indultam el s egyenesen a philoxera 
által elpusztított, de azóta be sem telepített puszta sző
lőknek tartottam. Alig tettem nehány lépést, Lir kutyám 
— egy angol setter — máris húzott a foglyokra s mi
dőn felrepült egy folt, szokásom szerint jobb csővel az 
öreg kakast emeltem le, ballal pedig egy villást, hogy 
így kakas hiányában könnyen össze szedhessem vala
mennyit. Megfigyeltem, hová szálltak be s mentem arra, 
azonban útközben ismét egy újabb foltra bukkantam s 
abból is kilőttem a kakast és egy csirkét. A harmadik
kal hasonlóképen jártam s már-már bosszantani kezdett, 
hogy hat fogoly közül három öreg kakast lőttem, holott 
a legremekebben kifestett fiatalokat lőni is módomban 
állott. Végre sikerült egy negyedik foltot a völgyben 
fekvő rétre kényszeríteni, ahol a sarjúból kutyám egyen- 
kint pattogtatta ki, én pedig egytől-egyig remekül leszed
tem őket s hozzájuk még két tapsifülest is betettem a ne
hezedő háttarisznyámba. Megolvastam őket s a foglyok 
29-en valának, mire elhatároztam, hogy még egyet lövök, 
hogy ki legyen a kerekszám 30. Most azonban oly 
dolog történt velem, ami még soha, mert a mint az ol
dalban ballagtam, oly sűrűn rebbentek előttem a foglyok, 
hogy egy lövésre hármat lőttem, tehát akaratlanul több 
lett a foglyom, mint a mennyit szándékoztam lőni. Ott
hon szépen egymás mellé kiraktam a 32 foglyot . . .

— Nem olyan 32-es volt-e, a melyben a tizes szám 
után az alsó következik ? kérdé maliciózusan Jóska.

— Nem bizony testvér, mert mind a 32 olyan igazi 
fogoly volt, hogy a szakácsné is kétségbeesett attól a 
gondolattól, hogy ezeket mind egyszerre neki kell meg- 
koppasztani. No de felmentettük ettől a dologtól, mert 5 
fiatal kivételével a többit szétküldöztük a faluba, notabi-
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Irtásainak. így történt ez a következő napokon is, sőt 
már a negyedik napon a közeli városba kellett külde- 
nem lőszerekért, mert a magammal hozott mennyiség 
— bár egy hónapra volt szánva — már nagyon fogya
tékán volt. Az ötödik napon elhatároztam, hogy nap-nap 
után vadászok — bár a rettentő hőség igen megviselt 
s addig fel nem hagyok vele, míg 500 darabot ki nem 
lövök. Elhatározásomnak ura is voltam s a tikkasztó hő
ség okozta bágyadtságot csak addig éreztem, míg az első 
puskaszó eldördült, azután hajtott a szenvedély s a vad 
látása annyira felvillanyozott, hogy ruganyos léptekkel 
tettem meg az egész utat. Lőtt fogoly mindennap annyi 
volt, hogy a feleslegest minden délután elküldtem a bí
róhoz, hogy a szegények és a betegek között ossza ki, 
de amint később megtudtam, a legnagyobb részét ön
maga kebelezte be.

Augusztus 2.1-én reggel, éppen a tarisznyát akasztottam 
a hátamra, midőn betoppan hozzám S. Gyula, a szomszéd 
község református lelkésze, kihez régi barátság fűz s így 
szívesen maradtam otthon. Ebéd közben meggondoltam 
a dolgot, hogy a mai mulasztásom elterelhet a kitűzött 
500 darab fogolytól, mert még majdnem 200 darabbal 
voltam hátralékban s ez okból azt határoztam, hogy fel
használom a kora délutáni rekkenő hőségben a fogoly 
lustaságát s néhány darabbal apasztom a restanciát. 
Megállapodtunk abban, hogy a sógorom és Gyula dél
után 4 órakor kimennek a pincébe s engem ott fognak 
várni friss daróci és valami jó harapni valóval. Úgy is 
lett, én már 1 óra után ballagtam a Lirrel kifelé, vagyis 
inkább vánszorogtam, mert jóllakva és álmosan va
dászni inkább erőltetés, de mulatságnak teljességgel nem 
mondható. A kedvtelenség és a lustaság meg is bosz- 
szulta magát, mert 9 darabnál többet nem tudtam ösz- 
szeszedni. Úgy 4 óra tájban a pincék felé tartottam, a 
mely pincék a szőlő elpusztulása óta a szó szoros értel
mében romban hevernek, tetejük elpusztult, oldaluk ösz- 
szedült s a gádorokat és az utakat öles bürök és bodza 
verte fel, úgy, hogy a körülbelül 70 pince közül most 
csak 4 van karban tartva.

A mint a pincékhez értem, kiakartam szedni a töltést 
a puskámból, de ugyanakkor eszembe jutott, hogy Ló
ránt öcsém tavaly itt a gazban két foglyot lőtt s így én 
is megpróbáltam még az úgy is eléggé kevés zsákmányt 
szaporítani. Amint így bogarászok a gazban, hát egy
szerre csak egy elhagyott pincegádorból morgást hallok, 
kutyám hozzám lapul, a bodza-bokor elkezd mozogni s 
kidugja belőle a fejét egy bozontos szürke medve. Hogy 
mit éreztem, azt nem tudom, de annyi bizonyos, hogy 
abban a pillanatban eldördült a fegyverem mindkét csöve, 
magam pedig szaladásra fogtam a dolgot s egy perc 
alatt a sógorom közellevő pincéjében termettem s ott az 
ajtót magam után bereteszelve az ott lévők csodálkozá
sára levágtam magam egy lócára, kutyám pedig a hor
dók alá a kantárfa közé bújt.

Izgatottságomból még magamhoz sem jöttem s két

társam sürgető kérdéseire még válaszolni sem tudtam, 
midőn a pinceablak vasrácsa között bedugta a fejét egy 
veres sipkás oláhcigány, aki síró hangon kérte, hogy 
ereszszük be. Azonnal tisztába voltam a helyzettel; az 
oláh a nagy meleg elől medvéjével együtt hűvösre, a 
pincék közé menekült s ott oly mélyen elaludt, hogy 
csak az én lövésem ébresztette fel, én pedig meglepe
tésemben észre sem vettem, hogy a medve nyakán lánc 
volt, a mit különben is a nyak bozontos szőre megle
hetősen eltakart. Szegény medvetáncoltatót szívből saj
náltam, mert az a hitvány 10-es serét 8 lépésről úgy 
összeroncsolta a medve torkát, hogy egy hang nélkül 
kiadta páráját. A vers vége az lett, hogy az oláhval ki
egyeztem s így a medve bőre drágán jutott birtokomba.

— Hát a foglyokat hányra vitted fel ? kérdezi Jóska.
— 517-re, feleltem nagy büszkén.
— Szép, szép, mondá Jóska, csak egygyel nem va

gyok tisztába, hogy a medvét higyjem-e el, vagy ezt a 
sok fene foglyot ? mert mindakettő sok volna egy em
bernek.

— Elhiheted pedig azt testvér, mindakettőt, mert a mit 
én mondok, az egy szálig igaz !

— Én meg azt mondom — szólt közbe P. Sándor, a 
híres rókalövő, hogy ne higyjük el neki egyiket sem.

— No jó! Ha nem hisztek a szónak, majd hisztek a 
nyomtatásnak. Azért is bebizonyítom, hogy igaz, mert 
megírom a „Magyar Erdésznek“ s az én jó Noémi ba
rátom nemcsak hogy elhiszi, hanem nyomtatásban is 
elétek tálalja ezt az igaz kalandot.
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Egy rókáról.
A múlt hónapban a biharmegyei kislatabári erdőn tar

tott vadászatunkon, mely főleg a nagyszámban elszapo
rodott róka-had irtására irányult, az előre bejelentett 
negyven (?) róka közül a többek között egy sok viszon
tagságot átélt kan is esett zsákmányul, mely csöndes 
lépésben haladva, már távolról feltűnt karcsú darázsde
reka miatt. Elejtése után kitűnt, hogy a karcsúságot nem 
valami modern fűző, hanem közönséges drótgyűrű okozta, 
mely átszorítva a róka derekát a bordák alatt, a bőrt 
átvágva a húsba is belenyomult, s ott köröskörül háj
szerű gennyes sebet idézett elő. A dróthúrok valamelyik 
kalandja közben kerülhetett a koma derekára, amiből 
forgolódva igyekezett szabadulni ő kelme, mert a drót 
nem ráhúrkolva, hanem alúl összecsavarva volt a róka 
hasi oldalán, s a csavarás közben eltörve a drótot, sza
badulhatott meg a tőrtől.

A sebről ítélve, szegény ravaszdi legalább egy hónapig 
viselte a húrkot, amiközben nagy kínokat okozhatott a 
drótgyűrű, nemcsak a seb folytonos nyitvatartása, hanem 
a nagy szorítás által is, mert a róka csontig lesoványo
dott és ivarszerve is teljesen el volt halva.

A sokat szenvedett rókának csak megváltás volt a 
halál.
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Mondanom sem kell, hogy az előre bejelentett negy
ven róka közül nyolcvan percentnek még nyomára se 
akadtunk.

Nagyvárad 1904. febr. 6. H. A.

Hiuzt lőtt a tél folyamán Borgo-Besztercén egy oláh 
paraszt, amelyre cserkészés közben akadt. Ottani vadász
körökben nagy feltűnést keltett az eset, mert 9 évvel ez
előtt lőttek azon a vidéken hiuzt s azóta hírét sem hal
lották ennek a vérengző vadnak.

Eredm ényes vadásza t.  Gróf Festetich Tasziló keszt
helyi uradalmában január elején nagy vadászatot rende
zett. A vadászaton jelen voltak Hohenlohe Gottfried her
ceg, gróf Goluchovszki Agenor külügyminiszter, Andrássy 
Géza, Andrássy Tivadar, Esterházy Miklós, Móric grófok, 
gróf Khewenhüller Rudolf nagykövet, gróf Széchenyi 
Péter, Fürstenberg Károly herceg, a házigazda, és fia, 
György gróf. A vadászatok Vörcön és a keszthelyi me
leggáti remiszben voltak. Terítékre került 2300 darab 
apró vad, melyből 1800 fácán.

Fe k e te  róka. Báró Fiáth Elemér Pécs környékén 
egy fekete rókát lőtt, amelynek a farka vége fehér és a | 
háta egy kissé vörhenyes volt. A báró a ritka állatot ki- 
tömette.

Fehér lábú vadm acska.  A somogymegyei Kálmán- 
csai pagony egyik csapóládájába f. évi február lö-án 
egy vadmacska (kandúr) került, melynek mind a négy 
lába a talptól kezdve 4 cm. magasságig tiszta fehér. 
Hogy csakugyan vad-macskával van-e dolgunk, kezdet
ben magam is kételkedtem, mert nem éppen nagy pél
dány. Hossza 55, magassága 26 cm., súlya 5 klgr. Fark
hossza 55 cm., de éppen a farok az, amely valódisága 
iránt kétséget nem hagy, miután az aránytalanul vastag, 
hét fekete gyűrűvel és fekete tompa véggel ellátott. Sző- 
rözetének színe egyébként normális. Minthogy a dolog 
érdekel, kérdem a tisztelt szaktársakat, hogy van-e tu
domásuk ily rendellenes színezetű vadmacska elejtésé
ről ?* Nem tartom kizártnak, hogy e macska talán elva
dult házi macskával való kereszteződésnek produktuma, 
ami tekintve, hogy a vadmacska Somogybán bár ritkán, 
de előfordul, éppen számuk ritka volta miatt nem volna 
alaptalan feltevés. Hajek Antal.

Dámvadak Aradm egyében. Arad vármegye egyes 
vidékein az utóbbi időben több gyönyörű dámvadat lát
tak, melyek valószínűleg gróf Almássy Dénes, gyulai er

* A vadmacskánál az albinizmus ritkább eset, de azért már van 
számos példa feljegyezve. Hogy ez esetben keresztezéssel van dol
gunk, az valószínű, mellette bizonyít a macska csekély súlya, mert 
egy jól kifejlett vadmacska 8—9 kilót is nyom. A fehér lábak is 
keresztezésre vallanak, mert leginkább ilyen vad- és házimacska 
keresztezésből származott példányoknál gyakoriak. Szerkesztő

dőségeiből kóboroltak el a megyébe, hol a glogováci 
kincstári erdőségekben hatalmas termetű, dámbika tanyá
zik ; a maros radnai erdőségben három dámszarvast 
láttak ismételten ; Siklón pedig a buján zöldelő buzave- 
téseken két nagy dámbika legelészett; egyikökre egy 
főhadnagy 20 lépésről ráduplázott, de a nemes vadat 
csak megsebesítette. A vadorzók és lesipuskások nagy 
ambícióval lesnek az értékes vadakra.
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KÜLÖ NFÉLÉK.

Lapunk zártakor vettük a következő miniszteri körren
deletét, melyet fontosságánál fogva egész terjedelmében 
közlünk :

16519. , M. kir. földmivelésüqyi miniszter.
----------------- s z á m . ------------------------------------------- —------------------------- -
1/2.1902.

Körrendelet.
(A tenyésztendő fanemek helyes megválasztása és a Sel
mecbányái központi erdészeti kísérleti állomásnak hatósági 

magvizsgálással való megbízatása tárgyában).
Valamennyi kincstári erdőhatóságnak, erdőrendezőség

nek, erdőfelügyelőségnek, erdőőri szakiskolának, állami 
erdőhivatalnak, a besztercei m. kir. erdőigazgatóságnak 
és a Selmecbányái m. kir. bányászati és erdészeti aka
démia igazgatóságának.

Tudomásomra hozatván az, hogy az erdők felújításá
nál, különösen a tenyésztendő fanemnek megválasztása 
tekintetében nem mindenütt járnak el a kérdés fontossá
gának megfelelő gondossággal és hogy a termőhelyi vi
szonyok szigorú tekintetbe vétele nélkül általában nagy 
előszeretettel telepíttettek a gyorsan növő tűlevelű fafa
jok még az őshonos, már kipróbált és különben is érté
kes fát szolgáltató lombfajok rovására is, miután továbbá 
a tapasztalatok igazolják azt is, hogy nevezetesen ko- 
csánytalan tölgyeseink által elfoglalt területek felújításá
nál sem volt mindenkor helyesen megválasztva az ülte
tendő makk, illetve csemete faja s hogy ez a körülmény 
kocsánytalan tölgyeseinknek jelentékeny mérvben való 
apadását vonhatja maga után: ezeknek az okszerű erdő- 
gazdasággal össze nem egyeztethető káros jelenségeknek 
megszűntetése céljából felhívom a címet, miszerint a sa
ját tevékenységi körében hasson oda, hogy az erdősíté
seknél az okszerű erdőgazdaság követelményeinek meg
felelően mindenkor az illető vidék termőhelyi viszonyai
nak legmegfelelőbb fanemek ültettessenek és hogy erre a 
követelményre már a csemetekertek telepítésénél is kellő 
gond fordíttassék; továbbá, hogy a makkot gyérebben 
termő kocsánytalan tölgymakk még kisebb mennyisége 
is figyelemben részesüljön és főleg tisztán, nem más 
tölgyfajok makkjával keverten szedessék és használtassák 
fel erdősítési, illetve csemetenevelési célokra; a nélkü
lözhető makmennyiség pedig eladás céljából való köz- 
hirrététel végett a kir. erdőfelügyelőségnek idejekorán 
bejelentessék. Végül kiváló gondoskodás tárgyát képezze
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az is, hogy a kocsánytalan tölgynek a természet által 
már kijelölt termőhelyén kocsányos tölgy ne ültettessék. 
Önként értetődik azonban, hogy a kopár és már kiélt 
talajú erdőterületek felújításánál, melyeken nem lehet 
mindig az illető vidék őshonos fanemét megtelepíteni, 
ezután is a könnyen megtelepülő és a talajjavító fane
mek részesítendők előnyben.

Egyben értesítem a címet, hogy mivel a mezőgazda- 
sági termények, termékek és cikkek hamisításának tilal- 
mazásáról szóló 1895. évi XLVI. t.-c. 9-ik, és az e tör
vény végrehajtása tárgyában kiadott 38286/1896. számú 
utasítás 14-ik §-ának rendelkezései értelmében a törvény 
határozmányai alá eső mezőgazdasági termények, termé
kek és cikkek, illetve ezek hamisítására alkalmas anya
goknak az idézett utasítás értelmében szükségessé váló 
szakszerű megvizsgálására és az ítélet hozatalául szol
gáló szakvélemények adására az állami kísérleti állomá
sok hatalmazandók fel: 1903. évi 611. számú rendele- 
temmel fent idézett utasítás 14. §-ában körülirt megvizsgáló 
teendők végzésével az erdei fák magvainak vizsgálatára 
nézve a Selmecbányái központi erdészeti kísérleti állo
mást megbíztam.

Budapest, 1904. évi február hó 5-én.
A miniszter helyett:

Makfa/vay,
államtitkár.

* Személyi hírek. A nagyváradi 1. sz. káptalan Pin
tér Mihály erdőgondnok elhalálozása folytán Jász Károly 
urszádi erdőgondnokot Kis-Jenőre helyezte át s egyúttal 
főerdészszé léptette elő; Petrus József farkaspataki erdő
gondnokot pedig az urszádi erdőgondnokság vezetésével 
bizta meg.

* Halálhírek. Pintér Mihály uradalmi és Trauer Gyula 
m. kir. főerdészek elhaltak. R. i. p.

* Székely kiállítás. Az E. G. E. elhatározta, hogy 
1904. év őszén a székely nép életének megismerése vé
gett kiállítást rendez. A kiállítást 4 csoportra tervezik: 
1. Természeti kincsek, (fürdők, ásványvizek, értékes kö
vek, ércek, stb. osztályozása); 2. Ipar, (gyáripar, kisipar, 
háziipar); 3. Mező-erdőgazdasági és erdőipari csoportra, 
az elsőbe beleértve az egyes, esetleg tervbe veendő idő
szaki részletkiállításokat is ; 4. Néprajzi- és turisztikai 
csoportra.

* Ujabbi adakozások a Selmecbányái akadémiai
kör házalapra: Faragó Béla Zalaegerszeg 20 kor, Mitske 
Gusztáv 10 kor. Összesen 30 kor. Rendeltetési helyére 
küldtük. A szerkesztő.

* Az elemek tana megingott. Évszázadok folya
mán fejlődött a vegytan tudománya, míg hosszas vajú
dás után végre a kémikusok fölállították a megdönthe
tetlen elemek rendszerét és kimondották, hogy az elemek 
vegyileg azok az egyszerű természettestek, melyeket ré
szeikre bontani vagy átváltoztatni többé nem lehet. Most 
ezt az állítást megcáfolták s bebizonyosodott, hogy a tu

domány sem csalhatatlan. A nagy angol vegytantanár 
Ramsay Villiam egy fölfedezéséről Londonban felolvasást 
tartott, melyben bebizonyította, hogy a nehány év óta 
fölfedezett rádium, héliummá változtatható át. Nagyszámú 
kémikus jelenlétében kísérlettel bizonyította be, hogy a 
rádium nevű világító elemből különös gáz ömlik ki, mely
ből rövid időn belül a színkép elemzés alkalmával a 
napban észlelt hélium képződik. A rádiumból kisugárzó 
gázt kis görebbe gyűjtötte, melyet légmentesen elzárt. 
Ezen felfogott gáz eleinte a rádium összes jellegzetes 
sajátságait mutatta, de már két nap múlva egészen 
különleges szín képében jelentkeztek azok a sárga vona
lak, a melyek a hélium színképét alkotják, végre egy 
hét múltán kitűnt, hogy a lombikban lévő anyag hélium. 
A fölfedezésről döntő ítéletet mondani még korai volna, 
de kétségtelenül forradalmat jelent a kémiában.

* Kőolaj útak javítására. Franciaországban már 20 
évvel ezelőtt vékony kátrány réteggel vonták be az úta- 
kat, hogy a port távoltartsák az úttesttől. Kaliforniában 
ezen célra 1900 óta petróleumot használtak s kétszeri 
bekenés által aszfalt-réteget nyertek, mely a por képző
dését megakadályozta s az esővíz könnyen folyt le az 
úttestről. Újabban Angliában és Franciaországban ezen 
célra kőolaj- és kátrány-keveréket használnak és pedig jó 
eredménynyel.

* A fahamú salakja. A cserfa vagy egyéb tűzifa 
elégéséből keletkezett hamúban néha előfordul szilárd 
salakszerű anyag, mely gömbölyű borsónagyságú össze
nőtt szemekből áll s a rézgálicra emlékeztető zöld színnel 
bír. Ez a salak nem más, mint a hamúban levő man
gán és hamúzsír (K2 C O 3 )  vegyülete, melyek a nagy 
hőben — szilárd anyaggá —- káliummanganáttá (Ka Mn 
O 4 ) egyesülnek. Az ilyen salak tehát, bár ritkán fordul 
elő, mégis egész normális képződmény a fának elégé
sénél.

* A fa tűzmentessé tételéről közöltük röviden 
lapunk 21-ik számában azon újabb eljárást, mely sze
rint a neutralis kénsavas timföld helyett ennek basikus 
sóit alkalmazzák. Az eljárás Gautsch Konrád müncheni 
vegyész szabadalma, ki vele laboratóriumában már 20 
év óta kísérletezik, de nyilvánosság elé csak 2 év óta 
került, a midőn a porosz kormány egy vonatégés után 
pályázatot hirdetett tűzmentesítő eljárásra s a pályázók 
közül mint győztes Gautsch került ki. Most a berlini 
Mechanisch-Technische-Reichsanstalt — mint legilletéke
sebb fórum — a nyilvánosság előtt tett kísérleteket Gautsch 
módszerével. Két egyforma kunyhót készítettek, melyek 
közül egyiknek alkatrészei Gautsch szerint impregnált 
fából készültek, míg a másik kunyhó közönséges fából 
épült. Mind a két kunyhóban petróleummal meglocsolt 
fát helyeztek el és a rakásokat egyszerre meggyújtották. 
A telített fából készült kunyhó a tűzgerjesztés után alig 
mutatott némi változást s az csupán abból állt, hogy a 
deszkák élein mutatott csekély szenesedést és 20 perc 
múlva, a mikor a másik kunyhó leégve teljesen össze-
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omlott, a Gautsch-félén alig lehetett nagyobb sérülést 
észrevenni. A tűzmentességet onnan lehet magyarázni, 
hogy az ammonium sulfáttal és ammonium borattal te
lített fa a meggyújtásnál ammonia-gázt fejleszt, mely az 
égést megakadályozza s hasonló hatása van a bornak 
is, mely a sejteket megtölti. Az így telített fa állítólag a 
rothadásnak is jobban ellentáll, a mennyiben az ammo
nium borát antiseptikus és nem is hyroskopikus úgy, 
hogy a hygroskopikus ammonium sulfáttal bizonyos arány
ban a fába jút, az utóbbinak hyroskopikusságát annyira 
redukálja, hogy az impregnált fa nem vesz tel több vi
zet, mint az impregnálatlan ; a rothadást pedig a bór 
sónak antiseptikussága állítólag hosszú időre megakadá
lyozza.

* A tölgy talpfákról február 11-én Székely Ignác 
a Magyar Fakereskedők és Fatermelők Országos Egye
sületében érdekes előadást tartott, mely a „Magyar Fa
kereskedő“ febr. 15-iki számában egész terjedelmében 
megjelent.

A fölolvasásból megtudjuk, hogy Magyarország vasúti 
talpfaszükséglete 1881-ben kereken 865 ezer volt, 1891- 
ben egymillió négyszáznegyvenezer és 1901-ben már a 
két milliót is jóval meghaladta. Kivitelünk 1900-ban tett 
kereken egy millió drbot, mely azonban 1903. évben 
720 ezerre apadt. Hazánk évi talpfatermelését 
bükkfa vasúti talpfákkal együtt) összesen 3 millió darabra 
becsülhetjük, melyből 272 milliót a honi vasutak használ
nak fel.

A talpfakereslet e szerint emelkedett, de az árak nem 
változtak, pedig mindenki tudja, hogy úgy a nyersanyag 
beszerzése mind nehezebbé és költségesebbé vált, mind 
pedig a termelési árak a megváltozott munkásviszonyok 
miatt folyton emelkedtek. Ezzel szemben azt kellene hin
nünk, hogy a legnagyobb talpfafogyasztónak a M. Á. V,- 
nak a tölgytalpfák minősége iránt támasztott igényei 
lejebbb szálltak. Ez pedig nem áll, mert a M. Á. V.-nak 
erre vonatkozó feltételei a következők :

„A talpfákhoz csakis száraz helyen termett, egyenes 
növésű, tömött rostu, tökéletesen ép, kéregtől, szijács- 
fától, nagyobb ággörcsöktől, hasadékoktól és mindennemű 
egyéb hibáktól ment fákat szabad használni. Nedves, 
vagy mocsáros helyeken nőtt fák általában, továbbá el
vénült, korhadt, szúette, taplós és oly fák, melyek kellő 
tömöttséggel nem bírnak . . . .  stb. stb. nem használ
hatók.“

Hogy aztán ezen feltételek mindegyikének meg nem 
felelhet, azt tudja mindenki, aki tölgyfa-termeléssel fog
lalkozott. Felolvasó aztán felsorolja a déli vasúttársaság, 
az osztrák-magyar államvasut — az Österreichische 
Staatsbahn, a Preussische Staatsbahn és más vasutak e 
tekintetben megszabott kívánalmait s összehasonlítja a 
M. Á. V. szállítási feltételeivel, minek az az eredménye, 
hogy sehol a világon olyan szigorú követelményeket a 
talpfák iránt nem támasztanak, mint a mi államvasutaink 
és habár a gyakorlati életben az átvétellel megbízott kö

zegek elég liberálisan bánnak el a szállítóval szemben, 
mégis rendkívül sok kellemetlenség és gyakran kár há
ramlik a vállalkozóra s azt kimutatandó, egy nehány ek
latáns példával fűszerezi az előadást.

Fejtegetésének végén felolvasó arra a meggyőződésre 
-jút, hogy a M. Á. V. évtizedek óta változatlanul fennálló, 
a tölgytalpfák szállítására vonatkozó különleges feltételei 
a teljesen megváltozott termelési viszonyoknak ma már 
meg nem felelnek, sőt legnagyobb részben célszerűtle
nek, — mert a gyakorlatban egyáltalában be nem tart
hatók.

* A tengeri halak színváltozása. A természettu
dósok régebben észlelték már, hogy a tengeri halak bi
zonyos körülmények között megváltoztatják színűket. Kü
lönösen a halak alvása közben észlelhető ez a színváltozás. 
Ilyenkor a színek rendesen megsötétednek s az esetleges 
csikók, rajzok élesebbekké válnak. A szín megváltoztatása 
a legtöbbször úgy történik, hogy a megváltozott szín be
leolvad a környezet színébe s így az állat alvás közben 
némileg védve van ellenségeitől. Egyes fajok színének 
megváltoztatása olykor nagyon bonyolódott, mint például 
a Stenotomus chrysops nevű tengeri halé. Ez a hal éber 
állapotban ezüstfehér, szivárványszínű zománccal. Éjjel, 
alvás közben, az ezüstfehér szín bronzbarnává változik 
s hat sötétebb harántsáv mutatkozik,, rajta. Ha alvásában 
hirtelen megzavarjuk s világosságot gyújtunk közelében, 
színe pár pillanat alatt ismét ezüstfehér lesz. E hal ren
desen algák között szokta tölteni az éjjelt s a világosság 
hatása alatt megy végbe a színváltozás. Tudniillik itt 
egyszerű mimikriesettel van dolgunk. A hat sötétebb ha
rántsáv az algák szalagformájú alakjával olvad össze, 
míg a bronzszín nagyon hasolit a szürkésbarna háttér
hez. A Hunacanthusnál is megvan ez a változás. A hal 
ébren barna, helylyel-közzel sötétzöld foltokkal, éjjel azon
ban az egész hal sötétzölddé lesz, mely színe a tengeri 
fű és sziklás fenék színével egybeolvadva, jó védelmül 
szolgál. A tintahal szine is megsötétedik alvás közben, 
úgy, hogy éjjelenként környezetétől alig lehet megkülön
böztetni.

* Új talpfatelítő eljárás. A míg az eddigi talpfatelítő 
eljárásoknál a telítő anyagot rendesen mechanikai, vagy 
elektromos úton vezették be a faanyagba, addig Hassel- 
mann bajor mérnök új eljárást alkalmazott, melynél a 
fát chemiai úton telítik rothadást gátló anyaggal. Az el
járás a mértékadó szakkörök véleménye szerint az eddi
gieknél jóval hathatósabb. A chemiai telítés abban áll, 
hogy a telítő anyagokból megfelő hő és nyomásviszo
nyok mellett származott gőzök a fa sejtjeivel vegyülnek. 
Ez eljárás szerint a fa nemcsak féreg és rothadás ellen 
van megvédve, hanem a mellett, hogy tetszetős külsőt 
nyer, nincs meg a rendes módon telített talpfáknál elke
rülhetetlen kellemetlen szaga, keménysége pedig a che
miai folyamat következtében növekszik, amely két tulaj
donságnak elsőrendű fontossága van. A telítő anyag vas- 
és rézvitriol; a művelet maga pedig olykép megy végbe,
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hogy fojtóan elzárt térbe 120 C° mellett a fentnevezett 
anyagok gőze — eme gőzök által létrehozott túlnyomás 
következtében — a fa sejtjeivel vegyül. A telítés tartama 
a fa minőségétől függ és 2—4 óráig tart, a szerint, a 
mint fenyő- vagy tölgyfával, frissen vágott vagy feküdt 
fával végezzük a műveletet. A telítetlen, vagy pedig a 
régi eljárások szerint telített talpfákat rendesen az teszi 
tönkre, hogy a sínszögek meglazulnak, mire a sín kicse
rélésekor a nedvesség a szöglyukakba behatol és azok
ban rothadást idéz elő. Ezen a bajon alaposan segít a 
szóban forgó eljárás, mivel a chemiai úton telített fában 
a szög alig lazul meg és így a sínek sokkal hosszabb 
ideig maradhatnak meg_ helyükön. Ha azonban később 
mégis észlelhető lenne némi lazulás, akkor ezen szög
dugó beverésével segíthetünk, minthogy a Hasselmann 
eljárása szerint telített talpfánál a nedvesség nem idéz j 
elő rothadást a szöglyukban, hanem ellenkezőleg, a fa 
további megkeményedését segíti elő. N —k.

* Régi mérték. A régiek a hosszúság mértékegysé
gét az ember testrészeiről, a súlymértéket pedig a mag
vakról nevezték el. A gran (szemer) fogalom elterjedése 
a kis súly mérésénél arra vall, hogy a patriarkális ős
korban buzaszemmel (granum — buzamag) mérték a 
tárgyakat. Általánosan ismert mérőegység a kárát. Afri
kában az aranynak, Keletindiában a gyémántnak s ná
lunk ma is mértéke a drágakő súlyának. A kárát erede
tileg a Szent János-kenyér magját jelenti. A görögök e 
magot keration-nak hívták, az arabok kiratnak nevezték, 
ebből származott a spanyol kvilata, az olasz karalo s a 
többi európai nép karat-ja. A fogalom elterjedését az ma
gyarázza meg, hogy a Szent János-kenyér magja száza
dokon át volt aranysúly-mérték. A drakma súlymérték 
eredetileg azt jelentette, a mit egy kézzel meg lehetett 
markolni, a prise azt, a mit két újjal meg lehetett fogni ; 
a görög talentum s a latin libra a telt mérőserpenyőt 
jelentette, a font és a lat pedig magát az érc-súlyt.

* Hangtalan puska. Nem lehet még tudni, hogy a 
hadiszerek történetében milyen fontosságú az a találmány, 
a melyről értesülést kaptunk. Egy magyar ember feltalált 
egy zajtalanul lövő fegyvert, amely a próbákon — hír 
szerint — bevált. Dubai Berka Sándor, a kassai cs. és 
kir. gyalogezred önkéntese, durranás nélküli fegyvert szer
kesztett s a parancsnokság kirendeltsége előtt megejtett 
próbáknál a löveg hang nélkül hagyta el a csövet.

* Európa virágos kertje. A Földközi-tenger partjain, 
Monákótól Toulonig terjed Európa virágos kertje. Innen 
árasztják el, különösen tél idején Európa valamennyi fő
városát. élővirággal. Nizzában 1902. novemberétől 1903. 
júniusáig százhuzezer élővirág-küldeményt adtak föl. En
nek az óriás virághalmaznak három millió frank volt az 
értéke. Cannesból és Grasseból csaknem ugyanennyi vi
rágot szállítottak. Grasseban az illatszer-kereskedés is 
nagy. A város környékén a réteket levendula-, timián- 
és rozmarin-virágnak a milliói borítják. Évenkint két millió 
kiló levendula-levelet dolgoznak fel illatszerré, a melyből

körülbelül százezer kiló olaj lesz. A friss levél métermá
zsája nyolc frank. Az olajfák árnyában rengeteg ibolyát 
tenyésztenek. A múlt évben nyolcvanezer kiló ibolyából 
készítettek illatszert.

* Hány kutya van Angliában? Miután Angliában 
is kell a luxus kutyák után ebadót fizetni (darabonként 
körülbelül 6—9 koronát) ott is az ebeket nyilván tartják. 
Ezen nyilvántartásból megtudjuk, hogy egész Angliában 
összesen 1.871,619 kutya van, melyek közül hat hóna
posnál idősebb (ekkor esik adó alá) 346,346 darab. 
Londonban egyedül 153,567 adóképes eb van, melyek 
közül csak 14 kap adóelengedést, mint vakvezető haszon
állat.

* Értesítés. Szegényebb sorsú erdőtisztek és altisztek 
lapunkra évi 8 koronával fizethetnek elő.

* Figyelmeztetés. Lapunknak minden számát a hónap 
1 és 15-én küldjük szét Ungvárról és ha dacára ennek, 
előfizetőink közül valaki a lapot 4-én, illetve 19-én ke
zeihez nem kapná, felkérjük, hogy a hiányzó számot 
ne a szerkesztőségtől, hanem Székely és Illés könyv
nyomdájától Ungváron követelje. Lakás és címváltozást is 
kérjük egyenesen a nyomdával tudatni.

Szaktársak!
Ha hirdetéseket küldtök valamely lapba, ne 

feledkezzetek meg a Magyar Erdészről sem ; 
tudjátok, hogy az semmiféle támogatásban sem 
részesül s csupán az előfizetési dijakból tartja 
fenn magát.
A A A A * *  A *  A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

Szerkesztői üzenetek.
H. M. és V. B. uraknak. A Magyar Erdész nyomdájában nem 

csak üzemtervi, hanem más mindenféle nyomtatványok, Írószerek is 
kaphatók és jól teszik, ha a Székely és Illés cégnél rendelik meg 
mindenféle könyvszükségletüket. Ennyi támogatásban méltán részesít
hetik azt a könyvkereskedést illetve nyomdát, a mely a Magyar Er
dész első megjelenését lehetővé tette és az által minden anyagi érdek 
nélkül elősegítette szakirodalmunk fejlődését. Mi, a kik már negyedik 
éve összeköttetésben állunk a céggel, készséggel elismerjük annak 
minden tekintetbeni solidságát s a számos erdőhatóság, mely ott szerzi 
be állandóan ilyen természetű szükségletét, mindenkor megvolt a 
megrendelt árúk minőségével és árával elégedve.

K. L. úrnak. Ön szemünkre hányja, miért nem közöljük a kir. 
erdőtisztek előléptetésére vonatkozó adatokat, valamint az áthelyezé
seket idejében. Hát annak igen egyszerű oka van, a mire Ön való
színűleg sok más emberrel nem is gondolt. Mi már ezelőtt 2 évvel 
kértük a földművelési minisztert, vagyis jobban mondva az erdészeti 
főosztályt, lenne kegyes az említett adatokat közzététel céljából a 
Magyar Erdész részére is megküldeni. A kérelmet csodálatosképen 
ma sem intézték el, habár azt ajánlott levélben is megsürgettük. 
Amire az ember nem akar válaszolni, azt a levelet egyszerűen félre 
— vagyis ad acta — teszi. Ebből is láthatja, mennyire törődnek oda 
fönt az erdészettel, mert azt senki sem mondhatja, hogy ez a sze
rény kérelem magánérdeke s Magyar Erdésznek.

Sz. M. úrnak. A föld kerekségén forgalomban levő vasútvonalak 
hossza 1901. év végén 816.755 kilométert tett ki. Ebből Európára 
kereken 300.000 és Amerikára 400.000 kilométer esett.
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1 0 0 , 0 0 0  d a rab
angol gyűrűs-, továbbá király- és tarka (versi
color) fácán-, nemkülönben tinamu tojást 
80—85°/o biztos kelőképességgel április és má
jus hónapokban szállíthatok.

Veszek és eladok minden fajú élő vadat.
Frant. Horacek Wild Export

Martinitz b. Starkenbach Böhmen (Csehország).

% £ -  faelaDási hirdetmény.
A Mermesd községbeli volt urb. közös birto

kosok tulajdonát képező Mermesd község ha
tárán fekvő erdőbirtokban gyökfőn és mell
magasságban szabályszerűen lebélyegzett, fehér 
festékkel megjelölt, megszámozott 1634 (Egy- 
ezerhatszázharmincznégy) darab 4152 tömör köb
métert tevő, 32.309 (Harminckettőezerhárom- 
százkilenc) korona becsértékü tölgy műfa, a m. 
kir. földmivelésügyi miniszter úr 86209/1902. 
számú engedélye alapján folyó 1904. évi már
cius hó 17-én délelőtt 9 órakor Banesd 
község házánál Írásbeli ajánlatokkal egybekötött 
szóbeli nyilvános árverésen el fog adatni.

Venni szándékozók felhivatnak, hogy az ár
verésen megjelenni vagy a hivatalosan megálla
pított 32.309 kor. becsár, egyszersmind kikiáltási 
10%-ával vagyis 3231 koronával, mint bánat
pénzzel ellátott írásbeli ajánlataikat a szóbeli 
árverést megelőzőleg annak határozott kijelen
tésével szíveskedjenek benyújtani, hogy az ár
verési és szerződési feltételeket ismerik s azok
nak magukat alá vetik.

Az árverési és szerződési feltételek Banesd 
községben a körjegyzői irodán, mermesdi úr
béri elnöknél és az aradi m. kir. állami erdő
hivatal hivatalos helyiségében megtekinthetők : 
kívánatra írásban megküldetnek.

Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
Kelt Mermesden, 1904. február 25.

pályázati hirdetmény.
Nagy-Küküllő vármegyében kettő község ha

tárára kiterjedő szentágotai erdőőri kerületben 
megüresedett, összesen 490 korona illetménynyel 
és nyugdíjjal egybekötött 11-od oszt. erdőőri 
állásra pályázat hirdettetik.

Pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi XXXI. 
t.-cz. 37. §-ában előírt szakvizsga letételét, vala
mint életkorukat, — esetleg eddigi alkalmazá
sukat, — és végül ép szellemi erő és egész
séges testalkatuk mellett hibátlan beszélő és halló 
képességüket igazoló okmányokkal felszerelt 
bélyeges kérvényüket 1904. évi márczius hó 
15-ig alólirott m. kir. állami erdőhivatalhoz annál 
is inkább igyekezzenek benyújtani, mivel az 
elkésetten érkező folyamodványok tekintetbe nem 
vétetnek.

Kelt Segesváron, 1904. év február hó 20-án.
M. kir. állam i erdőhivatal.

faárverési hirdetmény.
A regéc-középhutai volt úrbéres birtokosság 

a 94327/1—3. 1903. számú magas miniszteri 
rendeletben nyert engedély folytán folyó évi 
március hó 16-án délelőtt 10 órakor Re- 
géc-Középhután a biró házánál megtartandó 
zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött szóbeli ár
verés útján eladja 12' 17 kát. hold területen álló 
958'3 m.3-re becsült tölgy és 100'5 m3 bükk 
fatömegét, melynek becsértéke 5871 korona 68 
fillér. A leteendő bánatpénz ezen összeg 10°/o-a.

A bánatpénzzel felszerelt ajánlatok folyó évi 
március hó ló-ik napjának délelőtt 10 órájáig 
nyújtandók be az úrb. birtokosság elnökségéhez 
annál is inkább, mert elkésett ajánlatok figye
lembe nem vétetnek. Becsáron alóli, valamint 
utóajánlatnak hely nem adatik.

Az árverési és kihasználási feltételek megte
kinthetők a kezelő s.-a.-ujhelyi m, kir. járási 
erdőgondnokságnál s Regéc-Középhután az 
úrb. birtokosság elnökénél.Szirbán János,

urb. elnök.
Grozoszku Sándor,

urb. jegyző. Úrbéres elnökség.
Az apró hirdetésben minden egyes szó ára 6 fillér

A . z  » TJj I d ő k «
1903-iki évfolyama hat koronáért eladó. Cím 
a szerkesztőségben.

Kassai gazdasági intézetet végzett 33 éves 
nős, — praktikus megbízható gazda — 
megfelelő állást keres.

Értesítés.
A folyó év januárban szétküldött körleve

lünk kapcsán értesítjük az érdekelteket, hogy 
téli rókabőrért mától kezdve 8-50 koronát 
fizetünk darabonként. Minden másféle vadbőr 
ára a körlevelünkben jelzett marad.

Ritscher Zsigmond és fia  
Körmend.

Erdőőri szakiskolát végzett, szakvizs
gázott, katona-kötelezettségnek eleget tett, 27 
éves, nőtlen, ev. ref. vallású egyén, kinek 
teljes irodai gyakorlata van s térképezésben 
jártas, — megfelelő alkalmazást keres. Kis- 
sebb erdő önálló kezelését is elvállalja. Cím 
a kiadóhivatalban.
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Hirdetés.
Liptódubrovai közbirtokosság részéről ezennel 

közhírré tétetik, miszerint a tulajdonához tartozó 
úgynevezett dubravai erdei völgyben találtató s 
üzemterv szerint a „Rakitova“ és „Chabanec“ 
dűlőkben a német-lipcsei m. kir. erdőgondnok
ság által kijelölt s összesen 6106 K 70 fillérre 
becsült fa- és kéregmennyiség folyó évi már
cius hó 14-én délelőtti 10 órakor Liptószent- 
miklóson a „Koronához“ címzett vendéglő he
lyiségében nyilvános szabadkézbőli zárt ajánlati 
és szóbeli árverésen — tövön el fog adatni.

A részletes becslés és árverési feltételek az 
alólirott közbirtokossági igazgatónál Liptószent- 
miklóson megtekinthetők.

Kelt Liptószentmiklóson, 1904. évi február hó 
17-én.

L ehozcky Sándor,
közb. igazgató.

Faeladási hirdetmény.
Közhírré tesszük, hogy Szunyogszék (Fogarasmegye) 

község tulajdonát képező, ugyanazon község határában 
fekvő és 1904. évi 1197. szám alatt jóváhagyott rend
szeres gazdasági üzemterv szerint kezelt erdejének „A“ 
üzemosztály I. tag 2. és 3-ik, valamint II. tagjának 1. 
osztagaiban összesen 20 khold területen lévő 1835 tölgy
törzs fatömege a nagyméltóságú földmivelési m. kir. mi
niszter urnák 1903. évi 450.12 1/3 b. számú magas ren
deleté alapján egyszeri leendő kihasználás végett Szu
nyogszék községi irodájában 1904. évi március hó 
6-ik napján déle lő tt  9 órakor tartandó írásbeli zárt 
ajánlattal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen el fog 
adatni. Szabályszerű kiállított zárt írásbeli ajánlatok az 
árverés napjának délelőtt V2IO órájáig fogadtatnak el s a 
szóbeli árverés befezte után fognak felbontatni. Az íven
ként 1 korona bélyeggel ellátott Írásbeli zárt ajánlatokban 
az ajánlott összegnek számmal és betűvel szabatosan 
kell kifejezve lennie s a zárt ajánlat azzal a záradékkal 
látandó el, hogy a versenyző az árverési és szerződési 
feltételeket ismeri, magára nézve kötelezőnek elfogadja 
s magát azoknak feltétlenül aláveti.

Végűi minden zárt ajánlatnak tartalmaznia kell a meg
batározott bánatpénzt készpénzben vagy óvadékképes 
értékpapírokban. Az eladás alá kerülő erdőrész fatömege 
698 tömör köbméter tölgy haszonfára és 887 tm3 
tűzifára becsültetett. A kikiáltási ár 7000 koronában álla
píttatott meg, amelyen alul a faanyag eladatni nem fog.
A szóbeli árverésen versenyezők a kikiáltási ár 10°/o-át, | 
vagyis 700 koronát tartoznak bánatpénzül készpénz
ben vagy óvadékképes állampapírokban az árverelő bi
zottság elnökének kezéhez letenni.

A becslés, továbbá az árverési feltételek Szunyogszék 
község irodájában, a járási főszolgabírói hivatalban Sár
kányon és a sárkányi m. kir. járási erdőgondnokság iro
dájában a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Kelt Szunyogszéken, 1904. évi február hó 20.
A községi elöljáróság;

A rimabrézói erdőhivatal e la d  csomagolva:
1) a rimabányai állomáshoz szállítva:

30.000 drb. 5 éves átisk. lucf. esem. á 11 K
20.000 „ 4 » „ „ „ 9
20.000 „ 4 „ át nem isk. lucf. esem. „ 5

8.000 „ 6 ..................vörösf. „ „ 10
10.000 „ 4 » „ „ „ „ „ „ 6
8.000 „ 3 „ „ v n n „ „ 5

20.000 „ 4 „ ............. . feketef. „ „ 6
50.000 „ 3 „ „ n n ff n „ 5
1 0 . 0 0 0  ;, 2 „ „ „ „ „ „ „ 4

2) a salgótarjáni állomáshoz szállítva:
1.500 drb. ákác sorfát darabonkint 30 fillérjével.

20.000 „ 3 éves fekeiefenyő csemetét ezren-
kint 5 koronájával.

Esetleg csereképen a fenti csemeték ellenében 
átvesz 2 éves kocsánytalan tölgycsemetét.

Erdőhivatal: Rima-Brézó (Gömör m.)

Pályázati hirdetmény.
A nagy-bocskói „ Klotild “ első magyar vegyi

ipar részvénytársaság tulajdonát képező Közép- 
és Felsőapsa községek határában fekvő bükkfa
erdő birtok Gyertyánliget fakezelősége részéről 
két erdőőri állásra pályázat hirdettetik.

Javadalmazás:
Egy állás ezer (1000) korona évi fizetés.
Egy állás nyolezszáz (800) korona évi fizetés.
Mindkét állással az erdőben építendé termé

szetbeni lakás ; szükséges tüzelőfa tövön és egy 
tehénre, valamint egy két éves tinónak télen 
eltartására szükséges kaszáló, valamint legelő 
használattal van egybekötve.

Pályázók ép, erős testalkatú, jól látó, halló 
és beszélő képességüket törvényhatósági orvosi 
bizonyítványnyal, erkölcsi magaviseletüket, vala
mint eddigi foglalkozásukat megfelelő bizonyít
ványnyal igazolni kötelesek.

Pályázókra nézve legalább az erdőőri szak
vizsga, a magyar nyelvnek szóban és Írásban és 
lehetőleg román nyelvnek szóban való bírása 
kötelező.

Azon pályázók, kik eddig a bükktüzifa keze
lésnél alkalmazva voltak és ebbeli jártasságukat 
igazolni képesek, előnyben részesülnek.

Pályázatok felszerelve, sajátkezűleg írt kér
vénynyel 1904. évi márczius hó 20-ig az 
alantírt fakezelőséghez nyújtandók be.

Gyertyánliget (Máramaros), 1904. év február 
hó 15-én.

A Klotild vegyipar fakezelőség.
1904. Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt,
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MAGYAR E R D É S Z
Megjelenik minden hó 1-én és  15-én.

Előfizetési á r: S z e r k e s z t i  és k ia d ja :  j Reklam ációk
Egész é v r e .................. 14 K im ecsfa lv i  I M E C S  B É L A  B O R S O D - A P Á T F A L V Á N ,  SZÉKELY és ILLÉS céghez
Félévre ...  ..............  7 K hová az előfizetési és hirdetési díjak, valamint a lapba szánt közlemények küldendők. Ungvárra intézendők.

r

Értesítés.
Jelen számunkkal a 111-ik évfolyamot befejeztük. Felkérjük olvasóinkat, hogy az előfize

tések megújítása céljából a csatolt utalványlapot felhasználni szíveskedjenek.
A M agyar Erdész ára :

E gész évre 14 kor.
F élévre 7 kor.

Altisztek egész évre 8 koronával fizethetnek elő.

A „Magyar Erdész“
szerkesztősége és kiadóhivatala Borsod-Apátfalva.

H ullániostrom .
Megszokott a kép. Hullámzik a tenger s a 

parti szikla állja mogorván, szótlanul a hullám
ostromot. Erejének tudatában komolyan fensé
gesen, sokszor haragvó morajjal közeledik a 
hullám s ezernyi ezer csillogó harmattá törve 
hull vissza a szikla faláról.

Ha a M. E. egy-egy jó ügyért törekvő cik
két elolvasom, mindég megelevenedik előttem 
e kép. Az eszmehullámok harcba mennek el
avult felfogások, megcsontosodott előítéletek, 
hibás intézmények ellen és ezernyi ezer eszme 
szikrává törve hull vissza az erő és hatalom 
szolgálatában álló intézményekről.

A hullámostrom azért mégse szűnik. íme 
most az Országos Erdészeti Egyesület hagyo
mányai ellen indult meg egy áradat.

Oh te jámbor hullám, hisz csak önmagad 
zúzod szét a büszke gránitfalon s dőresége
dért az erősek gunykacaja ér! Mit is akarsz te? 
Honnan jössz? Mely célzat adja neked a moz
gató erőt ?

Igen, értelek !

Te nem tehetsz róla. Neked mozognod kell. 
Hatalmas erő mozgat : az örök Igazság ereje : 
a haladás, a fejlődés, a tökéletesbülés örök 
törvénye, mely pihenést sohasem ismer. Mit 
bánod te, ha porrá is zúzod magad a büszke 
kemény falon. Te megtetted kötelességedet.

A szikla pedig áll szilárdan s te harmattá 
széttört erő mégse csüggedhetsz ! Nem, mert a 
gyenge, de tartós hullámverésre idővel itt-ott 
mégis csak megrepedezik a büszke gránit, szét
hullott cseppeid beszivárognak a hasadékokon 
s a hőváltozások hozzájárulásával egyszer csak 
omlani, porladozni kezd az öröknek hitt szikla
vár s mikor már nyoma se marad a büszke 
dacnak, te akkor is élni fogsz, te mindenható 
hullám. Haladás! Te akkor is folytatod romboló 
kiegyenlítő munkádat, csak azért, hogy újakat 
alkoss.

Minden változik a nap alatt, csupán az idő 
végtelen és állandó. Leginkább változnak pedig 
az emberek szokásai, akarata, elvei, felfogása, 
ideáljai. A múlt század közepén a vén Európán 
végigrezgett szabad szellem immár kihaló fél-
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ben van. Az egyenlőséget felváltotta a mások 
akarata felett való uralkodási vágy és a szolga- 
lelküség ; a puritán egyszerűséget a cim- és 
rangkórság! Ma már mindenki többnek akar 
látszani mint ami. Kapkodnak az emberek a 
nagyságos, a méltóságos, kegyelmes címek 
után. Jól esik embertársaink meghunyászkodása. 
Dagasztja az önérzetet az alázatos kalaplevétel, 
mámorba ejt a nagy lármával, handabandával 
nyújtott olcsó elismerés.

Magyar Erdész: Elvtársam! Te az Országos 
Erdészeti Egyesületben más szellem uralmának 
feltámadását reméled alapszabályainak módosí
tásával ? Tévedsz! Állítsd meg hanyatlásában 
ezt a kor szellemét; öld ki az emberek leiké
ből az érdekhajhászó vágyakat, irtsd ki a szi
vekből az önzés magvát, töltsd meg egymás
iránti testvéri szeretettel és — akkor — győztél.

Nem alapszabályvíta kell ide, hanem ostor 
az emberi hiúságok ellen. Hullámostrom !

** *

Az Országos Erdészeti Egyesületről írt cikk 
hatása alatt kicsike kis részt kérek én is a 
hullámostromból. Felszínre hozok egy téves al
kotást, kimutatom annnak ferdeségeit, feltárom a 
modern újítás keresztjére feszített eszme kín- 
szenvedéseit.

Alig pár éve az Országos Erdészeti Egyesü
let ismét gazdagabb lett egy újabb alapítvány
nyal, a „Horváth Sándor“ alapitványnyal. Az 
alapítvány rendeltetése az alapszabály értel
mében :

„hogy az alapítvány kamataiból a magyar 
erdőgazdaság fejlődésére kiható munkásság 
elismeréséül és másoknak is ilyen munkás
ságra való buzdítása végett az Egyesületnek 
olyan tagjai jutalmaztassanak meg, akiknek 
munkássága az erdőgazdaság gyakorlati vagy 
tudományos művelése terén, igy az erdőgaz
daság gyakorlati intézése, a szakoktatás vagy 
szakirodalom terén, avagy az erdőgazdaság 
fejlődésére szintén kiható kísérletezés, fölta
lálás vagy fölfedezések terén, általános
ságban vagy bizonyos ágazatra nézve sike
resnek és hasznosnak s ennélfogva elisme
résre méltónak találtatik.“

Ez így futólag elég hangzatos, de ha a dolog 
mélyére tekint az ember, látja a rideg valót.

Értjük és méltányoljuk, hogy egy alapítvány 
szegénysorsú, vagy pályátkezdő emberek segé
lyezését, istápolását szolgálja; értjük, hogy pá
lyadíjakat tűz ki és így jutalmakat osztogat, 
megérdemelt munka fejében az arra pályázók 
között: de, hogy nem a jutalomért folytatott 
nemes versenyben és küzdelemben, hanem ál
talánosságban szerzett érdemekért mi magunk 
keressük ki jeleseink közül a jutalomra érde
mest, akár van benne ennek elfogadására haj
landóság akár nincs, ezt megérteni s helyesnek 
tartani képesek nem vagyunk.

Ha az volt a cél, hogy valami különöset, va
lami egész újat alkossunk, akkor ez igazán 
bámulatosan eredeti, de mindenesetre szeren
csétlen eszme volt.

Alapítvány önjutalmazás céljaira! Hát már 
csakugyan annyira elhalmoztuk volna végzett, 
érdemes munka fejében versengő pályatársain
kat jutalmakkal, hogy végre már magunknak 
is juttathatunk ?

Azt mondja ez az alapítvány: jutalmazzuk 
meg magunk között a legérdemesebbet! Hát ki 
a legérdemesebb? Természetes az, aki az 
egyesület élén áll. S azután? Azután követke
zik rangsor szerint a többi. És ki osztogatja 
ezt a jutalmat? Az egész egyesület? Dehogy, az 
egyesület igazgató választmánya.

Hol vannak azok a rangsor szerinti többi érdeme
sek ? Balgaság ! Hát az egyesület élén az igaz
gató választmányban, hiszen azért helyezték 
őket e bizalmi állásba, mert érdemeket szerez
tek arra.

íme, az igazgató választmány a magyar 
erdőgazdaság fejlődésére kiható munkásság el
ismeréséül nehány év alatt megjutalmazza ön
magát!

Ugyan ki lehet oka az itt felmutatott ferde- 
ségnek? Senki! Az emberek megtévedt erkölcsi 
érzése és felfogása, mely nem lát semmi külö
nöset abban, hogy némelyek hivatalos állásuk
ból kifolyó tevékenységükért még külön anyagi 
hasznot húzzanak. Mert a közélet terén nagygyá 
nőtt kitűnőségeink az erdőgazdaság fejlődésére 
kiható munkásságot mintegy kötelességszerüen
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már állásukból kifolyólag fejtik ki. A mások fölé 
való emelkedés is akár állásban, akár szellemi 
téren elsősorban önérdekből történik nem köz
érdekből, de egyébként is az érdem elismerést 
s jutalmat nyert és nyer a rangban s vagyoni 
jólétben való emelkedésben, a számos ünnepel- 
tetésben, kitüntetésben, érdemkeresztekben, szob
rokban s más efélékben.

Milyen megtévedt eszme! Mennyi szolgalelkü- 
ségnek kell vegyülni abban a felfogásban, amely 
azt hiszi, hogy kedves cselekedetet végzett, mi
kor hódolatteljes alázattal a nagyúr elé járult: 
„elhoztuk uram hódolatunk, elismerésünk és 
tiszteletünk jeléül ezt a kis összeget, vedd szí
vesen, szegények vagyunk, többet nem adha
tunk. “

Nem egyéb ez, mint az emberi hiúságok le- 
gyezgetése, a tömjénezési hajlam, mely minden 
alkalmat felhasznál arra, hogy azt, ki társa felé 
egy fejjel emelkedett, vállra kapják s tele to
rokkal ordítsák „szobrot neki!“ Egymással tüle
kedve, lökdösődve igyekszünk hízelgéseinkkel a 
hatalmasabbnak közelébe férkőzni, kegyeit ki
érdemelni.

Hjah! ez már így szokás, sőt az a különös, 
ha valaki, mint a Magyar Erdész is, az ő kö
zépkori erkölcsi érzésével az ilyesmin megbot- 
ránkozik.

Ám legyen ! De a hullám megtette a köteles
ségét ! Jött magasabb erőtől hajtva, sziklához 
ütődött párává zúzta szét magát!

Most pedig édes bajtársam, Te Magyar Er
dész, ki velem együtt az Országos Erdészeti 
Egyesület dolgaival pár sorban foglalkozni me
részkedtél, pihenj meg babéraidon.

A mi kedvünkért az uralomra jutott embe
rek a hatalomnak minél erősebb kezeléséről le 
nem mondanak s a szolgalelkülettől áthatott so
kaság ujjongása elnyelné gyenge szavad.

Mit? Csak nem gondoltál arra, hogy az 
egyesületi gyűléseken a Te erkölcsi érzésednek 
megfelelő irányban javaslatokat tégy, szónokla
tokat tarts? Naiv vagy, hisz szóhoz sem juttat
nak. Hallgass! Állj be inkább velem az ujjon
gok közé . . .

** *

A hullámmorgás pedig tart tovább! Hulló 
könnyekké foszlik egy-egy parthoz ütődött hul
lám, de a szikla állja keményen, ridegen, nyu
godtan az ostromot. Állja ! De ki tudja meddig

• • • Sólyom A.
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Automobil az erdészet szolgálatában.
Ir ta : Díváid Béla.

Ha a cim egy kissé amerikaiasan is hangzik, azt ne 
vegye senki különösnek, mert a világ, a modern technika 
nem áll meg egyhelyt, lázas tevékenységet fejt ki, hogy 
az útjában álló természeti nehézségeket legyőzze sa
ját maga és nemzete érdekében.

Nem kevesebbről van szó, mint arról, hogy a már 
épült és építendő erdei vasutainkra a nehézkes öreg gőz 
kocsi helyett, alsó vagy felső vezetékű villamos vasút 
helyébe fürge — benzingáz robbanásaival vagy túlhevitett 
gőzzel hajtott — motoros kocsikat használjunk.

Az arad-csanádi egyesült vasutak igazgatóságainak ju
tott először eszébe, hogy a motoros kocsikat rendes vasúti 
kocsik vontatatására használják fel.

Ez eszme elől az erdészet sem zárkózhatík el, mert 
bizonyára mi sem akarunk a haladás elől elzárkózni. Ez 
okból legyen szabad azt, mit részben a napi, részben a 
szaklapok utján megtudtunk a motoros kocsik életképes
ségéről itt röviden előadni.

Előre kell bocsájtanom, hogy a motoroskocsik eddig 
csak a személyforgalmat szolgálták, de nincs kizárva, 
hogy — mivel a terhet rendesen lefelé szoktuk szállítani, — 
az erdei termékek szállítására is teljesen be fognak válni.

Az arad-csanádi egyesült vasutak részvénytársasága 
ez évi márczius hó közepén a személyforgalomnak mo
toros kocsikkal való lebonyolítását egy benzines motorral 
(a Daimler német czég motorával, a mit az aradi Weit- 
zer gyár épített) és egy gőz generatoros De Dion-Bouton 
motoros kocsival (a mi a budapesti Ganz-gyárban épült) 
kísérlete meg.

A motoros kocsi — legyen az akár benzingáz, akár 
túlhevitett gőzzel hajtott gőz generatoros kocsi — hasonlít 
a vasúti személyszállító kocsikhoz. Ebben van az alig 
észrevehető hajtó erő. Ennek kezelését két ember végzi. 
A motoros kocsi nem csinál füstöt, nem közveszélyes. 
Beszerzési ára aránylag, és munkábantartása egy általán 
nagyon olcsó. Az alföldi első gazdasági keskeny vágányu 
vasút motoros kocsija kilométerenként 1 — 1 '5 klgr. fa
szenet vagy kokszot fogyaszt el.

Egy másik előnye a motoros kocsiknak, hogy az al
építménynek nem kell oly szilárdnak lenni, mint a loko- 
motivos vasutaknak, ami nem megvetendő előny az er
dei vasutaknál, ahol a vasúti sínt gyakran a meglévő 
erdei utakra fektetik. Amerikában vannak 100 lóerejü 
automobilok, ezekben egy lóerőre 4—5 kgr. motor súly

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



438 MAGYAR E R D É S Z 24 . szám .

esik, míg ellenben a lokomotivokból ugyanarra 50—80 
kilogramm jut.

Hogy a motoros kocsiknak nem kell oly súlyosoknak 
lenni, annak magyarázata az, hogy a robbanás nagyobb 
energiát képvisel, mint az egyszerű elégés, épp úgy mint 
a túlhevitett magas nyomású gőz munkájában is sok
kal jobban érvényesül az előállítására fordított, mint az 
alacsonyabb nyomásúéban és ezzel szemben koránt sem 
olyan veszélyes mint a minőnek gondolnánk.

Köztudomású dolog, hogy az erdei pályák soha sem 
készülnek oly nagy apparátussal, mint akár a rendes 
vasutak, akár a vicinálisok, azért, hogy — ha egy fő
völgy íatömegét kihasználtuk, — áthelyezhessük egy 
másik, harmadik völgybe is. Tehát a főczél, hogy az épí
tés bár szolid, mégis lehető olcsó is legyen, és a pálya 
testet annak idején majd mint erdei utat használhassák.

A lokomotivval ellátott vasutak aláépitményének — 
ha még oly kis gépeket is használunk, egész szilárdnak 
kell lenni. Szilárdabbnak, mint a köz- és erdei ut tes
teknek. A lokomotivok közveszélyesek, nehézkes mozgá- 
suak, sok tüzelőt fogyasztanak és a gépnek vízzel való 
ellátása sok időt vesz igénybe. Ezzel szemben akár a 
benzin, akár a gőzgeneratoros kocsik súlya 14-szerte 
kisebb, nem tűzveszélyes és 200—250 kilométer út be
futása alatt a kezelő sem tüzeléssel, sem vizszivással 
nincsen elfoglalva, csak a menetsebességet szabályozza.

A villamos erőre berendezett vasutaknál az alsóveze
ték körülményes és többszörösen túlhaladja a felső ve
zetékek építési költségét. A felsővezetékek állványai is
mét sok faanyagot emésztenek és a szélvihar alkalmával 
nagyobb javítást igényelnek, továbbá a villamosságot 
fejlesztő gépet folyton munkában kell tartani, ez meg 
sok tüzelő anyagot emészt. A gépek beszerzése nagyobb 
befektetéseket igényelnek. Indokolt lehet állandó vízi 
erőnél, de ennél az a baj, hogy nyáron az apad, télen pe
dig a zordonabb éghajlatú vidékeken befagy és igy a szállí
tás szünetel, vagy ha ezt nem akarjuk kockáztatni, ak
kor erre az esetre egy külön gőzgépet kell felállítanunk 
— de ez megint sok költséggel jár.

Az itt előadott hátrányokkal szemben a motoros ko
csik mindenfélekép előnyösebbek, azért igen kívánatosnak 
találom, ha az építeni való erdei vaspályákon megkí
sértenék, hogy a motoros kocsik mennyiben alkalmasak 
az erdei termények szállítására, és ha — amiről erős a 
meggyőződésem — azok beválnának akkor e kevés 
befektetést igénylő olcsó és gyors közlekedési eszköz al
kalmazása által erdőgazdaságunk előre ki nem számít
ható hatalmas lendületet nyerne és hogy az erdei termé
nyünket mi szállítjuk először igy Európában, és hogy 
mint kezdeményezők mienk legyen a babér, azt — hi
szem — minden magyar erdész óhajtja !

A Belházy-féle
tájolónak asztalkával való felszerelése.

I r ta : Hibbján János.

Mérnöki munkálataink terepe nem a délibábos rónaság, 
melyen buzakalász tengere hullámzik, hanem azon föld, 
melyet a Teremtő haragjában kőtengerrel borított, de a 
melyet nap-nap mellett visszaesdünk Tőle; dicsőségére 
égbe törő fákkal népesítve be a kopár sziklaormokat. 
Ez a kis különbség méréseink alkalmával sok hátrányt 
és nagy fáradságot jelent.

A nehéz mérőasztal igen jó szolgálatot tesz a síkon, 
de hegyen-völgyön már szállítása elé is gyakran majd
nem legyőzhetetlen akadályok gördülnek. Nem is áll e 
műszer valami nagy becsben az erdész előtt, s az erdő
ből rég kiszorította azt a könnyű szerkezetű tájoló, főleg 
a nálunk általánosan elterjedt Belházy-féle. Hanem en
nek is, sok előnye mellett, van egy hiánya, mely 3 — 5 
esetleg több órai fáradságos utat igénylő, egy és ugyanazon 
kapaszkodása ismételten fölsétálni késztet, amit bizonyára 
ezen tájoló rovására írunk. Az elég kellemetlen hiány az, 
hogy felmérés alkalmával nem lehet ott mindjárt helyben 
a felvett területről avagy vonalról térképet készíteni, s 
ahhoz képest bizonyos területet vagy vonalat kitűzni. E 
hiány sok esetben hátránynyá fokozódik, pl. ha egy hely
színi bírói kiszálláskor távol eső helyen és esetleg ked
vezőtlen esős időben kell egy kérdéses határt megállapí
tani és a szakértő erdőtiszt csak a könnyed, aránylag 
olcsó Belházy-féle tájoló műszerrel rendelkezik.

A kedvezőtlen helyi viszonyok és az említett nehézkes 
mérőasztal alkalmatlan volta arra serkentettek, hogy Bel
házy-féle tájolómat egy asztalkával felszereljem, melyen 
kisebb vonalak vagy területek térképelését és ahhoz ké
pest a határkitűzési munkálatokat mindjárt a helyszínén 
elvégezhessem.

Szándékom kivitele nem sok fejtörésbe került. Meg
mértem a tájolót s fontolgattam, mit használhatnék fel 
belőle asztallapomhoz, hogy az az állványon vízszintesen 
és szilárdan álljon, és hogy rajta a felvevő tájolóval tér
képeim lehessen. Azt láttam, hogy a tájoló forgatható 
részéből mitsem használhatok; de, hogy az állvány ten
gelyét minden nehézség nélkül felhasználhassam, arra 
nézve csak a köldök-csavart kellett levennem s az egy 
percbe sem kerül. Most már csak az asztal felerősítésé
nek módja maradt hátra, amit szintén könnyű szerrel 
olyképen értem el, hogy az asztallapomra az ábra 
alatt látható szerkezetet csináltattam s azt alkalmazás 
esetén még a tájoló vízszintes irányba való mozgatására 
szolgáló és könnyen levehető mikrométer csavarszerke
zettel is felszereltem. Ez az ábrában szakadozott vona
lakkal (g) betűvel van jelezve.

Asztallapom így felszerelve és rátéve a tájoló (B) 
állványára, mindjárt nemcsak hogy vízszintesen, de szi
lárdan is megállt s én a térképelést és munkálatomhoz 
szükséges szerkezeteket, terület-számításokat elvégezhet-
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tem, leolvashattam a vonalak eltérését és a tájoló mű
szert visszahelyezve állványára, ugyanazon tájolóval kitűz
hettem a kivánt vonalakat, s ugyanaz nap, mint ki dol
gát jól végezte, azonnal hazaballaghattam.

Műszeremnek hasznát vettem és mindig megvoltam 
elégedve az eredménynyel; mert az ugyanazon időben 
és ugyanazon tájolóval végzett felrakási és kitűzési mun
kálatok pompásan összevágtak. Különben megjegyzem, 
hogy názgés favonalzóval az asztalkán éppen úgy lehetne 
dolgozni, mint akármelyik mérőasztalon.

Maga a szerkezet az ábrából tűnik ki legjobban, tüze
sebb leírása a következő :

Hársfából készült rajztáblácskám 43/ä7 cm. nagyságú, 
mely a megvetemedés ellen két, alul kissé kiálló és a 
szélekhez elhelyezett 3/2 cm. (a) lécekkel biztosítottam. 
Ezen rajztáblácskára ráerősítettem a tájoló forgó (B) ten- 
gelére elhelyezhető, egy darabból álló négykarú, sárga
rézből öntött és esztergályozott (e) hüvelyszerkezetet, mely
nek három (b. 1-b. 3.) karja a tábla megtámasztására, a 
negyedik (c) kar pedig az asztalka rögzítésére szolgál. A 
támasztó (b. 1-b. 3.) három kar, a rajztábla fájába be mé- 
lyeztett és két-két (e) csavarral odaerősített 17/a5 mm. 
nagy és 5 mm. vastag négyszegletes sárgaréz (d) anya
csavarokhoz (f) csavarral van erősítve s bármikor gyor
san levehető. Az asztalka rögzítéséhez szolgáló ‘"/a 
keresztmetszetű negyedik (c) kar vége úgy van idomítva, 
hogy a tájolóról levehető (g) micrometer szerkezet reá 
illeszthető legyen, s ez oknál fogva a vége, a microme
ter szerkezetet odaerősítő (h) csavar részére, anyacsavar
nak van kifúrva. Az egész szerkezet fél, természetes 
nagyságban van ábrázolva és a tájoló felhasználható ré
szei szakadozott körvonalakkal vannak jelezve.

Szállítás alkalmával a táblát úgy védtem meg a meg
rongálástól, hogy a két végére lécekből összetákolt kere
tet adtam és azokat fent és lent spárgával fogtam össze. 
Hogy pedig a konusos hüvely tisztán maradjon, bedugtam

azt egy rongy vagy parafa dugóval s ezek hiányában 
csonkakúpra faragott fácskával.

Most kedves és érdeklő szaktársam bizonyosan kér
dezni fogod, hogy hát mibe került ez a passióm ? Sem 
több, sem kevesebb, de bizony 12 nehéz forintomba. 
Mehanikusom, egy ügyes rézöntő csak 20 koronát kért, 
de a részeges asztalos már 4 koronáig sarcolt meg akis 
asztallapért. Tömeges előállításnál azonban az egész 
szerkezetet talán 6 koronáért is lehetne előállítani s vele 
minden Belházy-féle tájolót felszerelni.

Ha szaktársaim ezen szerény találmányomról írt ismer
tetést elolvassák s hasznát veszik, örülni fogok.

A boldogulás.
Olyan ez a mi mai állapotunk, mint a kertünkben álló 

százhúsz éves almafa. Még terem rajta gyümölcs, de már 
egészen odvas. Gesztje semmi, az ágai is odvasak már, 
csak a vékony szíjácsköpeny élteti még, Maholnap össze- 
roskad a maga súlya alatt s vele vesznek a termőgalyak is.

A Budapesti Hírlap folyó évi 33. száma nyomán mi 
is adjuk az Egy kereskedő tanácsai fiának című ame
rikai könyv tartalmának kivonatát, mert a benne előadott 
elvek és tanácsok ugyanazok, amiket a Magyar Erdész is 
a mai ember boldogulásának föltételéül hirdet. Olyan jelenté
kenyek ama elvek, hogy nem ártana ezeket mindennap 
mindnyájunknak a Miatyánkkal együtt megismételni, hogy 
mostani lelki világunkat átalakítsák s minket a szerintük 
való életre tanítsanak meg.

A mondott című könyvön, amelyből néhány százezer 
példányt csakhamar szétkapkodtak, nincs kiírva a szerző 
neve. Nem látja ezt szükségesnek sem a szerző, sem az 
olvasó közönség, A józan eszü amerikai nem is kiváncsi 
arra, hogy ki irta, hanem hogy mit Írnak benne. Okos 
ember irta, valamelyik nyílt szemű new-yorki vagy csiká- 
gói kereskedő, aki iskolába küldött fiának ad benne ta
nácsokat.

A sokszor zord tanácsnak bizony hasznát vennénk jó
magunk is ebben a tudós Európában.

íme :
— Jól tudod fiam, hogyan indultam az életnek. Kö

nyökkel, ököllel, tolakodva, de ahányszor oldalba döftek 
a tolakodásban, mindannyiszor előbbre jutottam egy-egy 
lépéssel. Eleinte két dollárt kerestem hetenként s az 
irodában az íróasztal alatt háltam. De megtanultam jól, 
hogy mennyit ér az a két dollár s megtanultam azt is, 
hogy kemény derékalj a padló.

— Ezeket neked is meg kell tanulnod.
— Az iskolai nevelésben két, határozottan megkülön

böztethető részt látok. — Az egyik, amit a professzorok 
tanítanak az iskolában, a másik az, amit társaidtól tanulsz 
el az osztályban és ezen kívül is. Az első rész révén 
sohasem, lesz belőled egyéb, csak diák, ellenben a 
második rész az, ami téged emberré teszen.

— A kollégium — ha jól meggondolom — mindazon-
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által mégis hoz annyi hasznot, amennyibe kerül, mert 
gondolkozásra serkent, s ez máris haszon. Utóvégre senki 
sem lesz ostobábbá az iskolában, hanem ha csak a tök- 
kelütöttek lesznek még bambábbakká, és így — ha nagy 
elméket nem is termel, de a rábízott eszes fiukat mégis 
valamennyire mívelheti.

— Erősen óhajtom, hogy szorgalmas tanuló légy, de 
még erősebben óhajtom, hogy derék, becsületes ember 
váljék belőled. Mert semmi kincse a világnak nem ér 
annyit, mint a tiszta jellem. A tudás csak ezután követ
kezik. És ha — elvégezvén iskoláidat — lelkiismereted 
tiszta m arad: nem sokat törődöm azzal, ha foltozásra 
szorulna latin tudományod. Különben is nem az a fő, 
hogy az ember sokat tudjon, de az, hogy amit tudunk, 
azt alaposan tudjuk s e tudásunknak hasznát is tudjuk venni.

Tanulj meg uralkodni magadon és megkímélni fele
barátodat és tudd magadat rögtön elhatározni, mihelyt 
szükség van erre. Minden tévedésre van mentség, csupán 
az olyas élhetetlenségre nincs, ha valaki kétszer esik 
ugyanazon verembe.

— Ha hibát követtél el — fiam, ne takargasd azt. 
Neked is, mint mindenkinek, első sorban önmagaddal 
szemben kell őszintének lenni. A záptojást már a fészek
ből kell kivetni, nem pedig a többinek kárára tovább is 
melengetni. Jusson eszedbe az is, hogy ha igazad van, 
te uralkodói, de véged van — mihelyt nincs igazad.

— Büszke is légy, de azt is kell tudnod, hogy a 
büszkeség — nem a gőg — csak az erősnek sarkan
tyúja, de bele botlik a gyönge. Büszkeséggel ne hival
kodj hát mindjárt pályád kezdetén, — nyomban fogadd 
el, amit kínálnak — kivált, ha hivatal az, mert kukaccal 
potykát foghalsz, potykával nagyobb halat, majd harcsát 
s akkor már lesz valamid, amit érdemes rostélyon sütni. 
És soha ne latolgasd, hogy fontos-e avagy jelentéktelen 
dolog az, amivel foglalkozol. Amig bármivel is foglalkozol, 
addig ez legyen előtted a világ legfontosabb végezni 
valója és úgy iparkodjál vele, amint csak erődtől telik. 
Vagyis sohse lépj úgy, hogy ennél gyorsabban is lehetne, 
mert nem az árt meg, amit munka közben végzesz, de 
az, amit pihenés közben csinálsz.

— Munkálkodásod közben ne érzelegj és soha ne 
beszélgess, mert mind a kettő megölője a gondolkodás
nak. Aki fecseg, az nem ér rá gondolkozni. Azért beszél
getésed csak egyszerű és rövid legyen. Legyen mondani 
valód, tudd is elmondani, de tudj hallgatni is. Az első 
szót — fiam — engedd át az ostobának, az utolsót az 
asszonynak.

— Ezek a boldogulásnak oly egyszerű és épen ezért
csodálatosképen annyira nehéz törvényei, amiket az ostoba 
soha meg nem tanul, a lusta soha meg nem ismer. 
Hány, de hány levelet kapok, hány fiatal ember kérde
zősködik tőlem, hogy: hogyan kell cselekednie, hogy 
boldogulhasson . . .  És ha ezeket elmondtam nekik, azt 
felelik, hogy csak afféle általános bölcselkedéssel szol
gáltam . "

— Hogy pedig jó gazda, jó főnök is lehess : legelőbb 
is tanulj meg az emberi természetben olvasni és tanulj 
meg az emberekkel bánni. Gondold meg, hogy a lovak 
is csak akkor viszik szépen kocsidat, ha a kocsis jól 
tudja őket gyeplőzni. Ezerszer fontold meg, mielőtt vala
melyik alkalmazottad szemrehányással illetnéd és egyet
len alkalmat se szalasz el, amikor jót mondhatsz nekik. 
Ha igaztalannak mondod cselekvésüket: el nem hiszik, 
de ha rávezeted őket az útra, amelyen maguktól rábuk
kannak az igazságra, úgy már boldogulhatsz velők.

— Kémkedést soha meg ne tűrj közöttük, mert aki 
kémkedik, ezt csak a maga dolgának mulasztása árán 
teheti, — de aki látni és parancsolni tud, annak nincs 
is semmi szüksége a spionokra.

A praktikus amerikai nem tartja a nőt üzleti dologra 
valónak, ahelyett inkább az urát biztatja boldogulása út
ján, így aztán a férfi is, a nő is neki dolgozik. Szentül 
meg van győződve a helyes családi élet szükséges voltá
ról is, mert a feleségben olyan munkatársat lát, aki föl
fedi férje előtt az életnek azon titkait is, amiket külön
ben a férfi magamagától soha meg nem érthetne.

— Pénzért házasodni vagy pénz nélkül — mondja — 
egyformán botorság és bűn. Mivel azonban jönnek pilla
natok, mikor a legszebb asszony sem tetszik az ember
nek: gondold meg fiam, hogy ilyenkor kétszer nagyobb 
szerencsétlenség rajtunk a csúnya asszony. Feleségedet 
tehát jól válaszd meg, mert ha tévedtél, e tévedésed 
következményét súlyos kölöncként kell cipelned egész 
életeden át.

így tanítja fiát a józan amerikai s nem egy jellemző, 
általános bölcsességet is szúr közbe tanítása közé. Például:

Tudom, hogy a látszat csal, de inkább csaljon hasz
nomra, mint káromra. Vagy :

Ha jó is a régi módszer, az uj mégis többet ér, ha
csak annyit ér is. És :

Két dolgot nem bocsájtanak meg soha egymásnak az 
emberek: a bukást és a sikert.

Bizony érdemes mindezeket igen jól megszívlelni! Az 
obstrukciónál is többet hozna ez a magyar konyhára !

Ef.
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 k

Erdészek háza.
Hajnalodik már.
A minap Eszterházy Miklós herceg adta tanújelét em

berbaráti szeretetének, ma meg Schönborn Károly gróf 
teszi ugyanezt. Az hatvanezer koronás ösztöndíjalapítványt 
tett gazda- és erdőtisztjeinek gyermekei számára, ez 
most — a tavalyi beregszentmiklósi iskolaalapítás után 
egy évvel,— internátust épit ugyanott az oly erdész
gyerekek részére, akiknek iskoláztatása a rendesnél na
gyobb terhet róna szüleikre.

Mi mást mondjunk ezekhez, mint azt, hogy érvénye
sülni fog az Igazság: a másokkal tett jó visszaszáll a 
jóttevőre. g f
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Kinevezési rendszer a kincstári 
erdészetnél.

A mostani kinevezési eljárás ismertetése előtt előre 
kell bocsátani, hogy 1895. év előtti időben az állam
erdészetnél nem volt nyilvános tiszti létszámkimutatás.

Mint minden szakmánál, úgy az erdészetnél is történ
tek ezen időben kisebbmérvü sérelmes előléptetések, me
lyek nagyrészt a status hiányának voltak tulajdoníthatók.

1897. év óta a legújabb időkig a legtöbb kincstári 
erdőtiszti kinevezésnél oly sérelmes mellőzések történtek, 
melyek nagy elkeseredést szültek a tisztikarban.

Az 1897. évben, Darányi ministersége elején, az erdé
szeti ügyosztály felsőbb állásaiban bekövetkezett személy
változás után, voltak nagyobbmérvü sérelmes kinevezések.

Később, a gyakori panaszok elhangzása után, e sérel
mek, különösen a nagyobb arányú kinevezéseknél csök
kentek ; mert az előléptetési javaslatokat Darányi volt 
minister személyesen megvizsgálta és azokon a tisztikar 
örömére gyakran igazságosabb változtatásokat tett.

Ezen eljárás következményeképpen mindenki a protek- 
cziós rendszer lassanként való kimúlását remélte.

Milyen meglepetés érte azonban az érdekelteket, mikor 
a legújabb ministerválság után, az 1—1V2 év óta üresedés
ben lévő kincstári erdőtiszti állásokat betöltötték.

Ez alkalommal a protekczió oly nagyfokú volt, ami
lyenre nincsen példa az államerdészet fennállása óta.

Példákkal illusztrálja azt a „Magyar Erdész“ f. é. 23. 
számában az „Erdészeti kinevezések és a fizetésrendezés
hez“ című cikk írója.

Amilyenek a viszonyok a kincstári erdészet kinevezé
seinél, olyanok azok gyakran a hivatalfőnöki, főnökhelyet
tesi vagy egyéb fontosabb és előnyösebb állások betölté
sénél. Itt is oly szorgalmas, szakképzett, idősebb tisztek 
mellőztetnek, kik bizonyára csak úgy megfeleltek volna, 
mint azok, kik 40— 100 ember átugrásával olyan munka
körhöz vezényeltetnek, ahol egyáltalában nem, vagy csak 
rövid ideig voltak alkalmazva.

Más szakmánál, a rangsor szerint következő alkalmas 
tisztet rendelik ki az ilyen állások betöltésére. A kincs
tári erdészetnél azonban úgy járnak el, mintha rangsor 
nem is léteznék.

Ebből kifolyólag e helyen azon kérelmet intézem Tallián 
Bélaföldmivelési minister úrhoz, vegye a kinevezési javas
latokat szigorú bírálat alá, mint azt előde az utolsó időben 
tette, szüntesse meg a fenálló igazságtalan rendszert, 
hogy a tisztikar nyugalmát és munkakedvét újra vissza
nyerje, mert elkeseredett, elcsüggedt és ambicziójában 
megsértett tisztviselőkkel nagy feladatokat végezni lehe
tetlen.

Jogos önvédelem.
Olvasóinkat bizonyára érdekelni fogja ama ítélet, me

lyet a kaposvári kir. törvényszék hozott Horvát György 
urad. erdőőr ellen szándékos emberölés miatt folyamatba 
tett büntető ügyben. Az eset a következő:

Nevezett erdőőr múlt évi junius hó 29-én a késő 
délutáni órákban egy fuvaros által figyelmeztetve lön, 
hogy Farkas József k . . . i lakos hírhedt vadorzót imént 
látta az uradalmi fácányosba bemenni. Az erdőőr az il
letőnek nyomban utána ment s a csak 60 hold terje
delmű fácányosban csakhamar rá is akadt, ihletve őt 
kezében fejszével gereblyenyelek vagdalásán érte tetten. 
Az erdőőr felszólítására Farkas József durva és sértő szit
kokkal felelt, az eltávozást megtagadta, majd midőn az 
erdőőr fejszéjét elkobozni, sőt a sűrűből kituszkolni akarta, 
vele szemben támadólag lépett fel s köztük heves dula
kodásra került a dolog, miközben Farkas József — si
kerülvén neki magát az erdőőr kezei közül kirántani — 
fejszéjét csapásra emelve az erdőőr fejéhez akart sújtani. 
A hely sűrű volta miatt az erdőőrnek nem volt módjá
ban kitérni s csak úgy tudta a fenyegető életveszedelmet 
magáról elhárítani, hogy az utolsó pillanatban jobb kezé
ben készen tartott fegyverét célzás nélkül elsütötte. A 
sörét-lövés Farkas Józsefet arcban találva, ennek rögtöni 
halálát okozta.

Minthogy a vizsgálat folyamán az erdőőr fenti önbe
ismerését megdöntő bizonyítékok nem voltak beszerezhe
tők, a kir. ügyész jogos önvédelem esetét látva fennfo
rogni, a vádat elejtette. Erre a vád képviseletét Farkas 
József özvegye, mint pótmagánvádló vette át. Az ennek 
folytán február hó 15-én megtartott főtárgyaláson a kir. 
ügyész a vád képviseletét ezúttal sem volt hajlandó át
venni s minthogy pótmagánvádló sem tudott az ügy ér
demére vonatkozó döntő bizonyítékokkal előállni, a tör
vényszék felmentő ítéletet hozott.

Szakkörökben örvendetes megnyugvással vehetjük tu
domásul az ilyen ítéletet, annál is inkább, mivel az or
szág sok helyén, tanuk nélkül lejátszódó hasonló drámá
nak, sajnos, nem minden esetben szokott a törvény és 
jog hivatott őreire nézve ily kedvező befejeződése lenni.

Megjegyzem még, hogy az eljárás folyama alatt az 
erdőőr nem volt vizsgálati fogságban.

Hajek Antal.

Érdekes határozat.
A külföldi erdészeti magvak törvénytelen behozatala 

miatt Faragó Béla a földrnívelésügyi ministerhez az alábbi 
kérvényt adta be.

Nagyméltóságu Minister Ú r!
A mezőgazdasági termények, termékek és cikkek ha

misításáról szóló 1895 évi XLVI. t.-c. nemkülönben an
nak végrehajtása tárgyában kibocsátott 38.286/896. számú 
földrnívelésügyi rendelet képezte üzleti tevékenységem

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



442 M A G Y A R  E R D É S Z 24. szám.

mindenkor mérvadó vezérfonalát és annak egyetlen ren
delkezését sem hagytam soha sem szem elől, annál 
inkább sem, mert a törvény /. §-a és a rendelet 2. §. ha
tározottan kimondja, hogy az „erdészeti magvakra11 
is kiterjed.

Hazánk erdészeti magszükségletének fedezésében élénk 
részt vesz a külföld és Ausztria és én ezen versenynyel 
szemben azon hátrányos helyzetben vagyok, hogy mig 
nekem elviselhetetlen anyagi terhek árán is meg kell 
tartanom a törvény rendelkezéseit, a külföldiek szabadon 
vétkezhetnek ellene.

Igaz ugyan, hogy a fent idézett törvény 11. §-a és a 
rendelet 3-ik §-a kimondja, hogy ezen intézkedések azon 
terményekre is kiterjednek, a melyek külföldről hozatnak 
be, mégis az illetékes hatóságok nincsenek tisztában a 
követendő eljárással és így legutóbb a soproni kér. és 
iparkamara, a kihez e miatt felvilágosításért folyamodtam, 
nem tudott e kérésnek megfelelni.

Miért is a törvény megóvása, az előforduló igen gya
kori esetek megtorlása és a magyar ipar és kereskede
lem gyámolítása céljából mély tisztelettel kérem Nagy
méltóságodat, méltóztassék velem mielőbb közölni:

1. hogy ha külföldi, például osztrák magkereskedő vagy 
magpergető tulajdonos követ el az 1895. évi XLVI. t.-c. 
ellen kihágást, illetőleg ha a büntetendő czikkek az ország 
területére máshonnan hozatnak be a nevezett törvény 11. 
§-a értelmében mely hatóságnál indítandó meg az el
járás és mely hatóság illetékes a büntetés kiszabására és 
végrehajtására.

2. Külföldiekre szintén kötelezők-e a rendelet 2-ik fe
jezetében „forgalombahozatali szabályzatok“ különösen 
pedig a rendelet 8-ik §-nak 6-ik pontja 7-ik bekezdésé
ben említett A) melléklet csatolása.

Alázatos kérelmem ismétlésével vagyok
kitűnő tisztelettel 

Nagyméltóságod kész szolgája 
Faragó Béla.

A minister e kérvényre következőkben válaszolt:
Magyar királyi földmívelésügyi ministerium 12931 /IV.

3. a. szám. Faragó Béla zalaegerszegi lakos, a magyar 
fenyőmag pergető gyár tulajdonosának folyó évi február 
hó 10-én kelt és az 1895. évi XLVI. törvénycikk értel
mezésére vonatkozólag hozzám intézett folyamodványára 
felhívom alispán urat, hogy nevezettet értesítse, miszerint 
az 1895. é. XLVI. törvénycikkbe ütköző kihágások elbírálá
sával, azaz az eljárás megindítására és az elsőfokú ítélet
nek hozatalára azon közigazgatási hatóság illetékes, a 
melynek területén a kihágás elkövettetett. így ha a kül
földi magpergető tulajdonos követte el az említett 
törvénycikkbe ütköző kihágást, az eljárás azon első 
fokú közigazgatási hatóság által indítandó meg, 
melynek területén a hamisított, vagy a törvény egyéb 
rendelkezésébe ütköző mag forgalomba hozatala 
történt. «

Végül megjegyezvén, hogy mindazon rendelkezések, 
melyek a magvak forgalomba hozatalára a belföldön kö
telezők, kötelezők azon magvakra is, melyek a kül
földről hozatnak az ország területére.

Budapesten, 1903. évi július hó 3-án. A minister meg
bízásából. Országos fatenyésztési felügyelő.

Zala vármegye alispánjának. Zalaegerszegen.

T Á R C A .

Nagy fekete erdő.*
Nagy fekete erdő sűrűséget járom.
Nagy fekete madár a kisérő párom,
Agyvelőmbe csapkod szárnya legyintése,
Menekülnék, de nincs a vadonnak része.

Te fekete madár, sötét Gond, azt kérdem :
Meddig szürcsölgeted még cseppenkint vérem ?
Bölcsőtől a sírig, társam mind egy végbe,
Mikor hagysz magamra — mikor válunk végre ?

„Mit érnél te avval, ha el is hagynálak,
A fekete erdő csak menne utánnad:
Árnya rád borulna, felhője csak nyomna,
Örök szomorúság úgy is körülfogna . .

Kiss József.

Az árokparti rabló.
I r ta : Glück István.

Rucázni voltam künn egyik barátommal a várágosi 
Malomárok partján, melyet sűrűén fel szokott keresni a 
rucanépség a kemény tél folyamán, mikor az összefüggő 
nagy lápi vizek befagynak. Folyóvíz lévén, elég széles 
és elég mély is, bokrokkal, csalitokkal övezve, majd er
dőket szelve át, örömest száll bele a kóborló madárcsa
pat, hogy legalább egy időre táplálékhoz juthasson. A 
gát védelme alatt egy kis seregre hamarosan rábukkan
tunk és be is loptuk őket. Négy kacsa röppent föl be
lőle. Hármat leszólitottak közülök lövéseink. A negyedik 
megmenekült. Az egyik azonban a vízbe esett s való
színűleg szárnyazva lévén, elbújt a vizreboruló bokrok 
között. Kerestük sokáig, de hasztalanul.

Keresés közben rábukkantam egy vidra csapására, sőt 
csusztatóira, barlangjára is. Persze rögtön elhatároztam 
magamban, hogy hovahamar kijövök egy világos éjsza
kán és felkutatom.

Másnap délután a vasúti töltés mentén kopóztunk ró
kára s újra odavetődtünk a vidra körébe. A parton ru
catollak hevertek nagy körben. Tagadhatatlanul a vidra 
csípte el a mi sebesült rucánkat s fogyasztotta el.

Kimondtuk rá a halálos ítéletet.
*  *

*

Szép csendes este volt. A hold ugyan még nem ke
rült fel a szemhatáron az égre, de azért sötét nem volt,

* Mutatvány a „Hét“ 8-ik számából.
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hisz a mindent betakaró hó fehér leple nem engedi 
uralomra vergődni az éjszaka sötétségét. Ezernyi-ezer 
csillag ragyogott-tündöklött s vetette pislogó fényét ide 
le a földre.

A mérhetetlen csendben halkan idezsong hozzám a 
faluból a farsangi muzsikaszó, egy-egy duhajkodó rikol
tása, de mindez semmit sem képes zavarni a nagy 
csendességet, mely az egész tájon uralkodik.

Óvatosan leereszkedem a magas vasúti töltésről s a 
patak mentén kezdek felfelé vonulni. Lábaim alatt be
süpped a hó, nesztelenül, ropogás nélkül s ez fölötte 
vigasztal, bátorít, mert észrevétlenebbül haladhatok 
előbbre.

Nem mehettem még valami messze, mikor feltűnően 
kezdett világosodni. Kibújt a hold a látás határának pe
remén. Szétterítette ezüsthalvány palástját az égi nagy 
mezőre, a melytől kísérteties, sejtelmes világosság áradt 
szét a földön.

A szántáson nyulak hajszolták egymást, melyeknek 
alakját tetemesen megnagyobbította a párás levegő, a 
misztikus világítás. Tudomást sem akartak venni jelen
létemről. Néha egész közeire találtak hozzám jönni, 
mintha csak sejtették volna, hogy őket úgy sem érheti 
most baj, még ha tilos idő nem volna is. Kezdett bosz- 
szantani siró mekegésük, nyüszkölésük, azért megindul
tam újra, hogy észrevegyenek s illő távolságban marad
janak személyemtől.

A tekintélyes fellépésnek mindig van valami hatása. 
Most sem maradt el. A két tapsifüles kereket oldott a 
veszedelmes közelségből.

Ezekután újra a vidrára terelhettem minden figyelme
met. Elérkeztem odújához. Természetesen az érdekelt 
volna különösen, hogy elhagyta-e már otthonát vagy 
sem. Csakhogy ezt nem állapíthattam meg már a gyenge 
világosság miatt sem. Zajt csapni, kíváncsiskodni nem 
vadászhoz illő dolog. Hát mentem lassan feljebb azon 
meggyőződésben, hogy úgy is rátalálok kiszálló helyeire 
és csusztatóira, ha tényleg már elhagyta otthonát.

Mihelyt ellaposodott a part, azonnal észrevettem az 
első kiszálló helyet. Onnan egy darabig gyalogolva foly
tatta útját. Majd ismét beereszkedett a vizbe.

Most már vége volt a bizonytalanságnak. Gyorsabban 
mentem előbbre, folyton szemmel tartva a vidra letapo
sott helyeit, hol időzött, mig zsákmányát elfogyasztotta.

Kimelegedtem a hajszában, de világért abban nem 
hagytam volna. Most már érdekelt a dolog. Merre lehet? 
Hol fogok rábukkanni, vagy egyáltalában rátalálok-e?

Elértem azt a helyet, a hol az egymással párhuzamo
san folyó két patak közül az egyik a másik feje fölött 
folyik el keresztben mesterséges vályúban s a vén patak 
a fialal baljára kerül a jobb oldalról.

Ezt a hidalkotmányt s táját szemeltem ki képzeletben, 
hogy itt bukkanok rá a vidrára.

Először óvatosan a Malomárkot néztem, kutattam végig, 
aztán pedig keresve-kerestem a vidra kiszállásának nyo

mát. A faalkotmányt elérve, kijött a vízből a vidra s 
lefelé fordult az uj, tisztított, csatornaszerü patakba. Már 
biztosnak véltem a sikert, pedig de keserűen csalódtam.

A hid alatt bizony hosszú ideig tartózkodhatott, de 
most már nem volt itt. Látszott a tulsóparton a csapája, 
a mint újra felkuszott a meredek lejtőn a magasabban 
folyó Malomárokhoz. Mit tehettem mást, mint hogy ma
gam is szépen nyomába léptem.

A hold bevilágított az erdőbe, mely innen kezdve 
ölelgeti a patakot s még furcsábbnak tüntette fel az 
amúgy is eredeti kőrisfa tömböket, melyekből öt-hat láb 
vastagságú dorong meredt fel a magasba. A viz a pa
takban, valamint a kiáradt messze terjedő, befagyott 
lapos helyek csillogtak az ezüstös halvány fénytől.

Minden oly kedves, marasztaló volt, csak a nagycsend, 
a mozdulatlanság vált csaknem elviselhetetlenné. Még a 
viz is némán folydogált tova simára fésült füves partjai 
közt. Semmi csobogás, semmi beszédes habtorlódás, 
csak nyugodt, hömpölygő előre igyekvés !

Kezdtem elveszíteni kedvemet. Fáradt is voltam már, 
de azért valami reménysúgár még további munkára 
késztetett.

Istenem, milyen furcsa is az ember! Aprócseprő cé
lok után tör s rátudja helyezni üdvét, boldogságát. Mennyi 
mindent el tud tűrni, szenvedni, csakhogy kisded vágyai, 
melyeket a képzelet pózoló, nagyzó hóbortja persze na
gyoknak tüntet fel, teljesüljenek !

Most már inkább a bosszúság tartotta bennem a lelket, 
hogy eddig nem sikerült tervem. Milyen nagy mester is 
a szenvedély az emberben ! Tettrehivja, sorompóba szó
lítja összes tehetségeinket, ha kell, ha az ő érdeke úgy 
kívánja. Van bűvös szere, van korbácsa céljai elérésére 
s az ember kénytelen neki meghódolni, mint egy alá
való rabszolga.

Tehát dühösen kezdtem folytatni utamat, a mi termé
szetesen hamar elrontotta volna egész eddigi fáradozáso
mat, ha ideje korán a kedv újra fel nem lép a legcse
kélyebb jelre s munkába nem lép, tettre szólítva a 
vadászban a furfangot, a csalafintaságot, az oktalan, 
vak előretörtetés helyébe.

Észrevettem a vidrát!
Épen egy vastagabb fa oltalma alatt álltam, hogy vé

gig tekintsek a folyócska hosszában, a míg lehet, mikor 
a víz közepén egy hosszú barna foltot láttam, mely ár
ral szemben haladt előre.

Egy kicsit távolabb volt ugyan, mint szerettem volna, 
de számítottam fegyverem jobban hordó balcsövére s 
fejbeczélozva a vidrát, elsütöttem a fegyveremet.

A lövés sikerült.
A vidra megpróbálta ugyan az alámerülést, de nagyon 

fájhatott a feje. Ellankadt s engedte magát visszafelé 
sodortatni a vízzel. Mikor közeibe ért, egy újabb lövés 
teljesen megölte.

Egy doronggal kisegítettem a parthoz s ott megkötöt
tem egy hosszabb kötéllel buksi fejét s aztán a kötél
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segítségével vontattam a parton lefelé a vízben, a míg 
csak lehetett. A bokrok kezdetén aztán kénytelen voltam 
a havon csúsztatni magam után — hazafelé.

Egy kis barna menyét kíváncsian csücsült le ülőkéjére 
utam vonalán egy kóró szára mögött s kíváncsian pislo
gott felém. Úgy kihúzta magát, hogy nincs az a gya
korlott szem, a mely most felfedezte volna, ha már előbb 
észre nem vette volna. Már csak három lépésre voltam 
tőle — akkor zsupsz eltűnt. Elnyelte a föld. Egy vakond
túrás oldalán volt egy kis lyuk. Otthona volt.

Most kétszeresen szépnek tűnt fel előttem a tájék, pe
dig nem látott mást a szem, csak fehérséget, szűz tiszta 
havat mindenfelé. Utam vonalán piros, véres csikót ha
gyott hátra gyönyörű zsákmányom, melyet bizonyosan 
meg-megnyaldosott az éj folyamán még az a kis földbe 
bujt vérszopó bestia..........

VAD ÁSZA T.

Görgényből.
Irta: Pausinger.

Azt írtam egyebek között a M. E. 19-ik számában 
„. . . s még ma is furdal a lelkiismeretem, hogy az 
egyik, leginkább ismert bűnöst, miért nem ítéltem annak 
idején golyó általi halálra . . . "  de most már nemcsak 
a lelkiismeretem bánt, hanem olyan nagy a szomorúsá
gom is, hogy azt apróra tördelve két-három Andrássy- 
útat lehetne vele bánatutczává kiköveztetni. Aki nem hiszi, 
hallgasson meg.

Tavaly az őszi vadászatok befejezése után, gróf Te
leki Sámuel vadászbérlőtől azon kiváló engedélyt nyer
tem, hogy azon esetben, ha a medvék újból garázdál
kodnának a szarvasok között, úgy a medvékre, illetve 
különösen a Lárga völgyi nagy zsiványra, hajtóvadásza
tot tarthatok. Egy olyan engedély ez, melynek kitüntetés 
számba menő nagyságát csak az ítélheti meg, aki az itteni 
vadászati viszonyokat ismeri. Büszke is voltam rá ki
mondhatatlanul, de azért titokba még is csak azt óhajtot
tam, hogy a medvék régi jó szokáshoz híven húzódjanak 
félre téli álmukra (közbevetőleg mondva a legideálisabb 
naplopás ami képzelhető : félig éber állapotban — talpat 
nyalni!) és hagyjanak békét szegény szarvasaimnak.

Kíváncsiságom részben teljesedésbe ment, mert dacára 
hogy a nagy lárgai medve nem vonult téli naplopásra, 
hanem a téli időszakot is szalonnájának bükkmakkal 
való növesztésére s a szarvasok üzésére fordította, a fő
vadban kárt nem tehetett, mert hó egyáltalában nem 
volt. Kriminális hideg és zúzmara az volt, de hó — 
semmi. így hát a vén zsivány, bár erősen kacérkodott a 
fővaddal, bajt nem tudott csinálni ; de a makkoló házi 
sertések nyomán megint ideszakadt egy pár farkas, s 
azok kezdtek garázdálkodni. Kettő hajtott a hegyoldalon 
lefelé, a harmadik állt a fővölgyön s mikor a szegény

szarvasborju leért a jeges fővölgyre, ott elfogta. Az első 
eset hírére csak mérgelődtem, de mikor azután jelentik, 
hogy még egy borjú maradványaira akadtak s végül, 
hogy a felső fancsali völgyben egy szép nagy tehenet 
téptek szét az ordasok, akkor az én, különben sem na
gyon tartós türelmem, megszakadt s kiadtam egy csomó 
strychnint mérgezésre.

Elsősorban a felső fancsali tehénmaradékokat mérgez- 
tettem meg. Megjegyzem, hogy a Sárgába, hol a nagy 
medvénk kóborolt, nem tétettem ki mérget, ne hogy eset
leg az öreg felszedje — szebb halált tartogattam szá
mára.

; Párnap múlva jelenti az erdőőr, hogy Felső-Fancsalon 
farkasok jártak a dögnél, azt széjelcibálták, egy darabot 
a völgyből majdnem felcipeltek a gerincre, de enni nem 
ettek belőle, nyilván keserű íze lehetett a falatoknak.

Behivattam a vadőrt, ki a mérgezést megcselekedte 
és in thesi hamarjában a poklok mélységes fenekébe 
küldtem, in praxi pedig felszalasztottam Felső-Fancsalra, 
hogy nézzen utána a méregnek, s ha valami baj lesz, 
megajándékozom a faluját egy Eunuchchal, de az ő 
lesz. Az Eunuch-jelölt égre-íöldre esküdözött, hogy ő olyan 
szakszerűen mérgezte meg a dögöt, hogy jobban már nem 
lehet, s jótáll azért, hogy hacsak a hóhiány nem fogja 
lehetetlenné tenni a nyomozást, ha valami ragadozó 
hozzányúl, illetve eszik a dögből, hát fusson ki a szeme, 
ha az meg nem döglik, hacsak a méreg nem — rossz!

Erre megmagyaráztam neki, hogy fenn a Csűrön, egy 
kutya, — amely azzal fejezte ki az erdőbe ment gaz
dája iránti ragaszkodását,, hogy a madzagot lerágva utána 
szökött, - — már bebizonyította, hogy a méreg kitűnő 
(alig szenvedett egy percig), mire ő azt hozta fel, hogy 
lehet a méreg jó a Csűrön, de vájjon jó-e Felső-Fan
csalon ? Erre kizavartam a szobámból.

Két nap múlva sürgősen hívnak a telephonhoz. Miután 
éppen egy mód nélkül unalmas akta elintézéséhez akar
tam  fogni, végtelenül kellemesen érintett a zavarás. A 
telefon előtt aztán a guta majd hogy meg nem ütött, 
mert azt jelentik Fancsalról, hogy a mérgezett s tényleg 
széthurcolt dög körül egy hatalmas nőstény-farkas mel
lett egy koloszális nagy kan-medvét találtak megdögölve. 
A medve a lárgai, amely mindenütt a farkasokat követte 
a havason, hogy dögre akadjon, miután maga hóhiány 
miatt nem tudott szarvast elfogni, már pedig a tavalyi 
praxis megszerettette vele a szarvashúst, mindenáron 
ilyen inyencfalat kellett neki. Még egy pár kisebb farkas 
is evett a dögből, de azok távolabb húzódtak s miután 
hó nincs, nem lehet őket kinyomozni. Hogy mit csinál
janak a dögökkel ?

Miután nagyon kiváncsi voltam a medvére, elrendel
tem, hogy hozzák le szekeren úgy a farkast, mint a 
medvét. Négy óra múlva ott volt udvaromon a két mé
ter hosszú gyönyörű him-medve. A mérgezés okozta puf
fadást tekintetbe véve súlyát két métermázsánál nagyobbra

..becsülöm. S mikor ott feküdt a hatalmas állat az udva-
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romon, s én elgondoltam, hogy ezt a gyönyörű vadat 
én ejthettem volna el, akkor fogott el a cikk elején jel
zett nagy bánat és kisérteni fog egész életemen át.

A f.-o.-i volt úrbéresek fene nagy urak 1 Van nekik 
egy vadászterületük akkora, mint a két tenyerem, áilván 
cseplesz, bokros fiatalosokból, egy csomó régi vágásból 
és egy kis ős tölgyesből, s miután régebben, mikor még 
a vágások helyét erdő borította, itt-ott egy medve el
felejtette névjegyét barangolás közben, hát nagyon büsz
kék s rátartók vadászterületükre. Nem is adják bérbe, 
hanem megtartják maguknak, hogy ott kielégíthessék va- 
vászati szenvedélyüket, amit nagyon helyesen cseleked
nek, mert hát így nem jönek a szomszédba, hanem ott, 
a saját területükön ölik meg hosszas utánjárás mellett 
azt a pár tapsifülest, esetleg rókát, vagy elvétve egy 
vaddisznót, mely Isten jóvoltából oda eltévedt. A vadász
jegyről tudják, hogy van, de nem tudják mire jó, s azért 
nem váltanak, ez pedig már a fináncok dolga, nem az 
enyém, míg saját területükön vadásznak.

Itt történt azután, hogy december valamelyik napján 
Tódor és egy társa, gyermekükkel — kikkel hála fajfenn
tartó ösztönük erősen kidomborodott voltára szépen bír
nak — kimentek, hogy rókára hajtsák meg az egyik, 
ritka bokrokkal benőtt csepleszt. Tódorra oda oda setten
kedik egy vörhenyes állat, se nem róka, se nem kutya, 
Tódor elsüti rá a finom vegyessel; — 4-es sréttől pat
kószegig mindenfélével — töltött egycsövű mordályát 
s a vörhenyes valami ott fekszik vérében. Tódor még 
olyan állatot nem látott. Egy füle volt csak, meg kurta 
farka, s nagy volt és nehéz. Bevitte a faluba, ahol Áron 
vadőr azután felvilágosította, hogy ez híuz, s ha behozza 
hozzám kap érte 30 koronát s még az államtól is kap 
praemiumot. Hozta is Tódor hűségesen, s miután a f.-ó.-i 
vadászterekkel szomszédos vadászterületeinken az őzek 
most kezdenek szépen szaporodni, örömmel fizettem ki 
neki a lődijat s mondattam el vele vadászkalandját, me
lyet tiszta szívből irigyeltem. Azután megnéztem a hiuzt. 
Hossza éppen egy méter volt, súlya 19 kiló és az egyik 
füle töviből le volt harapva. Miután macska volt, elgon
dolkoztam rajta, hogy hogy történhetett meg ez vele ?

Váljon túltüzes kandúrja „ama gyönyör, mely a holt 
anyagba életet lehel“ valamely exaltált pillanatában kö
vette-e el e gaz merényletet, vagy a hűtlenül megcsalt 
vetélytárs bélyegezte meg így vágyainak tárgyát? Nem 
tudom, de szívből kívánom, hogy a tettest az én golyóm 
szállítsa át más vadászterületekre, hol az asszonyhűség 
talán épp olyan tündérálom, mint itt e földön.

Vagy ki tudja?

s ü s s e »
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Disznóvadászatok Magaslakon.
Irta: Vlaszaty Ödön.

A „Magyar Erdész“ vadászolvasóinak is bizonyára 
nagy kedve telik abban, midőn a hólepte vidéket bejárva, 
otthon megpihennek és pipaszó mellett elbeszélgetnek a 
régi és új vadászkalandokról a meleg, barátságos szobá
ban. Hiszen, mig a szabadban szitálva húll a hó, fel
ébred a vadászérzés a szivekben; az érzés gondolatokat 
szül, melyek tervekké szövődnek, s csakhamar megérnek 
újabb, frissítő társasvadászatokra.

Alig éreztem át valamikor annyira azt az örömet, 
melyet a régvárt hólepel vadászszivekben kelteni szokott, 
mint a múlt december 30-án reggel, a midőn kitekintve 
ablakomon, jóleső örömmel szemléltem a vidék megvál
tozott képét. Friss, vakító fehér hó fedve a házakat, el
borítva a tegnap még piszkos-fekete földet és húzódott 
messze-messze a kedves hegyek és erdők bércéig. Ked
vesebb, vonzóbb lett az erdő, hívogatta most már a va
dászokat. Hivó szavát megértettük és siettünk megtar
tani a szokásos téli vaddisznó vadászatot.

December 31-én egyéb elfoglaltságom miatt nyomozni 
nem mehettem, de január 1-én már kora reggel künn 
voltam az erdő mélyén, hogy már előre is kipuhatolhas
sam a sörte vad járását s körülcsapázás által nappali 
tanyáját. — Délelőtt 11 óra volt, midőn a Gusztávok
nál rövid pihenőt tartottunk, a Milán-domb felől szarvas- 
bőgéshez hasonló hang ütötte meg a fülemet, mit azon
ban a velem levő erdőőrök — mint mondották — nem 
hallottak, s így magam is inkább csak képzelődésnek 
tartottam.

Utamat folytatva a nyomozással déli 12 órakor a Zalán 
réthez értem, hol oly jelenetnek voltam szem- és fül- 
tanuja, mit eddig soha sem halottam, sőt nem is olvastam.

A rét szélén, tőlem vagy 70 lépésre, 8 darab szarvas 
tehén állt az ott elhelyezett etető mellett; a rét két ol
dalán emelkedő kis dombokon pedig két szarvasbikának 
alakját pillantom meg, melyek ugyancsak hallatják sze
relmi danájukat. Ilyen kitartó szarvasbőgést még az októ-
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béri főidény alatt sem igen hallottam. Ugyancsak nagy
ban cifrázta mindegyik az ő nótáját.

Egy bokor mögé bújva majd egy óra hosszat gyönyör
ködtem a párját ritkító jelenetben és hallgattam a két 
tüzes legény hangos szerelmi ömlengését. Péter erdő
őröm pedig, ki a másik rész nyomozásával elkészülvén, 
szintén meghallotta a télen szokatlan koncertet, látni is 
akarta a szereplő bassistákat, s a tisztás felé tartott, de 
csörgésével a szarvasokat figyelmesekké tevén, elugrasz- 
totta őket.

Egyrészt a feletti örömében, hogy disznót eleget talál
tunk, másrészt a most látottak és hallottak fölött meg
lepődve, vidám hangulatban indultam hazafelé, alig várva, 
hogy mindezeket holnap érkező vadászuramnak újságol
hassam.

Másnapra kelve alig győztem várni az órát, melyben 
a vasparipa meghozza a vadászvendégeket. Maga a ma- 
sinista büszke lehetett volna, hogy ily előkelő vadászokat 
szállított, mint gróf Zichy Jenő a házigazda, Perczel Jó
zsef altábornagy, pazonyi Elek Gusztáv ezredes, gróf 
Almásy Dénes, báró Vécsey Miklós, báró Jeszenszky 
Sándor, gróf Zichy Ödön, Kelcz Gyula kamarás, gróf 
Haller György, Gencsy Albert és Scherer Kamill.

A vidám beszélgetés, melybe az előkelő vadász-ven
dégek útközben elmerültek, szokatlanul megrövidítette azt 
az útat, mely a vasúti állomástól az alsólugosi kastélyig 
vezet. Még vacsora alatt is tartott a vadászos jókedvvel 
fűszerezett diskurzus, s csak a vadász-szokás parancs
szavának tartozó engedelmességgel tértek pihenőre.

Reggel 7 órakor aztán felhangzott a kicsi ébresztő 
hangja s reggelizés után a társaság egy része az e célra 
tartott apró mokány lovakon, másik része ökör-szekéren 
neki indultunk a rengetegnek, hogy hódolhassunk Dianna 
istenasszonynak.

Az első napra nem volt reményem, hogy disznót ta
lálunk, a mit már előre be is jelentettem, nehogy csüg- 
gedés fogja el a magas vendégeket. Sajnos, úgy történt 
mint gondoltam; disznót nem találtunk, de annál több 
szarvast, úgy, hogy ezen napon legkevesebb 120 darab 
fővad volt a két hajtásban. Az ebből látható szép fővad
állomány jóleső örömmel töltheti el Zichy Jenő grófot, 
ki ritka áldozatkészséggel e vidéken, hol 12 év előtt a 
szarvas még teljesen ismeretlen volt, ekkora eredményt 
ért el a szarvas tenyésztés terén. Ez szép jutalma az igazi 
főúri vadász-gavallériának.

A véletlen is mintegy megjutalmazni kívánta azt az 
áldozatkészségét, hogy óriási befektetéssel rövid idő alatt 
ily szép vadállományt teremtett, mert az egyik hajtás
ban olyan kapitális 22 ágas toppant a telivér vadász úr 
elé, a milyent soha életében látni alkalma nem volt. 
Reméljük, hogy e büszke koronással a jövő szarvas- 
bőgési idény alatt találkozni fog, s cserkészetei eredmé
nyesebbek lesznek, mint a múlt ősszel.

Estére kelve feljutottunk Magaslak fényesen kivilágított 
tündérvárába, a mely gyönyörű kastély a rengeteg közepén

mindenkit meglep pompás külsejével, karcsú tornyaival, 
remek és kincseket érő berendezésével. — Elsősorban 
megállapítottuk a holnapi haditervet, remélve, hogy a mai 
eredménytelen nap után annál nagyobb lesz a siker.

Január 4-én az első hajtásban a Kerékhegyet vettük, 
melyben 2 darab disznó szerencsésen menekült, míg egy 
17 darabból álló konda mindjárt a hajtás kezdetekor 
oldalt tört ki azon irányban, hova a mai 3-ik hajtást 
terveztük. A második hajtás szintén sikertelen volt, ám
bár ismét találtunk disznót. Legtöbb reményt fűztünk a 
harmadik hajtáshoz (Bodzás völgy), s reményünkben nem 
is csalatkoztunk, mert ebben 3 darab vadkan esett, 
melyek közül egyet báró Jeszenszky Sándor, egyet gróf 
Zichy Ödön és Kelcz Gyula közösen, egyet Csuszner 
Ferencz lőtt.

Ez a szerencsés fordulat azonnal felvillanyozta a ke
délyeket, jó kedv, lelkes hangulat uralkodott mindenütt. 
Este, míg a kandallóban egész hasáb fák sistergő lángja 
adja a meleget, egy csésze tea mellett mesélgette el 
ki-ki mai élményeit.

Január 5-én az első hajtásban (Illés-csúcs) gróf Almásy 
Dénes lőtt egy vadkant, mely mintha vele mi sem tör
tént volna, nagy sebességgel iramodott a mintegy 200 
lépésre lévő szomszéd báró Jeszenszky Sándor felé, ki is 
egy jól irányzott lövéssel leterítette azt. Ekkor tűnt ki, 
hogy a kan a legszebb helyen, a lapockában már magá
val hordta gróf Almásy Dénes golyóját. — Az ezen napi 
második hajtás eredménytelen volt.

Január 6-án az első hajtásban (Tölgyes-völgy) disznót 
nem találtunk, de a háziúr, mesteri lapocka lövéssel terí
tett le egy tőle 80 lépésre a legnagyobb gyorsasággal 
mintegy repülő őzbakot; a második hajtásban (Fenyves) 
gróf Almássy Dénes nagyon szép lövéssel ejtett el egy 
nyiladékon átugró kocát, míg gróf Zichy Ödön egy dara
bot erősen megsebesített, melyet, sajnos, megkapni nem 
tudtunk.

Január 7-én a hajtásban voltak ugyan disznók, de ezek 
fájdalom — ép bőrrel menekültek.

Ezen nap estére a házigazda Fekete erdei vadász-kas
télyába vonult a társaság, hol még ezen nap az ottani, s 
jelenleg nagy lendületnek fndúlt üveggyárat tekintették 
meg a vendégek.

Január 8 án az első hajtás eredménytelen volt, míg a 
másodikban (Középhegy) Scherer Kamill lőtt egy vadkant. 
A feketecsuhás tűzben összeesve, mint a fején talált 
nyúl — még 3 bukfencet vetett s kiadta páráját.

Január 9-én a csernahorai vadásziaknál vártak a kocsik, 
honnan az egész társaság a feketeerdő-élesdi Serpentin 
utón visszatért eredeti kiindulási helyére, Alsó-Lúgosra. 
Itt még egy kedélyes estét töltött az illusztris vadász- 
társaság, másnap pedig újabb vadászati emlékekkel gaz
dagodva távoztak a kedves viszontlátás reményében.
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A szalonka.
— Jelenet a boltban. —

Vegyeskereskedő: (Egy kocavadászhoz, ki puskával, 
tarisznyával jön be) Nini Macskássi ur! Honnan, hon
nan? Vadászni volt?

Macskássi: (Szerényen) Igen, a Magos hegyen vol
tam. (Szivart vesz)

— És lőtt valamit?
— Meghiszem azt. (Elégedetten mosolyog, szeme fel

villan) Nézze! (Kihúz tarisznyájából egy borzas mada
rat. A vevők köréje csoportosulnak). Lássa ez szalonka. 
Igen ritka madár. Sok herceg százakat költ, hogy egy 
ilyen madárhoz jusson. És iszonyú nehéz lelőni. (A 
boltban levők szájtátva hallgatják). Tudja, úgy áll a dolog, 
hogy ez a kis bestia, melynek még a beleit is meg
eszik, nappal alszik és bevárja, mig besötétedik s csak 
akkor kezd repkedni. És hogy repül! Egy rakéta hozzá 
képest suviszk. Én mondom magának, hogy suviszk.

Egy vénasszony: (Kinek eszébe jut, hogy miért jött) 
Kérek négyér suviszkot.

Macskássi: (Tovább beszél) Most képzelje el magá
nak, mikor ez a madár kulimázsötétben czikázik, villám- 
lik ide-oda (Mutatja)

Egyik segéd: (Félénken) Menydörög is kérem?
Macskássi: (Meggyőződéssel) Nem, nem menydörög. 

A villámlás is csak afféle vadászias kifejezés. Szóval, hát 
most kérem tessék azt az ide-oda libegő madarat meg
célozni. Borzasztó nehéz és rettentő sok prakszis kell 
hozzá. Tavaly 27-et lőttem s volt olyan estém, hogy 8-at 
9-et hoztam haza. (A boltba folyton uj vevők jönnek. A 
kiváncsi nép a bolt bejáratát is ellepi.)

Egy kis fili:  (A madárral játszik) Jé! Milyen széles 
nagy szája van. Bácsi, mit eszik ez a madár?

Macskássi: (Hetykén) Mindenfélét fiacskám, amit talál. 
Összevissza eszik ezt is, azt is (Köhög).

A segéd: És hogy találja meg az ennivalót sötétben?
Macskássi: Lát az szörnyűképen, akár a bagoly. A 

vadászt is könnyen észreveszi s aztán fucscs! Én mindig 
beállók egy sűrű bokorba, úgy hogy a fejem sincs ki 
belőle.

A kereskedő: És hogy tud lőni mégis, ha a szalonka 
arrafelé cikázik?

Macskássi: Ez a kunszt éppen! Nézze. így teszek. 
(Lehuzódik, majd hirtelen előreugrik s egy vénasszony 
tyúkszemét tönkre tapossa, azután fegyverét gyorsan 
vállához kapja és céloz. Sikoly, elszörnyülködés. Sokan 
bedugják a fülüket. A vénasszony féllábon áll és jajgat) 
Most lövök 1 (Ordítva) T űz! Bumm! És a snepf tűzben 
összerogy!

Egy rendőr: (A sikoltásokra a bolt felé jön) Ohó! 
Úgy látszik ott bent szerencsétlenség történt. Telefonálok 
a mentőkért.

Egy másik rendőr: Biztosan bolti tűz ütött ki. Roha
nok a tűzoltókat értesíteni.

Két izraelita polgártárs: Nini, itt árverést tartanak. 
Menjünk be. (A bolt előtt kiváncsiak serege tolong.)

A kereskedő: (Macskássihoz) Ezt is úgy lőtte?
Macskássi: Nem. Ez kivétel. Ezt fáról lőttem le.
A kereskedő: Adja el nekem ezt a ritka madarat, még 

sohasem ettem szalonkát. Adok érte két koronát.
Az egyik izraelita polgártárs: (A boltajtóban meg

hallotta az utolsó szavakat) Három korona!
A másik izraelita polgártárs : Helyet, helyet. Mi is 

licitálni akarunk.
Egy vékony hang: (Kívülről). Három korona húsz 

fillér!
Többen: Lássuk, mi az ! Tessék felmutatni a portékát! 

Az ember azt se tudja mire licitál.
Az egyik izr. polgártárs: (Dühösen) Négy korona! 

Lássuk a portékát!
Macskássi: Nem engedem !
A vékony hang: Nem engedi? Micsoda beszéd, tessék 

licitálni. Öt korona! Azért is.
Egy ur: (Megnézi a madarat) Hiszen ez nem szalonka! 

Közönséges lappantyú. Látni a széles szájáról. Ez egy 
hasznos madár, melynek pusztítása tilos. (Macskási körül 
gúnyos nevetés).

A vékony hang : No mi lesz ?
Az egyik izraelita polgártárs : Hol az a portéka ? 

Négy korona 10 fillér!
Macskássi dühösen felragadja a leleplezett ártatlan lap

pantyút s hozzá vágja az izraelita polgártárshoz, a ki ordí
tani kezd. Iszonyú lárma. Tolongás. Macskássi keresztül- 
furja magát a tömegen és egynéhány oldalbadöfés árán 
sikerül elosonnia. Kívülről csengetés hallatszik. Össze
vissza kiabálnak: A mentők! Helyet a tűzoltóknak! 
Jézus Mária! Segítség! Kitör a pánik. Egy nő elájul 
elviszik. A boltba berohannak a tűzoltók. Kívül a lovas
rendőrök kordont vonnak . . .  s ez alatt a szalonkának 
vélt szegény lappantyú, az egész esetnek előidézője, el
feledve, eltaposva hever a bolt piszkos padlóján . . .

H. F.

Vaddisznó vadászatok.
Mióta a nódrági vasipar-társulat tízezer hold erdejében 

a vadászati jogot báró Baich Milán bírja, a vaddisznók 
nagyon elszaporodtak. Múlt hó közepe táján a háziúr 
négy vendégével sikeresen hajtatott a feketés csuhásokra, 
melyekből összesen 9 drb. került térítőre. Baich báró 
maga két gyönyörű remetét ejtett e l ; rajta kivül reszt
vettek a vadászaton . Rónay Jenő, Tallián Emil, Tallián 
Vilmos és Kövér János. Még nagyobb sikerrel vadásztak 
január végén Gróf Pállfy János nodozseri erdeiben, a 
hol két hajtásban nem kevesebb mint 14 drbot és egy 
későbbi vadászaton ugyancsak abban a pagonyban nyolc 
darab kancsit ejtettek zsákmányul. Egyik hajtásban Fo- 
gassy Gyula szerencsés duplára két erős kant terített le
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Itt vannak ők ! Az első idei szalonkát tudtunkkal a 
somogvmegvei rigód erdőben lőtték február 19-én. Arad 
határában február 20-án, Orsovátl pedig 29-én látták az 
első hosszucsőrüt.

Uj vadásztörvény Oroszországban. Az orosz köz- 
gazdasági minisztérium legutóbb uj vadászati törvényt 
dolgozott ki, mely közelebb kerül tárgyalás alá. Az 
uj törvény sok üdvös intézkedést tartalmaz s legin
kább arra irányul, hogy Oroszország vadállományát 
eddigi gazdagságában megtartsa. A vadászat gya
korlása ezentúl kizárólag vadászjegyhez lesz kötve, me
lyek 5—40 rubelbe kerülnek. Külföldiek csak a vadász
jegy kétszeres árának lefizetése mellett s akkor is csak 
abban az esetben vadászhatnak, ha orosz alattvaló értük 
jótállást vállal. A tilalmi idők az ország oly annyira vál
takozó klimatikus viszonyai szerint kerületenként lesznek 
a tervezet szerint rendezve. A kincstári területek bérbe- 
adatnak, még pedig a legtöbbet ígérőnek, de csak bel
földieknek. A vadkereskedés is engedélytől lesz függővé 
téve. A törvényjavaslatban felsorolt kártékony állatok 
pusztítása bármely módon gyakorolható, mig az éneklő 
és rovarevő madarak abban állandó tilalom alá helyezvék-

A kártékony ragadozó  állatok irtása. Tallián 
földmivelésügyi miniszter valamennyi kincstári erdőha
tóságnak a következő körrendeletét adta k i : A kincs
tári vadászterületek hasznos vadállományának óvása 
és szaporodása érdekében szükségesnek találom, hogy a 
kincstár részére fentartott, a személyzetnek kihasított és 
a bérbeadásra szánt, de még bérbe nem adott vadász- 
területeken a ragadozó vadak irtását a rendelkezésre 
álló eszközök felhasználásával az erdészeti személyzet a 
legerélyesebben foganatosítson. E végből utasítom, hogy 
a hidegebb időjárás tartama alatt a ragadozó vadak ir
tását a mérgezési eljárásról szóló utasítás szigorú betar
tása mellett, mérgezés útján is eszközöltesse, erre a 
célra szükséges mérget és csalétket kincstári költségen 
szereztesse be. A jelen rendelet vételétől kezdve az alább 
megnevezett ragadozók lődiját az 1898. évben megálla
pított dijakkal szemben a következő összegekben állapí
tom meg: medve 30, hiuz 40, farkas 40, vadmacska 3, 
róka 3, nyuszi 2 és nyest 2 kor. Megjegyzi rendele
tében a miniszter, hogy ezek a lő, illetve elejtési díjak 
a kincstári költségen beszerzett méreggel elejtett vadakért 
is kifizetendők.

A st-louisi kiállításon a német császár parancsára 
a rominteni vadászkastélyból egy jávor s egy huszonket- 
tes szarvasbikát fognak kiállítani.

E R D É S Z

KÜLÖNFÉLÉK.

* Kinevezések. A m. kir. földmivelésügyi minister 
az állami kezelésbe vett községi s némely más erdők és 
kopár területek kezelésénél alkalmazott erdőtisztek lét
számában a következő erdőtiszteket és végzett erdész
akadémiai hallgatókat nevezte ki :

Főerdészekké: a IX. fizetési osztály 3-ik fokozatába a 
következő m. kir. erdészeket: Dán Eleket (a máramaros- 
szigeti m. kir. állami erdőhivatalhoz), Selymessy Ferencet 
(a budapesti m. kir. állami erdőhivatalhoz).

Erdészekké: aX. fizetési osztály 3-ik fizetési fokozatába 
a következő m. kir. erdészjelölteket: Horváth Józsefet (a 
marosvásárhelyi m. kir. állami erdőhivatalhoz), Bálint 
Mihályt (a Csíkszeredái m. kir. állami erdőhivatalhoz), 
Schmidt Ferencet (a üptószentmiklósi m. kir. állami erdő
hivatalhoz), Papp Bélát (a sátoraljaújhelyi m. kir. állami 
erdőhivatalhoz) és Binder Bélát (a veszprémi m. kir. ál
lami erdőhivatalhoz).

Erdészjelöltekké: a XI. fizetési osztály 3-ik fizetési 
fokozatába a következő m. kir. erdőgyakornokokat s ok
leves erdészeket: Fröhlich Brúnót (a Csíkszeredái m. kir. 
állami erdőhivatalhoz), Becher Adolfot (a besztercebányai 
m. kir. erdőigazgatósághoz), Schmidt Vilmost (az eper
jesi m. kir. állami erdőhivatalhoz) és Nádai Dénesi (a 
besztercei m. kir. erdőigazgatósághoz).

Erdőgvakornokká: Ujházy Ágoston végzett erdészeti 
akadémiai hallgatót (a beszterczei m. kir. erdőigazgató
sághoz).

* Pályázati hirdetmény. A m. kir. földmivelésügyi 
miniszter erdősítési jutalmakra a következő pályázati hir
detményt tette közzé:

I. Az erdőtörvény 165. §-ában körülírt kopár-, víz
mosásos és futóhomokterületeken foganatosított közgazda- 
sági jelentőséggel biró erdősítések megjutalmazására a 
folyó évben 6 nagyjutalmat, 6 elsőrendű és 6 másodrendű 
elismerő jutalmat tűz ki az országos erdei alapból, még 
pedig : két egyenkint 1000 koronás nagyjutalmat, két 
egyenkint 800 koronás nagyjutalmat, két egyenkint 600 
koronás nagyjutalmat, három egyenkint 500 koronás első
rendű elismerő jutalmat, három egyenkint 400 koronás 
elsőrendű elismerő jutalmat, három egyenkint 300 koronás 
másodrendű elismerő jutalmat és három egyenkint 200 
koronás másodrendű elismerő jutalmat. Ezen jutalmakért 
azon birtokosok és bérlők pályázhatnak, kik állami pénz
segély igénybevétele nélkül az említett területeken a folyó 
évben ősszel vagy tavaszszal erdősítéseket foganatosíta
nak. Megkivántatik azonban, hogy a) az 1000 koronás 
nagy jutalomra versenyző erdősítések egy tagban legalább 
25 kát. hold terjedelműek, b) a 800 és 600 koronás 
jutalmakra versenyző erdősítések egy vagy több tagban 
legalább 25 kát. hold terjedelműek, c) az elsőrendű el
elismerő jutalmakra versenyző erdősítések egy vagy több 
tagban legalább 10 kát. hold terjedelműek és végül d) 
a, másodrendű elismerő jutalmakra versenyző erdősítések
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egy vagy több tagban legalább 5 kát. hold terjedelműek 
legyenek. A folyó év tavaszán teljesített erdősítéseket leg
később folyó évi julius hó végéig, a folyó év őszén tel
jesített erdősítéseket pedig legkésőbb folyó évi december 
hó 25-ig kell a birtokosoknak a közigazgatási erdészeti 
bizottságnál vagy a kir. erdőfelügyelőségnél pályázatra 
bejelenteni.

* Gyakorlati  baromfi ten y ész té s  czimen uj 
könyvet irt Parthay Géza, az Országos Baromfitenyésztési 
Egyesület igazgatója. A könyv részletesen foglalkozik a 
haszontyuk, pulyka-, gyöngytyuk-, kacsa- és ludtenyész- 
téssel. Részletesen ismerteti mind azon fajtákat irás és 
képben, melyek a tenyésztésben a legnagyobb hasznot 
adják. Parthay több ideig volt külföldi tanulmányúton, 
ezen könyvében összegezte külföldi tapasztalatait, igy a 
„Gyakorlati Baromfitenyésztés“ nemcsak a legjobb barom
fitenyésztési munka, hanem nélkülözhetetlen segédesz
köze nemcsak a szaktenyésztőnek, hanem minden 
baromfitartó gazdasszonynak is, mert ebből megtanul
hatja, hogy és mikép lehet a baromfiakat sikeresen és 
haszonnal tenyészteni. A müvet 73 csinos kép teszi ér
dekessé ; ára 3 korona. Megrendelhető ezen összeg elő- 
leges beküldése mellett a Szárnyasaink kiadóhivatalában 
Budapesten, Rottenbiller-utca 30. szám.

* A világ legnagyobb és legöregebb fája az amu- 
radhapura, Ceylon sziget fővárosa mellett álló, 22 év
százados fügefa; korát több, mint 25 okmány igazolja. 
Ezen fügefát a 288 évben Kr. e. ültették a monda sze
rint azon fának ágából, mely alatt Budha szokott pihenni. 
Ezért szent fának tartják és minden évben ezer meg 
ezer hivő zarándokol hozzá. Jelenleg nagyon sérült állapot
ban van, ágait már régen alátámasztották és törzse körül 
a budha papok háromszoros védfalat emeltek.

* Kísérletezések vastalpakkal. Berlini főkonzulá
tusunk jelentése szerint a vasúti vastalpakkal tett kísér
letek azt mutatták, hogy ezek csekély ruganyosságuknál 
fogva ily czélra nem alkalmasak. Miután azonban a tölgy
talpfa drága és ennek ára még folyvást emelkedik is, 
most ismét impregnált bükk-talpfával tesznek kísérletet 
és remélik, hogy ha az impregnálásra legalkalmasabb 
megfelelő anyag feltaláltatik, a bükk-talpfa a tölgy-talpfát 
pótolni képes lesz; a bükk talpfa ennélfogva már most is 
nagyobb figyelemben részesül.

Szarvasagancsot,
őz dámlapátot, őz- és zergekampót, hullatott szarvas
agancsot, szarvasfogat és vadkanagyarat minden mennyi
ségben készpénzen vásárol W e i s e  és  B i t t e r l i c h  
G eorgsw alde  C sehország .  Fióküzlet; Ebersbach Szász
ország. Raktáron mindenféle külországi agancsok, így pl. 
amerikai és ázsiai szarvasoktól. Jávorszarvas 26 ágasig. 
Szibériai őzagancsok 40 cm. magasak. Iramszarvasagancs 
(2 koronától kezdve) Antilopa és gazellák (IV2 K). Vad
kecske (7 K) stb. Valódi és mesterséges koponyák, fejek 
és agancstáblák. Különféle dísztárgyak szarvasagancsból, 
mint hamutartók, fegyvertartók, dohányzóasztal, órák stb. 
Vadászlakok és erdőhivatalok külső díszítésére vasból 
készült szarvasagancsok.

A magaslaki uradalom (Biharmegye) jutányos 
áron elad

háromszáz hektoliter kocsánytatan
és

egyszáz hektoliter kocsányos
jó csiraképességű tölgymakkot vetési célokra.

A makknak ára Élesd vasúti állomáson fel
adva hektoliterenként hét korona ötven fillér. 
Kívánatra mintát küld a

Magaslaki uradalom 
e r d ő m e s t e r i  h i va t a l a

Élesd, (Biharmegye).

„A P I S O L“
Tatay Miklós méhszurás elleni készítménye.
Ezen szer, mely úgy egyesek, mint szaktestületek által 
kipróbálva méhszurás ellen biztos hatásúnak találtatott, 
a méhészettel foglalkozóknak egyáltalán nélkülözhetlen, 
mert nemcsak hogy a méhszurás okozta fájdalmat pilla
nat alatt megszünteti, hanem használata következtében 
daganat sohasem keletkezik1. — Olcsóságánál fogva azt 
minden méhész beszerezheti, mivel egy üveg ára 1 kor., 
mely 110 fillér előleges beküldése mellett bárhová meg
küldetik. — Nagyobb megrendelők és viszontelárúsitók- 

nak tiz üveget 7 koronáért szállítok bérmentesen. 
Kapható; a feltaláló Tatay Miklós gyógyszerésznél 
Sárköz-Újlakon és minden nevezetesebb méhészeti 

cikkek elárusítójánál.

Az apró hirdetésben minden egyes szó ára 6 fillér.

A . z  » U j  I d ő k «
1903-iki évfolyama hat koronáért eladó. Cím 
a szerkesztőségben.

Értesítés.
A folyó év januárban szétküldött körleve

lünk kapcsán értesítjük az érdekelteket, hogy 
téli rókabőrért mától kezdve 8'50 koronát 
fizetünk darabonként. Minden másféle vadbőr 
ára a körlevelünkben jelzett marad.

Ritscher Zsigmond és fia  
Körmend.

Erdőőri szakiskolát végzett, szakvizs
gázott, katona-kötelezettségnek eleget tett, 27 
éves, nőtlen, ev. ref. vallású egyén, kinek 
teljes irodai gyakorlata van s térképezésben 
jártas, — megfelelő alkalmazást keres. Kis- 
sebb erdő önálló kezelését is elvállalja. Cím 
a kiadóhivatalban.

Erdőőri szakiskolát jó sikerrel végzett 
szerényigényü 29 éves róm. kát. nős egyén 
megfelelő állást keres. Cim a szerkesztőségben.

E rdőőri szakiskolát kitünően végzett 20 
éves fiatalember vadászsegédi, irnoki vagy 
hasonló állást keres. Cim a szerkesztőségben.

Kassai gazdasági intézetet végzett 33 éves 
nős, — praktikus megbízható gazda — 
megfelelő állást keres.

Gyönyörű vadászzsákmányok, közte 
több drb. kapitális szarvasagancs, mintegy 65 
drb. őzkampó, egy ritkaszép kidolgozott med
vebőr, vadkan agyarak stb. eladók! Cim a 
Magyar Erdész nyomdájában Ungvárt.

Napidijas alkalmazást talál: kettő korona 
és élelmezési díjazás mellett, ideiglenes idő
tartamra, a Sajó-Várkonyi erdőhivatalnál. Kér
vények márczius hó 30-ig beterjesztendők.
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v W # '
Biztos óvószer vadrágás ellen!

Lanz, rosensteini (Stuttgart mellett) kir. főerdész rendszere.

t f i izfos, olcsó és tiszta eljárás!

1 1
Próbacsomagot mintegy 4000 darab rügyvédővel és haszná
lati utasítással küld postautánvétel mellett bérmentve 5 márkáért

ŝSlT HOERNLE ÉS GABLER
Törvény által védve. fémárúgyára Zuffenhausenbail Stuttgart mellett.

A német nyelvben járatlanoknak a megrendelést szívességből eszközli e lapok szerkesztősége.

Erdőeladás.
Mintegy 6000 tmkbm. fatömegü kitűnő minő

ségű vegyes korú erdei fenyőből álló erdő eladó. 
Az erdő Árva megyében fekszik, s a vasúti 
állomással.— rendes nyomtávú vágányokkal van 
összekötve — s az erdőben a wagonokba való 
rakhatás biztosítva van. Egyébként a vizen való 
szállítás is eszközölhető. Bővebb értesítést nyújt 
a kedvező feltételekről Bulla György alispán 
Alsókubin.

Pályázati hirdetmény.
Az egri Főkáptalan bátori (Hevesmegye) er

dőbirtokán megüresedett erdészi (gondnoki) ál
lásra pályázat hirdettetik.

Ezen állással a következő javadalmazás van 
egybekötve :

1. Készpénzben évi 1040 kor., borváltság cí
men 140 kor.

2. Terményekben: 20 htl. búza, 14 htl. rozs, 
16 htl. árpa, 8 htl. zab, 4 hold föld, 40 m. ke
mény hasábfa, 4 tehén, 4 sertés, 10 malac és 
2  ló nyári tartása.

3. Lótartás és kocsikopás címen készpénzben 
130 kor. továbbá 22 htl. zab, 65 q. széna, 25 q. 
sarju, 16 q. őszi, 30 q. tavaszi szalma és ko
csistartás fejében az előirati illetmények élvezete.

4. Egy négy szobás lakás mellékhelyiségek
kel és kerttel.

Pályázók az 1879. XXXI. t. ez. 36. §-ban 
előirt minősítésüket, előéletük feddhetlenségét, val
lásukat, a 35 éven aluli korukat, valamint ed
digi szolgálati alkalmaztatásukat is igazoló okmá
nyokkal felszerelt, a Méltóságos Főkáptalanhoz 
címzett pályázati kérvényüket legkésőbb f. évi 
április hó 3-án alulírott erdőhivatalhoz benyúj
tani tartoznak.

Az állomás elfoglalása 30 napon belül kötelező.
Sajó-Várkony (Borsodmegye), 1904. március 

hó 3-án. Az uradalmi erdőhivatal.

£rdei gyógyfűvek, gyökerek:
székfű, nadragulyalevél, bölénöek, ezerjófű I

szépen szárítva
állandóan vásároltatnak.

Ajánlatok „H. I.“ jel alatt a kiadóhiv. kéretnek.

-ílr Árverési hirdetmény.
Az Árvamegyében fekvő Podbjel község volt 

úrbéresei tulajdonát képező erdőben a jóváha
gyott üzemterv alapján a természetben kijelölt 
710 k. holdon található lucfenyőből álló mű és 
épületi fa az 1094 évi márczius hó 21. dél
előtti 9 órájára kitűzött és Podbjel községben 
megtartandó nyilvános árverésen elfog adatni.

Ezen tövön eladandó fa áll 2929 drb. törzs
ből, melynek fatömege becslés szerint 2634 tö- 
mörkbm., értéke pedig 15700 korona.

Az árverés szó és írásbeli. írásbeli 1 kor. 
bélyegjegygyel ellátott ajánlatok, melyekben a 
megajánlott vételári összeg számmal és írásban 
kiírandó s határozottan megjelölendő, hogy az 
árverési feltételek ajánlattevő előtt ismeretesek, 
azoknak magát aláveti, a szóbeli árverés meg
kezdése előtt az árverést vezető kiküldött fő
szolgabírónál nyújtandók be.

Úgy az Írásbeli ajánlathoz, mint pedig a szó
beli árverés megkezdése előtt a becsérték 10% 
mint óvadék készpénzben vagy óvadékképes 
értékpapírokban melléklendő, illetve lefizetendő.

Utóajánlatok tekintetbe nem vétetnek.
Árverési feltételek, valamint a részletes 

becslési -adatok a vári járás főszolgabírójá
nál, az alsókubini m. kir. erdőgondnokságnál 
s az illető község erdőgazdasági elnökénél be
tekinthetek,

Thurdossin, 1904. évi március hó 4-én.
Matyuga Emil

*  k özig , b izo ttság i k ik ü ld ö tt .

N y om ato tt S z é k e ly  é s  Illés k ö n y v n y o m d ájáb an  U n g v á r t, 1 9 0 4 ,
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