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1. szám.
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IV. évfolyam.

MA GYAR E R D É S Z
M egjelenik minden hó 1-én és 15-én.
Előfizetési ár:
Egész évre
Félévre
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7 K
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Reklamációk

i m e c . f . l v l I M E C S B É L A B O R S O D - A P A T F A L V A N, j SZÉKELY és ILLÉS réghez
hová az előfizetési és hirdetési dijak, valamint a lapba szánt közlemények küldendők, j
Ungvárra intézendők.

F elh ívás előfizetésre.
A Magyar Erdész mai számával IV-ik évfo
lyamába lép.
Azon a czimen, hogy évek hosszú sora óta
szolgáljuk erdészeti szakirodalmunkat: pártfo
gást, meghallgatást nem kérhetünk, de hivalkodás
nélkül mutathatunk rá, hogy a lefolyt küzdelem
teljes három esztendő alatt bizonyságot tettünk
arról, hogy erőnkhöz képest a legjobb igyeke
zettel, kitartással szolgáltuk kitűzött célunkat:
hazai erdészetünket előbbre vinni, úgy erdőgazdasági, mint társadalmi téren.
Már a lap rövid múltja is és az általa eddig
elért sikerek igazolják szükségességét. Ki kétel
kedik ebben? Ha egyéb érdeme nem volna is,
pezsgő életet öntött irodalmi életünkbe, a haladó
korszellemnek megfelelően uj felfogást vitt be
szakkérdéseink megvitatásába és megnyitotta az
igazságos bírálat erőforrását.
Szaktársak s velünk együttérző Testvérek!
Már többször hivatkoztunk az összetartozandóság érzetére; most még több okunk van, hogy
rá hivatkozzunk.
Félre a közönynyel! Pártoljuk, támogassuk
szakirodalmunk e zsenge szervét, s egymást
megértve, buzdítva, dolgozzunk, cselekedjünk,
rajongva szeretett szakunk felvirágoztatására,
jelen és jövő boldogulásunk érdekében. A ki
nem érdeklődik a szakirodalom fejlődése iránt,
az nem lehet lelkes szakember.
Bizalommal bocsátjuk közre lapunk negyedik
évfolyamát. Hisszük, reméljük, hogy olvasóink

a régi szeretettel fogadják azt, mert a ki elfo
gulatlan, a ki igazságosan ítél, nem tagadhatja,
hogy e lap nemes hivatást tölt be. És ha szi
vünkön fekszik élete, fejlődése, akkor ime alkalom
nyílott, hogy tegyünk érte mindnyájan egy aka
rattal, egyesült erővel. Ne vonja ki tehát magát
egy szaktárs, egy ügybarát sem a lap anyagi
támogatásától. Hiszen nem sok, amit kérünk,
csak saját személyére való előfizetés és hogy
alkalomadtán a lapnak hirdetéseket küldjön.
Hirdetések közlésére a Magyar Erdész már
azért is igen alkalmas, mert kéthetenként jele
nik meg és az ország tekintélyesebb fakeres
kedői közül mintegy ötvennek kezén fordul meg.
A Magyar Erdész iránya marad az eddigi:
a mindentéren való egyszerűsítési törekvések és
modern irányzatoknak lelkes hive, megőrizve
függetlenségét, tisztelve a szabad egészséges
eszmecsere és hozzászólás jogát. A kitűzött cél
is szemeink előtt lebeg: minden eszközzel oda
hatni, annak kivivására törekedni, hogy erdé
szetünk és azzal kapcsolatosan az erdőtisztek
sorsa, helyzete, az őket megillető méltó helyet
foglalja el Hazánk gazdaságában és a magyar
társadalomban.
Köszöntjük olvasóinkat, ügybarátainkat, támo
gatóinkat ; kérjük bizalmuk, szeretetük előlege
zését és jóindulatukba ajánljuk közös ügyünket,
a Magyar Erdész jövőjét.
A szerk esztő .
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N y ílt k érelem
Horváth Sándor m inisteri tanácsos úrhoz.

Méltóságos ministeri tanácsos úr!
Nagy lidércnyomástól szabadult meg az or
szág. Az ex-lex állapotnak vége. Előkerülnek
újra az elejtett, megakasztott törvényjavaslatok
s igy valószínűleg a fizetésrendezési törvényjavaslat is.
Az állami kezelésbe vett községi erdőknél
V—IX. fizetési osztályba sorozott tisztviselő van
136, X—XI. fizetési osztályba tartozó és gya
kornok van 133, tehát épen annyi. Ennek a
133 embernek az érdekében intézem kérő sza
vam Méltóságodhoz.
Tudom, hogy vannak s lesznek emberek,
akik szent felháborodással botránkoznak meg
vakmerőségemen, hogy Méltóságodat a nyílt
színen aposztrofálni merészelem, tudom, hogy
ezek fellépésemet oktalan fészkelődésnek bályegezendik és én mégis bízva Méltóságod pá
ratlan igazságérzetében, atyai jóindulatában, nyu
godt lelkiismerettel állok meg kérelmem mellett.
Mi 133-an nagyon kicsinyek, nagyon félénkek
s nagyon szegények vagyunk. Minket a tervbe
vett fizetési osztály-arányosításokról aligha kér
deznek meg, pedig a korviszonyok kedvezőtlen
elosztása folytán érdekeink nem mindenben
azonosak magasabb rangú kollegáink érdekei
vel s épen ezért szükséges, hogy mielőtt a
végleges tervezet megalkottatnék, Méltóságod a
mi szempontunkból is tájékoztatva legyen.
Elsősorban is arra kell kérnünk Méltóságo
dat, hogy az állami kezelésbe vett községi er
dőknél alkalmazott tisztviselők fizetésrendezése,
a kincstári erdőket kezelő tisztviselőkre terve
zendő módosításoktól függetlenül, teljesen önál
lóan alkottassák meg.
Ezen kérelem indoka világos. A kincstári
erdőtisztek mellékilletményeinek továbbra való
fentartását megtudják indokolni más állami tiszt
viselőktől eltérő különleges helyzetükből kifo
lyólag, de mivel indokoljuk meg mi, akik ép
oly körülmények között élünk és működünk,
mint például akármelyik pénzügyi tisztviselő?
Ők a fizetési osztályok arányosítását nem fo
gadhatják el rekompenzáció fejében a mellék

1. szám.

illetményekért s hiszem is, hogy érdekeiket
megvédelmezni elég erősek lesznek, főkép ha
mi nem leszünk hozzájuk ragadva egész eltérő
viszonyainkkal.
Ők valószínűleg megtarthatják mellékilletmé
nyeiket az arányosítás után is, vagy legalább is
másnemű rekompenzációban részesülnek, de mi,
Méltóságos uram, tudjuk, hogy nem tarthatunk
ezekre a kivételes állapotokra számot. Mi elveszt
jük eddig élvezett mellékilletményeinket s rekompenzációnk csak a fizetési fokozatok arányosí
tása lehet.
Épen ezért esdve kérjük Méltóságodat,
mentsen meg bennünket az egyöntetűségtől.
Ez az egyöntetűség eddig is csak kárunkra volt,
mert mig kincstári kollegáink természetben kiszol
gáltatott mellékilletményei 800— 1000 korona ér
téket képviseltek, nekünk ennek fejében 340
korona megváltás járt. A különleges napidij és
fuvarköltség felszámítás is onnan származott
át mireánk az egyöntetűség jegyében, pedig az
ő utazásuk és a mi utazásunk között egy kis
különbség mégis csak van. Már csak azért is
fázunk az egyöntetűségtől, mert megtörténhetik,
hogy épen a napidij és fuvarköltségek felszá
mításánál az ő különleges helyzetük mérle
gelve lesz s esetleg a módosított szabályozás
is csak kivételes lesz. Már pedig a mi igé
nyeink arra, hogy az utazási költségek felszá
mítása ne kivételes, hanem a többi állami tiszt
viselőkkel teljesen azonos legyen, teljesen jo
gosultak.
Másik legfontosabb kérelmünk, hogy a fi
zetési osztályok arányosítása ne a múlt évben
tervezett alapon felülről lefelé, hanem egészen
megfordítva: alulról felfelé hajtassák keresztül.
Méltóságos uram! Ez az a pont ahol a 133
alantos érdeke nem azonos a 136 magasabb
tisztviselő érdekeivel.
Az országos Erdészeti Egyesülethez intézett
1902. évi 11848. számú ministeri leiratban kö
zölve lett az akkor tervezett arányosítások mérve.
E szerint az összes erdőtisztek létszámában
szerveztetett volna a VII. fizetési osztályban és
magasabb fizetési osztályban 24 állással, a VIII.
f. o.-ban 77 állással több, a IX. fizetési o.-ban
26 állással, a X-ben 22-vel, a XI-ben ötvennel
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kevesebb. Ha az állami kezelésbe vett községi mellékilletmányekkel ellátvák, a IX. fizetési osz
erdőknél alkalmazottakra ezen előléptetésekből tályba való előléptetését.
3.) Ha ezenfelül még kaphatunk valamit,
a valószínűség szerint Vs-ot vesszük, nálunk
előlépett volna magasabb állásokban 11 tisztvi csak harmadsorban vétessék elő a magasabb
selő, továbbá 33 főerdész, 25 erdész és 17 állások megfelelőbb arányosítása.
Ennek a kérelemnek méltányosságát megin
erdészjelölt. Tehát lefelé fokozatosan kevesebb.
Méltóságos ministeri tanácsos ú r ! Ha ke dokolom.
1.
) A XI. fizetési osztály eltörlésének szük
gyeskedik tekintetbe venni, hogy ennek a 133
alantosnak legnagyobb része már nem gyerek ségét indokolnom sem kellene, mert ezzel csak
ember, hanem élete delét túlhaladta s a miről épen elérjük más szerencsésebb szolgálati vi
igazán senki sem tehet, de úgy van, hogy a szonyok között élő állami tisztviselő társainkat.
magasabb állásokat is csekély korkülönbséggel
Mikor Bund Károly egyesületi titkár az or
ugyanoly korú emberek töltik be, akkor meg szágos erdészeti egyesület 1903. évi február
érti Méltóságod, hogy az az előléptetésből ki 23-án tartott választmányi ülésén ismertetve a
maradt erdész miért nem lelkesedik a fizetés ministeri leiratot, ezt a kívánságot igen szép megrendezés ilyen megoldásáért, a mit egyébiránt okolással méltányosnak mondotta ki. Méltósá
mellékilletményeinek elvesztésével fizetne meg, god azt a megjegyzést fűzte a titkári előter
mert számára a természetes fokozatos előme jesztéshez, hogy a XI. fizetési osztály mellőzése
netel útja hosszú, hosszú időre el van vágva. csak látszólagos előny, mert ezekkel az állá
Hogy örüljön az a 8— 12 évi szolgálattal biró sokkal akkor a gyakornoki kart kellene szapo
erdész vagy erdészjelölt annak, hogy az erdő rítani, ami a tisztviselők hátrányára vezetne.
Hát ez igaz, ha kérelmünk igy teljesittetnék,
mesteri állások 26-al szaporittattak, mikor elő
reláthatólag még 10—15 évig kellene várni mig tényleg ez mindnyájunkra hátrányos volna, de
csak a IX-ik fizetési fokozatot is elérheti a ter mi ezt máskép értjük.
mészetes előhaladás utján Az idő senki felett
Hiszen mi nem állás-szaporitást kérünk és
meg nem áll s ha egész életünket folytonos nem a XI. fizetési osztályban levőknek gyakor
Ínség s anyagi küzdelmek között tengettük át, nokokká való visszafokozását. Ellenkezőleg, ezek
nyujthat-e az öreg korban elért magasabb állás nek előléptetését. Ők azonban, amennyiben már
megelégedést?
az államvizsgát kiállották, azzal a magasabb
Reményeink most újra élednek. Hisszük, fizetéssel s lakbérrel megmaradnának ugyanab
hogy az újonnan felveendő tárgyalások folya ban a működési körben és beosztásban, mint
mán szakunk többet nyer a múlt évi terve jelenleg vannak. Gyakornoki állás pedig csak
annyi szükséges, hogy az évi erdőtiszti szük
zésnél.
De akárhogy lesz is, bármily csekély vagy séglet kétszeresét tegye ki számuk. Ez a lét
nagymérvű legyen is ez a rekompenzáció, mi szám pedig a mostani szervezetben is megvan.
133-an esdve kérjük Méltóságodat, hogy oda
2.
) Hogy jelenleg a X. fizetési osztályban
hatni méltóztassék, hogy a múlt évben fel levők mind a IX. fizetési osztályba helyeztes
vett alap, mely szerint az V—Vili. fizetési osz senek át, ezt magában véve az is indokolja,
tályok arányszáma állapíttatott meg s felülről hogy a X. fizetési fokozatban nálunk igy is 53
lefelé osztatott szét az állás-arányositás, telje tisztviselő marad, tehát a tisztviselők 20%-a,
sen elej tessék.
ami teljesen azonos és megfelel más hasonló
E helyett kérjük a mellékilletmények elvo képzettséggel biró állami tisztviselőknél tervezett
nása ellenében :
rangbeosztásnak.
1.
) A XI. osztály teljes megszüntetését, illetveDe ha már semmikép sem ismertetnénk
ennek az 53 tisztviselőnek a X. fizetési osz el más főiskolát végzett állami tisztviselő társa
tályba való előléptetését.
inkkal egyenrangúaknak, kegyeskedjék Méltósá
2. ) A X. fizetési osztályban levőknek, kik god argumentumul érdekünkben felhasználni
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annak a szerencsétlen körülménynek felemlitését, hogy jelenleg a X-ik fizetési osztályban
levők már mind korosabb állami alkalmazottak,
kiknek nagy része már évek óta várva várja,
hogy családalapításra végre neki is mód nyujtassék, más része pedig, kik családot alapítot
tak, nyomorral s ínséggel küzdenek. Ezeken,
— ha a fizetésrendezés segedelmet nem nyújt
— már a fokozatos természetes előhaladás nem
segit, mert az elől levő hasonkoru kollegák
halálát és pusztulását nem óhajtjuk, az idő pe
dig hamarabb lepereg fejünk felett, semhogy
kivárhatnánk nyugdíjaztatásukat.
3.) Hogy a magasabb állások arányosítását
miért kérem ezek után csak harmadsorban, az
természetes. Kívánatos volna ugyanis, hogy mint
más főiskolát végzett állami tisztviselőknél, ugyan
azon alapon történjék a fizetési osztályok ará
nyosítása nálunk is.
De az a kérdés, áll-e ennek útjában va
lami akadály vagy nem? Ha nem áll, akkor
hajtassák végre az állásarányositás az egész
vonalon a szerint, amint az például az állami
mérnököknél, pénzügyi tisztviselőknél, vagy az
uj javaslat szerint a megyei tisztviselőknél tervbe
vétetett s akkor aztán egyszerre nyer megol
dást mind a három kérelem.
Ha pedig csakugyan elhárithatlan akadály
szőrit vissza minket tisztviselő társainkhoz való
emelkedéstől, akkor legalább az alsóbb foko
zatokban hajtassák végre egészben a netalán
megillető fizetésrendezés s azoknak adassák
kenyér, akik éhesek s rongyosak.
Hálásan emlékezünk rá, tudjuk és méltá
nyoljuk, hogy az utolsó 10 év alatt az állami
erdészeti tisztviselők sorsa igazán óriási mérv
ben javíttatott. Az egész erdészeti tisztviselői
kar rövid időn a nyomorból, az ínségből ra
gadtatott ki s ebben a nemes, lelkes munká
ban Méltóságodnak oroszlánrész jutott. Hála
érzetünk érte mélységes és örök.
Emlékszünk rá, mikor azok a kollegák, kik
már a Vili. és IX. fizetési fokozatokat elérték,
ép oly ínségesek voltak, mint mi most vagyunk,
ép oly szivszorongva, aggódó reménységgel
várták sorsuk javulását, mint mi. Bizalmukban
nem is csalatkoztak, mert jóformán minden év

hozott valamit. Megérdemelték! Azt sem mon
dom, hogy már elérték érdemeiknek kellő ju
talmazását, nem, hiszen attól nagyon távol ál
lunk, de elérték, hogy családot alapíthattak s
ha három négy apróság kapaszkodik is az asz
tal szélébe, juttathat a gondos apa mindegyik
nek egy-egy darabka kenyeret, aggathat reájuk
egy kis meleg ruhát s varrathat, ha kiromlott
egy-egy pár czipőt.
Méltóságos Uram! Ezeknél a fizetésemelé
seknél, állásszaporitásoknál mindég voltak, akik
hátra maradtak. Természetesen, mert hiszen
mindenki nem mehet egyszerre előre. Most
csak arra kérjük Méltóságodat, hogy jóságos
tekintetét ezekre a hátramaradottakra kegyes
kedjék fordítani.
És ha már a kényszerűség megakadályozza,
hogy mindnyájunk jogos igénye kielégítést nyer
jen, akkor valósulják álma ezeknek az utolsók
nak s biztattassanak meg a reménynyel azok a
jobban ellátottak, akik kis ideig, mig jogos igé
nyeik kielégítést nyerhetnek, inkább várhatnak.
Mi reméljük és hisszük, hogy idősebb kolle
gáink, ha már csakugyan áldozatot kell hozniok,
szívesen mondanak le egyelőre a magasabb
előléptetés előnyeiről, a kisebb kollegák boldo
gulásának érdekeiért.
Sorsunkat nyugodt lélekkel tesszük le Méltó
ságod kezébe s kérjük, hogy atyai jóindulatát
irántunk továbbra is megőrizve, érdekeinknek
támogatója legyen.
E k k /stván.

A jövedelmes gazdálkodás.
„A fizetésjavitás fordulópont legyen
a tisztviselők anyagi fejlődésében.“
B u d a p esti H írlap.

\) y í lélra.
Állt egy magas létra az alacsony falusi iskola udvarán.
Mihelyt fölállították az iskolaév elején, menten akadt
bátor vállalkozó a nebulók között, aki rákapaszkodott és
nyomban rá egész sereg igyekezett utána mindfellebb.
Csakhamar egészen ellepték a létrát a porontyok, sőt
már nem is fértek rá mindnyájan, miért is sóváran les
ték a lentmaradottak, hogy mikor pottyan le valamelyik
pajtásuk onnanfentről.
Aki a legtetejére jutott a létrának, az hangos vivátokat
kiabált szerteszét, a bőrébe sem fért örömében és le
nem szállott volna onnan egy világért 1 De csakhamar
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szorongani kezdett, amint alulról mindtöbben és többen
tódultak utána és nyomták még a létrán is felül, ahol
már minden kézzelfogható alapot elveszített maga alól.
Most már szeretett volna leszállani, de az alatta levők
miatt nem tudott. Le is pottyant szerencsésen.
Volt gaudium ! Újult erővel törtettek fölebb a többiek;
tolakodtak, furakodtak, megmegpihentek és vártak, hátha
magától is leszédül felőlük valamelyik. Ilyen is akadt
közmegelégedésre nehány. Akinek azonban — fájdalom —
nem jutott a létrából, az lovasdit játszott, gyomlálta a
kántortanító zöldséges kertjét s ezért kidukált neki egy
darab mézes kenyér. Vagy cigarettát hozott a zsidótól a
tanító részére s ezért is kapott egy-egy garast, almát,
mit, Jobban járt tehát mint a létrás, aki semmi ilyes
munkát nem végzett és nem is kapott semmit, mégis —
egyéb foglalkozása közben is — mindig szemmel tartotta
a létrát.
H ja! A magasbatörésnél semmi sem szebb ! Meg az
tán, aki felkapott a létrára, annak nem kopik a lába a
futkosásban; nem törik az ujja a gyomlálásban, nem
kell annak semmit sem csinálni, csak nézni szerteszét
messzire és jól megkapaszkodni, hogy le ne essék. Kell
is neki a garas ?
A kántortanító azonban élelmes ember, jó pedagógus,
és tudja odafent is foglalkoztatni a legénykéket. Szél
malmot tartat velők, méri a szél erejét és irányát és
őrizteti velők a gyümölcsösét. Amelyik a legmagasabban
van, az messzire ellát és leghamarabb meglátja a köze
ledő tolvajt, ha nagyon messziről jön és nyíltan jön.
No, ezt a nobile officiumot édes örömest végzik a
gyerekek a szép kilátásért. Csak ne kellene uzsonnálni.
Boldog, akinek ott a zsebében az uzsonnakenyér. Az
nem szól semmit, de a többinek ugyancsak folyik a
nyála a mézes ialatok után, ami lent a zöldséges kert
ben szorgoskodóknak kijár. Zajongani kezd a létra. Ez
is, az is rimánkodni kezd, ki csöndesebben, ki hango
sabban, de leszállani egy se akar, a világ minden kin
cséért sem. Mit tegyen az ember, hát azoknak is ad
egy-egy almát, amig telik a pincéből, kamrából vagy a
falu emberségéből. Úgyis vigyáztak a kertjére, hát meg
is szolgálták tulajdonképen és ezentúl is vigyázni fognak
még, úgy mint most is.
Hát helyes i s ! Ha már egyszer odafent lógnak, hát
ne lógjanak hiába, de én mégis inkább a gyümölcsösbe
terelném az egész sereget fát kapálni, ágyást gyomlálni,
így a tolvaj sem jönne be a kertbe, a kölyköket sem kel
lene félteni a leeséstől, a gyümölcsös is többet teremne
s kezet sem kellene csókolni az ingyen uzsonnáért.
Valamelyik nap kidöntötte a létrát a vihar.
Soha olyan sopánkodást! Pedig már késő őszre,
járt az idő s a létrán lógni nem igen volt kellemes, fő
kép miután az uzsonnaporciók is megcsappantak a sok
létrapretendens miatt.
Kedvetlenül lézengett a sok gyerek, hajbakapott egy
mással és nézte búsan a földön heverő nagy hosszú létrát.

— Hogy tudnák ők azt felállítani ? tanakodtak, eről
ködtek, de nem bírták. Tanítójuk meg nem is akarta.
Majd fogja ő azt a sok sihedert ingyen etetni a kis
kamrájából. Jöjjön zöldséget, szilvát szedni, akkor kap.
— Gondolod, hogy ment csak egy is ?
Egy sem. Csak nagysokára szánták rá magukat, hogy
kosarat vegyenek a kezükbe, amikor már látták, hogy a
henyélésért csakugyan semmi jót sem kapnak. Megszed
ték a kosarat egyszer másszor, bő uzsonnát kaptak érte
ugyanannyiszor, még máskor is, jól bepofáztak mind
annyiszor s vidáman duhajkodtak azontúl ismét, ámbár
nem volt hova akaszkodniok.

Ez a le nem dőlt magas létra, a mi magyar életünk
diadala! Ez az a tisztviselői ranglétra, amelyre rohanvást
kapaszkodik mindenki föl, föl a magasba. . . . Nem is
kapaszkodik, hanem csak tolatja magát. Aki rá nem ka
paszkodhatott, az uj létráért kiált, de ha hiába, úgy kény
telen kelletlen a földön keres foglalkozást; szánt, kapál,
ültet, kenyeret adogat fel a létránlevőknek, amig győzi.
Mivel azonban nem győzi, hát maga is a létra alá lép
és nyomja és emeli a többit: hátha nyakát szegi vala
mely felsőbbik . . . vagy még föllebb emelkedik s akkor
neki is jut helye.
Ez a mi nemes életpályánk, kedves hivatalnoktársaink!
Meg is találtuk rajta jutalmunkat a közöttünk levő általá
nos nagy jólétben, hát csak tegyünk továbbra is így!
Ácsorogjunk a széles talpú létra alatt, a bolondok pedig
hadd menjenek szántani és kereskedni, úgyis eltart min
ket az, akié a létra, csak egyszer rákaphassunk. Nem
baj, ha belénk is rúgnak felülről egy kicsit a nagy ipar
kodásunk miatt, majd mi is rugunk egyet-egyet, ha fe
lébb kerültünk, mert bizonyos, hogy nincs sehol vége
azoknak, akik a szép jövő reményében alánk kívánkoznak.
Mégis mit gondoltok, csakugyan úgy tegyünk-e ezentúl
is, — ugyanerre a létrára akaszszuk-e a fiainkat is,
avagy ideje volna már valami más utón keresni meg
boldogságunknak ködbeveszett nyomát? Nem lenne-e
okosabb : kenyérkeresetünk módját s fizetésünket a mai
módtól valami eltérőbb más alapon szervezni meg : a
népet a létrától valamikép elszoktatni ? Az elképzelhetet
len, hogy a kapaszkodás vágyát az emberből kiöljük.
Amig lehet kapaszkodni, addig mindenki mindennél in
kább csak arra fog törekedni. Azt is hiába magyaráz
nánk, hogy e kapaszkodásból nem lehet jól és becsüle
tesen megélni, mert hisz a létrán nem terem tápláló
gyümölcs; a magasba törő emberek száma pedig — fáj
dalom — mindig szaporodik. A létrán megkapaszkodot
takat sem lehet leszedegetni, a felsőbbekhez föl sem
lehet érni, de ezek az alulról tódulók miatt már le sem
jöhetnek jószántukból sem. Mit tegyünk hát?
Hátha az egész nagy létrát mindenestül szép csönde
sen földre fektetnénk úgy, hogy senki meg ne üsse
magát, hanem csak hogy mindenki ismét főidet érjen,
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mint Anteusz. . . . Ne lóghasson a magasban mások
feje tetején, de keményen állhasson és a maga talpán.
Akárminő szélesen, de a maga lábán és a földön, aho
gyan illik.
Nocsak próbáljuk! Legalább csak próbáljuk! Ne vár
junk senkire, mert ezt az elkerülhetetlen feladatot
senki más meg nem oldhatja csak az, aki még legfelebb
csak féllábbal kapott a létrára.
Eresszük le a létrát és állítsuk talpra a népet!
2.

J J fizetésrendezés.

Tudvalevő valóság, hogy a birtokjövedelmezőség ott a
legnagyobb, ahol ez a jövedelmezőség a legbensőbben
össze van forrva a kezelő érdekével. A kisbirtok, amit
maga a gazdája kezel — dacára a talán kezdetlegesebb
fölszereléknek — sokkal jobban jövedelmez, mint a leg
modernebb berendezésű, nagy személyzettel kezelt látifundium, mert sokkal inkább pótolja az éber utánjárás
a gazdasági tudomány legújabb vívmányait, mint meg
fordítva. A nagybirtokon a legérdekeltebb fél — a bir
tokos — képtelen alaposan szemmel tartani gazdaságának
minden mozzanatát, már pedig: régi igazság, hogy a gazda
szeme hizlalja az ökröt és rendes felügyelet hián : sok
bába között elvész a gyerek. Mai felfogás szerint nagy
birtokot csakis egymásra utalt és egymástól függő nagy
személyzettel lehet sikeresen kezelni talán azon föltevés
alapján, hogy — ha a személyzet jó voltáról jól megsza
bott fizetéssel gondoskodtunk, ez hála fejében minden
tőle telhetőt megtesz a mi javunkért.
Csakhogy régesrégi igazság, hogy jó tettért nem lehet
jót várni. A nagy személyzet mai szervezetében csak arra
jó, hogy a balsiker okozója meg ne kerülhessen. Ez a
sok ember, aki lefelé mind parancsol, felfelé mind alá
zatosan engedelmeskedik, egymástól közösen retteg: ez
mindmegannyi szakács, aki elsózza a levest és közösen
teszi túróssá a jövedelemló hátát. Élelmes vállalatok,
nyilt szemű uradalmak rég tudják, hogy sem a fixfizetés,
sem a fegyelem nem alkalmas a tisztviselők buzgólkodásának serkentésére és behozták a haszonhányad sze
rint való javadalmazást és a decentralizációt, emellett
bőven szabják meg az alapfizetést is és csodálatosképen
épen azoknak a birtokosoknak jövedelmez a legjobban a
birtokuk, akik a legtöbbet költenek személyzetükre.
Magyarország legnagyobb birtokosának két millió hold
erdeje van, ami tíz év előtt holdanként l -20 koronát jö
vedelmezett s ma sem hoz sokkal többet, holott helyes
gazdálkodás mellett egy hold húsz koronát is jövedel
mezhetne.
Én e szánalmas jövedelemnek okát nem csak az er
dők minőségében, nem is az erdők föltáratlanságába.n,
hanem a személyzet mai szervezetében is találom, a
föltárás elmulasztásáért a kötött kezű személyzetet is
vádolom, amely megnyugodva sorsában — szabad cse
lekvésre talán nem is vágyakodva, javaslataival, szorgos
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kodásával — nem igen serénykedik a mostani helyzet
nek megváltoztatásán.
A helyes logika azonban úgy hozza magával, hogy
— ha az eddigi rend mellett kicsi volt a jövedelem, úgy
más rendet hozzak a gazdaságba és ne tűrjem, hogy a
megtermett gyümölcs a fáján rothadjon el. — Ha az atyai
gondoskodással elhelyezett, rendesen promoveált és jól
megszabott fizetéssel javadalmazott tisztviselő képtelen a
jövedelem fokozására, úgy ezentúl kiszakítom az atyai
gondoskodást a javadalmazásból és első sorban magam
ról gondoskodom atyailag. mert az én birtokom első
sorban az én fenntartásomra való. Igazságtalan azonban
a tisztviselőhöz sem leszek, hanem javadalmazását a
jövedelemtől teszem függővé és nem kötöm meg a ke
zét semmiképen sem, csupán a lehető legjobb jövedel
met követelem, még pedig állandóan jól, mert — a
földön kívül — ez az állandóság is alapja az én megél
hetésemnek is, az övének is.
Most ama óriási birtokon semmi érdek sem köti az
erdészt a jövedelemhez. Szép sorjába kinevezik I. II. III.
osztályú erdészjelöltnek, erdésznek, főerdésznek; 406-ból
74 erdőmesterré is lehet; mindenik —- ki előbb, ki ké
sőbb — megkapja e rangfokokat s a velők járó nagyobb
fizetést, amely sohasem nő, ha az erdőgazdaság a ren
desnél több jövedelmet adott, és soha meg nem fogyat
kozik, ha akárminő rosszul gazdálkodtak is. Él csönde
sen és nyugodtan, ha nem a legfényesebben is.
Hol van ebben a fizetési rendben az a tényező, ami
a tisztviselő tevékenységét ébrentartja . . . vagy az az
inger, ami rendkívüli szorgoskodásra serkentse őt ? Az
önérzet, a soronkivüli előléptetés? Az a 74 4000—6000
koronával fizetett főtisztviselői állás, amelylyel 406 em
bernek ambícióját kell kielégíteni ? Valóban e fizetés:
rend megállapitói elfeledtek annak idején az ember ter
mészetével is számot vetni!
Mindazonáltal e javadalmazás nem lenne gátja a jöve
delmezőségnek, ha a legközelebbről érdekelt fél : a
birtokos állam mindenre kiható éber megfigyelés alatt
tarthatná munkás személyzetét.
Csakhogy ez meg teljes lehetetlenség.
Az állam maga csupán csak egy fogalom, azok a tiszt
viselők meg, akik legközelebbi védői a birtokos érde
keinek, mind annál messzibb állanak magától a termelő
munka körétől, minél közelébb állanak a birtokoshoz.
Jelentékeny időbeli köz, tetemes térbeli távolság és sok
sok létrafok teszi lehetetlenné a közvetetlen megfigyelést.
Ezek csak látcsöveken át tarthatják szemmel a munka
folyását, nem csoda, ha soksok tekintetben tájékozatlanok
maradnak. Maguk a munkáskezek meg már annyira ál
lanak a birtokos érdekétől, mint Makó Jeruzsálemtől.
Ezek már nem a birtokosnak, hanem a maguk érdekeit
tartják szem előtt.
Amikor ezt a fixfizetéses rendet megcsinálták, akkor
még jónak gondolhatták a szigorú fegyelmet, a vasszigort,
de ma már nyilvánvaló, hogy annyit ér az, mint ha
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bottal hajtják a nyúl után a vadászkutyát. Lehet, hogy
akkor a csöndes otthon és a biztos kenyér volt a mun
kás vágyainak netovábbja, s ez elég volt a birtokos ak
kori igényeinek. De ma a pezsgő élet és a minél nagyobb
jövedelem utáni sóvárgás hatja át legbensőbben úgy a
munkást is, miként a birtokost. Manap hasonlíthatatlanul
nagyobb jónak tartjuk a folytonos, de zavartalan munkál
kodást, mint a semmi hasznot sem hozó tétlenséget,
mivel hovatovább mindtöbben belátják, hogy az élet és
a jólét csakis a munkának az ellenértéke.
Ma az elégséges birtokjövedelmet nem a birtokos be
látása szerint jól, jobban és legjobban fizetett tisztviselő
hozza meg, de a hivatott — és a hivatottságában szív
vel és lélekkel feladatának élő munkás, akit nem a fize
tésemelés, nem a rangbeli emelkedés vágya sarkal a
munkára, de magának a munkának a szeretete és az a
biztos tudat, hogy érvényesülésében meg nem akadályoz
hatja a mellőzés. — A birtokjövedelem tehát a cselekvés
szabadságán, a szabadon érvényesülő munkakedven és
a munka érvényesülésének biztos tudásán alapszik. És
amig a birtokos — személyzete fizetését nem a hasz
nos munka, — hanem a rangfokozat és tetszése szerint
szabja meg : mindaddig minden egyes tisztviselő — a
természet rendje szerint — nem annyira a sikeres mun
kára, mint inkább a birtokos jóindulatának megnyerésére
és a mielőbbi előléptetésre fog törekedni, mert ez az
érvényesülésnek közelebbi útja.
E szerint érthetetlen dolog, hogy a különféle rangosz
tályok, szolgálati szabályzatok, fegyelem és vasszigor
nélkülözhetetlen tényezői volnának akár az erdőgazda
ságnak, akár bármely eredményes ügykezelésnek, és elhihetetlen, hogy a különféle rangfokokkal járó különféle
javadalmazás is méltányos dolog lenne.
És valóban sem a rangfokokra nincs semmi szükség,
sem az ezekkel járó különféle javadalmazás nem igaz
ságos. Van ugyan állás, amelynek célja valamely másik
munkásosztály cselekvésének irányítása, de ehez nem az
ezekénél nagyobb, hanem csak más természetű cselek
vési szabadság kell s e más természetű cselekvés — gon
doljuk csak meg — vájjon miért ér amannál többet, hogy
vele nagyobb fizetés is jár.
Engem — de mást sem - - senki sem győz meg arról,
hogy a rangosztályok és fokok jogosultak és arról sem
győz meg senki, hogy e magasabb állások magasabb
javadalmazását az ezekkel járó fontosabb tennivalók, a
szélesebb látókör, bővebb tapasztalatok, kiválóbb és újab
ban szerzett képességek, reprezentálás, stb. teszik méltá
nyossá.
Nem teszik.
Ezek a képességek és tennivalók csakis annyit érnek,
mint bármely más, hasonló fáradsággal szerzett munkaképesség vagy ugyancsak afféle fáradsággal járó tenni
való.
Az ügy érdekében való lótásfutás vagy az irószobában
való tollsercegtetés vagy a zsölyében végzett fejtörés

egyaránt igénybe veszi az ember szervezetét azzal a
különbséggel, hogy az egyik testi, a másik szellemi mun
kát végez. Az egyik testileg gyötrődik, a másik lelkileg,
és ki mondaná, hogy az elvesztegetett testi épség keve
sebbérő mint a lelki és hogy ez a kettő egymástól füg
getlenül értékelhető.
Erdőőrzés nélkül füstbe megy az erdő föltárásából re
mélt haszon. Terv nélkül való erdőhasználat kétségessé
teszi a jövedelmet, A favágó munkája nélkül értékesít
hetetlen az erdők tőkéje, kereskedői utánjárás nélkül
nyakunkon marad a fa, a gazdasági eredmények egybe
vetése nélkül nem találunk az eredményes gazdálkodás
útjára. Ki mondja meg, hogy melyik hát ezek közül a
legtöbbet avagy legkevesebbet érő munka? Az őrzés-e,
a tervezés, a fatermelés, az eladás vagy a számvitel,
vagy az egész szervezet szemmeltartása ?
Erre a kérdésre felelni nem lehet, mert mindaz
egyformán becses szolgálat és épen ezért megokolhatatlan az is, hogy miért javadalmazza a birtokos az ugyan
azon cél szolgálatában álló egyik szolgálattevőt jobban,
mint a másikat azon esetben is, mikor egyik is, másik
is egyazon fáradsággal szerezte meg munkaképességét.
Azaz, hogy csak méltányossági szempontból megokolhatatlan ez az eljárás. Valóságos okát adni ennek nem
nehéz, mert az ok: a munkás élelmessége és az avult
hagyományoktól vezetett birtokos elfogultsága.
A különféle rangosztályok különféle fokozatába sorozott
azon tisztviselőkről beszélek, akik közül egyiknek a mun
kája sem ér semmit a többié nélkül. Hogy tehát, miért
kell az egyiket jobban fizetni mint a másikat: azt nem
értem. Méltányolni tudom azonban a hosszabb szolgálat
érdemét némileg, mert a ki már hosszabb időn keresz
tül értékesíti munkáját eredményesen kenyéradója javára,
eltöltött szolgálati ideje oly tőkének tekintendő, mely
után őt minden esetre haszon illeti meg. Adjunk egyenlő
alapfizetést tehát minden tisztviselőnek, erdésznek úgy
mint ministernek bizonyos korpótlékkal toldva. De aztán
ne reprezentáljon senki az állam pénzén; tanuljon egy
szerűen fényűzés nélkül élni, úgy amint kezdte.
Különben sincs a tisztviselőnek haszna a rangemelés
sel járó nagyobb fizetésből, mert hatványozva emelked
nek a kielégithetlen igények.
Nincs ember, aki a ranglétra jogosultságát s az ezzel
járó magasabb fizetésnek igazságos voltát betudná bizo
nyítani : mihelyt elismeri, hogy a nagyobb fizetésre csak
egy érdem van — a végzett munkának nagyobb abszo
lút becse, a nagyobb munkasiker. Hogyha hát még
ezenkívül valami jutalmazást érdemel, akkor az csakis
a nagyobb munkasiker lehet.
Mondtam és mondom ismét, hogy a másnak munká
ján alapuló, vagy ezzel összefüggő munka — amannáf
nem ér többet, magában véve: semmit, mert enélkül
létre sem jöhetne. A felebbvalóknak az alantasabbak
munkájából eredő foglalkozása nem értékesebb emezekénél, nagyobb fizetést tehát igazságtalanul kapnak.
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Ennek a méltánytalanságnak soha hangosan ki nem
mondott tudata ez is egyik oka a munkakedv lanyhaságának és a munkálkodás eredménytelenségének!
Elhihető-e tehát, hogy a jövedelmes birtokkezelésnek, ha
nem is első, de mégis nélkülözhetetlen föltétele az
egyenlő fizetés ott, ahol a munkasiker apró részleteiben
fölbecsülhetetlen és a rangkülönbségek eltörlése, a létra
lefektetése, hogy ne legyen senkinek hova kapaszkodni,
hogy ne tolathassa magát senki a mások vállával fölfelé
abba a magasba, ahonnan leginkább csak a hitelezők
seregét lehet jó messzire belátni.
Az egyenlő javadalmazás és a rangegyenlőség azon
ban csak a méltatlanságot, a tolakodást és az ügy meg
károsítását szünteti meg, sem a munkakedvet meg nem
emeli, sem az ügy föllendülését még meg nem hozza.
A jövedelmes gazdálkodáshoz több kell. Szabad teret
kell nyitni a munkásnak képességének kifejtésére és a
végzett munkát igazi értéke szerint külön is kell jutal
mazni. Kétségtelen, hogy a szabott fizetés — a valóságo
san végzett munkának meg nem felelő volta miatt —
nem alkalmas a munkásság fokozására.. A szabott fize
tésnek csak addig van létjogosultsága, amig a kenyér
adónak módjában áll a munkásnak munkáját pontosan
megbecsülni. Ámde sem a nagybirtokos, sem az a tiszt
viselő, akitől a fizetésmódosítás függ, manapság erre
épenséggel nem képes. Csak hipotézisek alapján szabják
meg az úgynevezett jó fizetést, amelynél azonban minden
javadalmazott egyén — hite szerint — többet érdemel.
A felebbvaló óvakodik a munkás túlfizetésétől, a mun
kás meg Óvakodik a túlbuzgóságtól s e lehetetlen hely
zetből életre kél a furfang: az iparkodást — műszóval
élve — csak markirozzák, mert úgy sem tudja a valót
senki.
És mivel igy — a kemény munkánál ha nem is
sokkal kevesebb fáradságba kerülő, de tilalmas volta
miatt annál édesebb svindli utján is meg lehet élni, sőt
jól meg lehet éln i: természetes, hogy az ember a bol
dogulásnak erre az édes útjára fog lépni és soha eszébe
sem fog jutni a becsületes munka, amely csak bogán
csot terem.
A fixfizetéses rend a nagyobb birtokok jövedelmét csak
abban az egyetlen esetben emelhetné, ha minden ember
cselekvését az a veleszületett erkölcsi törvény vezetné,
hogy neki felebarátaiért, de legelső sorban is kenyéradó
jáért kell élnie. De sajnos, a jó Isten nem öntött ilyen
érzelmet az emberbe. Ilyen erkölcsi törvény nincs, hanem
mint minden szentnek, úgy minden embernek is maga
felé hajlik a keze. Ahol könnyebben megél az állat, a
fű, a fa, az em ber: oda iparkodik. Ha kevesebb munka
árán is prosperálhat: arra törekszik, de ha csak nehéz
munka árán boldogulhat, hát amellett is jól érzi magát.
Számolva tehát az embernek ezen változhatatlan és
kivételt nem tűrő természetével: csak úgy számíthatunk
jövedelmes gazdálkodásra, — csak úgy várhatjuk, hogy
teljes erejével dolgozzék javunkért a munkás, ha erre
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jószántából vállalkozik és ha a munkájáért kialkudott
értéket máskép meg nem kaphatja, de így aztán csak
ugyan meg is kapja. Vagyis, ha igazságos gazdának lesz
rajta a szeme.
Mindezekből kiviláglik, hogy nincs más módja a jöve
delmes gazdálkodásnak, mint a nagyfokú, de kiskörű
érdekeltségek létesítése.
Vagyis: a mostani terjedelmes birtoktestekből, gazda
sági ágakból, ügykörökből oly kis gazdaságokat, érdek
köröket kell alakítani, hogy ezeknek minden mozzanatára
kiterjedhessen a kezelő figyelme. Más szóval: az erdész
korlátlan ur a maga gazdaságában, minden bányamérnök
független a maga bányájában, mind azt tegye, amit jó
nak lát, de állandó és gyarapodó hasznot adjon a bir
tokosnak, mert az emberi szükségletek szaporodása a
jövedelemgyarapodást nemcsak lehetségessé teszi, hanem
meg is követeli. E gazdaságok jövedelmén osztozkodjék
a birtokos és a munkás egyaránt.
El kell tehát törölni a szabott fizetés mostani rendjét
is, s ehelyett — ezt a haszonhányaddal kombinálván —
módját kell ejteni annak, hogy mindenki annyit dolgoz
hasson amennyit akar és bir, hogyha már nem kapasz
k o d h a t a felebarátja nyakába, legalább jó szélesre
terjeszkedhessék.
Mert versengés az élet. Velünk született tulajdonság
az, amit elfojtani nem lehet, nem is szabad, mivelhogy
ez önt mindnyájunkba lelket és munkakedvet.
A birtokosok csakis önkéntes ajánlkozókkal töltsék be
az állásokat. Ezekre kiirt pályázati hirdetéseikben pedig
— amig szakiskoláink hasznavehető embert nem nevel
nek — első sorban ne oklevelet kívánjanak a pályázók
tól, hanem egyszerű, világos tervet, amelyből megismer
hessék a pályázó eszejárását, életrevalóságát, az ajánlotta
gazdasági mód menetét. Ez a terv ötvenszer nagyobb
biztosíték a vállalkozó szakértelmére nézve, mint az
oklevél, amely ma tisztára csakis azt bizonyítja, hogy
mennyi ideig járta a gazdája az iskolákat anélkül, hogy
dolgozni megtanult volna.
Való, hogy ily pályázati föltétel mellett ugyancsak
megcsappanna az álláshajhászók serege, egyrészt a kí
vánt szakértelem hiánya miatt, másrészt ama kikötött
javaslattétel megszerkesztésének némi nehéz volta miatt.
Mert épen azok, akik egy-egy uj állásra vágyódnak,
annyira lekötöttek és oly mizerábilis pénzügyi viszonyok
között élnek, hogy e kettő miatt gyakran meg sem
moccanhatnak. Beleragadtak az okleveles nyomorúságba!
Ezen a bajon is lehet segíteni. Az a birtokos, akinek
értelmes ember kell, az is fog tudni e bajon segíteni;
s az értelmes ember, akinek elviselhetetlen a helyzete,
annak is kell tudni e bajon segíteni.
Ha a kezelő-tisztviselő — átesvén a kezdet nehézséges bajain — vállalkozásának nem tett eleget, ha sikert
felmutatni nem tu d : lépjen a helyébe más, aki többet
tud. Versenyezzenek a munka, szorgalom és életrevaló
ság, a könyörületnek pedig ne legyen helye ott, ahol az
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élet vívja harcát az elmúlással, az életrevalóság az
élhetetlenséggel!
Ez az ajánlottam gazdasági mód — amint könnyen
érthető —■ a kóros daganattá duzzadt bürokratikus hata
lomnak decentralizálása. Az erőnek és hatalomnak a
hivatalfőktől való megvonása, mert józan ész szerint az
erőre és hatalomra a kezeknek és lábaknak, nem pedig
a főnek van szüksége. A főnek csak minél jobb sze
mekre és minél több észre van nagyon nagy szüksége.
Mit gondolsz Magyarország ? Ott fog-e csüngni a nehéz
kölönc a nyakadban, ha ép kezetlábat csinálsz belőle
magadnak béna végtagjaid helyett? fog-e lustálkodni az
ajánlottam mód szerint alkalmazott tisztviselőd, avagy
fog-e fizetésemelést kunyorálni, ha fizetés csak a végzett
munkáért fog járni és fog-e munkálkodás helyett az ötö
dik és első rangosztályra spekulálni, ha ilyenek nem
lesznek ?
Fog ám ! Kezébe veszi a fejszét, marokra fogja az ekét,
a cirkalmot, papirost és ceruzát, és kálkulust csinál min
denre, irodatiszt nélkül; — szántani, csert hántani, gyü
mölcsfát ültetni, szőlőkarót termelni, disznót hizlalni,
szeszt főzni és mindenről számot vinni egymaga fog és
a háza népével együtt. Az urfiakat nem küldi jogászok
nak, a kisasszonyok nem fognak zongora mellett kornyikálni, sem uj életpályákat keresni, hanem dolgozni fog
mind és idejekorán férjhez megy és megházasodik és
boldogul valamennyi, megsokasodnak az emberek és
hatalmassá válik a magyar és aztán keresztet vet az
osztrákra és begyógyul a közős ló háta. Mily tág tere
nyílnék akkor a munkának! Hogy elpusztulna a föld
színéről a tunyaság, az élhetetlenség, a szolgálati -sza
bályzatok, az irodák, a sok tenger papiros!
De hát mit szólna akkor a tisztes Európa, ha ebben
a barbár országban csakis egyformán munkás, egyformán
szabad, egyformán jól fizetett tisztviselők vinnék az or
szág dolgát. Akár csak egy méhkasban, a méhek egy-egy
birodalmában 1 Még a miniszter is csak olyan ur, mint a
többi tanult ember, még ennek sem adnak több fizetést,
mint más tisztviselőnek. A tanítót is aszerint fizetik: ki
mivé neveli a gyereket. A kenyéradó nem disponál,
hanem paktál a tisztviselőjével és még az erdész is részt
kap a haszonból, amit a gazdája birtokából kivasalt.
Veszett dolgok ezek nagyon. Olyanok, aminőket két
ezer év előtt láttunk, amikor a legnagyobb ur fizetése
a „primusz inter páresz“ titulus volt — vagy aminőket
csak az „egy akol és egy pásztor" idejére jósolnak könynyelmű emberek. Mit mondana akkor rólunk a világ,
hisz ez sehol sincs úgy, ennyire még Ausztria sem
jutott . . .
— Igaz, igaz! Még sehol sincs igy, pedig minden
más nemzet okosabb, mint mi vagyunk. Hát csak vár
junk, amig példát mutat nekünk valaki, amit majd megtanulmányutazhatunk előbb s aztán büszkén haladhatunk
nyomában, miként a művelt Nyugathoz tartozó népnek
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illik. Egy eszmével és egy-két évszázaddal előbb vagy
utóbb — az mindegy. Ausztria is csak a jól kipróbált
dolgokat veszi át az idegentől, azért ülhetett boldogan a
nyakunkba . . .
— De hátha mégis Amerikára is veszejtenénk egy pil
lantást, ahol oklevél és rangfokok nélkül gazdagszik meg
mindenki az istenadta földből . . . Nekünk is van elég
sok földünk, sőt még szaporodik is a kivándorlás miatt ..
vagy ne nézzünk tovább az orrunknál ? . . hát akkor
csak várjunk.
— Igaz 1 ott Amerikában mások a viszonyok. Nohát
kedves hazám, akkor csak várjunk . . . csak
„maradj az élvvel kínáló közelben
s szebb de csalfább jövőt ne keress!“

Bocskai.

A lótetű pusztítása.
A kezelésem alatt lévő, közel három kát. hold kiter
jedésű állami csemetekertben ijesztő mérvben elszapo
rodott a lótetű s tömeges fellépése nagy károkat okozott.
Irtó háborút kezdtem hát ellenök. Búvárkodtam tudo
mányos könyvekben, lázasan kutattam a ponyva-iroda
lom legelrejtettebb naptárában is csalhatatlan írtó szer
után s amit csak olvastam vagy hallottam, azt mind
megpróbáltam e csúnya rovar pusztítására.
így alkalmaztam a rovaroknak összefogdosását és ki
ásását, lótrágyába való csalogatást, 100 darab fogófazék
fölállítását, Primus Pádus gályáknak a földbe való bedugdosását, a veteményágyaknak dohányporral való
behintését; de mindez kísérletezés maradt, mert bár a
nagy és fáradságos munka nem enyészett el nyomtala
nul, mégis a kívánt eredmény következetesen kim aradt:
szép fenyővetéseimet nem sikerült megmentenem.
Az elmúlt 1903. év tavaszán, áprilistól augusztusig
folyton esős időjárás uralkodott és a gyomok fejlődésé
nek nagyon kedvezett. Gyomlálni úgyszólván, csak lopva
lehetett és a kikerülő nagy mennyiségű gaz, egyelőre
csak a gyomláló ösvényekre juthatott. A gaznak a gyom
láló ösvényekről való eltávolítása, az állandó csemetekert
őrének képezte feladatát, aki azonban a talaj nedves
sége miatt, nem dolgozhatott s igy az első gyomlálásból származó gyom, a második gyomlálás idején még
az ösvényeken hevert. Ezen alkalommal tapasztaltam,
hogy a lótetű nem tett akkora károkat, mint az előző
1902. év tavaszán s inkább csak az ösvényeken felhal
mozódott gyom alatt s annak szélein járkált. Midőn pe
dig a régi gyomot eltávolítás czéljából felkapáltattam,
nagy mennyiségű lótetűt és lótetű-fészket találtam alatta.
Ezen tényből, hogy a lótetű a rothadó meleg gyomot
szereti s megkíméli vetéstábláimat, okulva, a gyomot
kapával felvágattam, átforgattattam és megsemmisítve a
talált lótetűket és fészkeiket, továbbra is otthagytam az
ösvényeken és az új gyomot is rá hányattam a régire.
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Következő gyomlálások alkalmával egész őszig az irtási
eljárást fenti módon ismételtem.
Eltekintve a gyomlálók által fogott és a fogófazékba
hullott létetektől, az előbbi eljárás szerint 350 darab
lótetűt és 522 darab lótetű-fészket sikerült megsemmisí
tenem. Egy-egy fészekben 425—570 darab pete, vagy
már kikelt álcát találtunk.
A leírt eljárás mellett a csemetekert némi szépség
hibában szenved ugyan, de ha lótetű-pusztításról van
szó, ez nem jöhet tekintetbe. Miután azonban a gyo
moknak a gyomláló ösvényeken való hagyásával könynyen ellenkező célt is érhetnők el, műlhatatlanul szük
séges, hogy a leüllepedett gyom két, négy hetenkínt
figyelmesen felkapáltassék és ezen alkalommal a lótetű
és fészkei megsemmisíttessenek.
Akinek tömeges lótetű károsítással kell megküzdeni,
az a leírt pusztító eljárást a legbiztosabb eredménynyel
alkalmazhatja.

Hibbján János.

A hatvanas évek egy faeladása.
Az egyre élénkebbé fejlődő fakereskedelmi viszonya
ink történelmi múltjára vonatkozó alábbi adat érdekes
világosságot vet arra nézve, hogy a belterjes és a kül
terjes erdőgazdaság között az éles ellentét számbeli
és ténybeli adatok elősorolásával mily jelentékeny különb
ségeket állít elénk. Felső-Magyarországon a Nagy Tátra
éjszakkeleti tövében egy főúri családnak jelentős ura
dalmai vannak s ezek egyikén 1865. évben a főúri csa
lád feje elhatározta, hogy nagyterjedelmű őserdő feny
veseiből valamelyes jövedelmet is lásson.
Az idő szerint az erdőkezelés tekintetében a patriarchiális szempont lévén a mérvadó, a nagyterjedelmü
mező- és erdőgazdasági ügyeket a bonorum director,
mint familiaris tanácsadó vezette, s ennek becslése
alapján történt az értékesítés. Azonban, hogy az erdő
kezelési költsége ne rúgjon sokra, célszerűnek találták
a hatvanas évek elején, hogy a bonorum director mellé
néhány teljesen tisztességes és megbízható erdőkerülő
is osztassák be, akik emigyen együttesen hivatva vol
tak az uradalom erdőgazdasági s igy az értékesítési
ügykört is a maga módján ellátni.
Amint hire kelt, hogy az istenben ez idő szerint már
megboldogult főur nagyterjedelmü erdejének egy luc
fenyő őserdő részletét értékesíteni akarja, tüstént jelent
kezett reá vevő is. Ily fontos esetekben — mint egyál
talában — a bonorum director szolgált döntő tanácscsal,
annak a szava döntött az erdőeladás ügyben is. A spectabi
lis bonorum director és a fakereskedő Schulz, meg az
erdőkerülő egyetemlegesen indulván a nagy útnak és még
nagyobb munkának, a maguk módja és rendje szerint
hozzáfogtak a 440 kát. holdnyi lucfenyőőserdő becs
léséhez. Természetes, hogy a patriarchalis szempont lé
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vén a hatvanas évek elvi álláspontja, az erdőbecslést
megelőzőleg az ősrégi szokáshoz híven megivódott az
előbecslési előáldomás is, hogy emigyen tartalmasabb
sítuatíóval el legyen a nagy munka végezhető.
Az erdőbecslő-tanács a lucfenyő őserdőt öregnek és
túlmagasnak találta, mert az égnek büszkén meredő
lucfenyves csaknem minden fatörzse 50—80 hüvelyk mell
magasságban mért átmérőjű volt, a hossza, illetve ma
gassága meg állítólag megmérhetetlenül toronymagas volt,
mert azidő szerinti felfogás alapján, ki a fene fog fel
mászni a toronymagas lucokra, hogy a hosszukat, il
letve magasságukat megmérje. Denique dictum factum,
az öreg erdő nem érhetett sokat, mert azt az öreg em
ber is, a becslő-tanács felfogása szerint, jó magán is ta
pasztalja, hogy e? megdönthetetlen tény. S igy ezen
alapvető erdőbecslési intentio segedelmével a szóban
lévő őserdő lúc fenyveseinek 440 kát. holdnyi faállo
mánya, tekintettel arra, hogy fatőrzsei csaknem torony
magasak — ami termelési hátránynak lett declarálva
— és tekintettel arra, hogy az őserdő lucfenyves eléggé
kedvező, t. illik zöld benyomást gyakorolt a szemlélőkre,
8000, szóval nyolc ezer osztrák értékű forintokra be
csültetett vala. Schulz fakereskedő szemes üzletemberünk
még ezt is sokallotta ugyan, azonban tekintettel arra,
hogy ily előkelő úri emberrel, mint a milyen az erdőtulajdonos, üzletet köthet, bele ment a vásárba s az adásvevési szerződést aláírta.
Miután az emigyen és patriarchalis módon megkötött
és nyomban jogerőssé vált szerződés értelmében a favágó
fejszéje és a szemes fakereskedő az őserdőből busásan
kivette a maga részét, az erdőkerülő a tömérdek faanyag
láttára a saját becslési szempontjából számitgatni kezdett
s azért a tömérdek fáért nagyon keveselte a nyolcezer
osztrák értékű forintocskát.
Időközben hire kelt egy morvaországi ember révén,
hogy jó volna mégis megtekintetni egy más, talán job
ban is hozzá értő emberrel az üzletet és az erdőt, hátha
ez valami olyast is lát, amit a spectabilis bonorum
director és az erdőkerülőből álló becslőtanács észre
nem vett. A morva származású alsóbb erdészeti isko
lát végzett fiatal emberünk kiszáll a helyszínén s constatálja, hogy: 1. a nyolcezer osztrák értékű forintokon
eladott őserdő legalább is négyszázezer forintot ért meg,
2. hogy a fakereskedő saját nagylelkűségéből a jogerős
adás-vevési szerződés kötelező joghatálya alóli emanci
pációval még negyvenezer forint értékű faanyagot ha
gyott vissza a vágásban, tekintettel a tulajdonos előkelő
úri személyére, és tekintettel a fakereskedői lelkiismeret
köteles és minimális megnyilatkozására! Ugyanezen er
dőrész ma, mint rendkívüli használat, mint hitbizományi
s üzemtervileg kezelt erdő, ministeri engedéllyel kerül
értékesítés alá s a hatvanas évek fakereskedői nagylel
kűségéből visszahagyott, szóban lévő erdőrész faanyaga
250 ezer, szóval kettőszázötvenezer korona becstőértékben kerül manapság értékesítés alá s ezt az értékesítést
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és előmunkálatait a történelmi nevezetességű s a hatva
nas években történt erdőeladás után nyomban szolgá
latba felfogadott, habár alsóbb erdészeti képzettségű nostrificált morva származású uradalmi erdőtiszt vezeti már.
Aztán mondja valaki, hogy nem a maga kárán tanul
a magyar!
Silvaticus.

FA K ERESK ED ELEM .
.............és zeng az ének: „Hozsánna Néked! A pu
hafára, tegnapról mára, máról holnapra, a konjunktúra
emelkedik! A puha gömbfa, szintúgy a deszka, pallógerenda
máris jó ára, még gyarapodik 1 Vámkülföldi vevőinknek,
fáj a feje szegényeknek.“ Ilyen magas árak mellett a vá
sár lehetetlen lett, tiszta lehetetlenség;" ők hát inkább
várnak még. Bíznak abban, hogy az árak legközelebb
alábbszálnak. „Van sok termelő vidék hol nagy készlet
van elég. Hogyha ezek látni fogják, hogy a fát el nem
adhatják, adják majd olcsóbban is!“ De a számítás
hamis! Hála Isten, rossz telünk volt — hóval fedett alig
pár hold — országszerte, nem csak nálunk, Orosz,
Lengyel s Gácsországban, szóval, hol csak faexport van.
Minthogy pedig hó nem esett, sok erdőben nincs rá eset,
hogy a fát kihozhassák; igy tehát a döntött fák ott ma
radtak az erdőben, vagy ha kihozzák szekéren, a hozatal
nagyon drága: újból felszáll a fa ára.
„Hausse az egész vonalon“ — mondják nálunk boldogan
— a jövővel nem törődnek, vigan élnek a jelennek.
Pedig jó lenne törődni, kissé óvatosnak lenni erdővásár
lásoknál. A mi ma erősen áll, holnap már összeomolhat!
A japán és orosz had ütközetre készült csak, s már is
látta ki nem vak, hogy a pénzügyviszonyok (háború elég
nagy ok) rögtön rosszra fordultak. Máris volt több börzekrach. Minthogy pedig diplomaták szitáján át senki se
lát, ki tudná megmondani, ebből mi kerül még ki. Már
pedig, ha ne adj Isten, európai veszedelem kerülne ki
belőle, látni való előre, kereskedés és ipar tönkre menne
csakhamar. S hogy a fa sem lesz kivétel, könnyű azt
felérni észszel. Akár a szú megegye, nem lesz aki meg
vegye !
Egyelőre azonban, puhafában nagy hausse van. Ber
zenkednek a fogyasztók, nem lehet segítni rajtok; árát
adni kénytelen, kinek kell; bár kelletlen, kereskedők
megadják, fogyasztón bevasalják. Lám a bécsi Holzhändlerek megadták, s fogadni merek, németek is megnyugosznak, látván, hogy másként nem kapnak.
A keményfa-üzlet dolga, szintén nagyon feljavula.
Parkettákat kapni ma, igazi világcsuda. Hónapokra le
van kötve, minden termelés előre. Hej egy évvel ezelőtt,
a termelők feje főtt, parket-készlet raktárak hegyekké
szaporodtak és egy árva szeletet eladni nem lehetett.
Most utazók, ügynökök, külföldi exportőrök, mindhiába
keresnek, egy szálat se vehetnek. Mind elfogyott egy
szálig, nem is lesz januárig; a mi még ez idén készül,
le van kötve régen, végül.

Csak a kádár és dongafa helyzete még mostoha, az is
marad tavaszig, mig az idő kinyílik. Ha aztán a körül
mények bővebb szüretet Ígérnek, hogy ha közben jég
satöbbi, a szőlőket el nem veri, s ha a francia szüret
szőlőt, bort hoz eleget: a rossz helyzet megfordul, don
gák ára feljavul. Az a sok francia douelle, a mi ma
senkinek se kell, úgy elfogy majd egy-kettőre, hírmondó
se lesz belőle.
Az igaz tessék elhinni, hogy bizony nehéz kivárni, ezt
a helyzetjavulást. De hát nem tehetnek mást. Várnak
tehát türelemmel, mely mint tudjuk, rózsát termel. Ter
melőink közül ezek lévén igen „erős kezek“, győznek
várni ujborig, sőt ha kell, még egy évig.
A szeszélyes bükkfa, tért hódít rohanva; a szecessiós
irány, főleg bükkbutort kíván. így tehát a kereslet, szé
pen megnövekedett; árjavulás lenne jó, de nem konsta
tálható.
A későn beállott telet, követi már a kikelet. Nagy
hideget nem hozott, tűzifa kevés fogyott, tisztán csakis
ezen múlt, hogy ára fel nem javult.
T. szerkesztőm s olvasóim megbocsátnak nékem, hogy
jelentésemet én ma versben „elkövettem“ ; parlamenti
békekötés örömmámort kelte, ez az öröm adta a „fa
lantot“ a kezembe. Ex-lex után válók ismét adófizetővé,
sietek tehát örülni, mig nem foglalnak
U^.

Hót közül a legcsunyábbat . . .
Irta: G yu la G yörgy.

Kovács erdőigazgatóék fényesen kivilágított lakásából
vig zeneszó hallatszott ki a kis mezőváros immár elcsen
desedett főterére, melynek lakói — a helység intelli
genciája — csaknem kivétel nélkül hivatalosak voltak
a névnapi mulatságra. Az igazgató Ákos-napi lakomáin
más években is szívesen gyűlt egybe a város úri közön
sége, mert az igazgató értette módját annak, hogyan kell
gondoskodni vendégei mulattatásáról s nem utolsó sorban
étel- és italbeli szükségleteiről i s ; ma azonban még a
rendesnél is szívesebben jelentek meg úgy a női, vala
mint a férfi vendégek, mert Ilonka, Kovácsék eladó leánya,
ma érkezett haza a nevelőintézetből, hir szerint gyö
nyörű hajadonná serdülvén fel a szülői házon kivül töltött
legutóbbi 2 év alatt. Ugyan ki mulasztotta volna el az
ilyen dupla alkalmat?
Hát Ilonka csakugyan meg is felelt minden várako
zásnak ; nemcsak istenadta remek karcsú termete, ég
színkék szemeivel érdekes ellentétben álló hullámos és
rózsás arcát apró csigákkal körülszegő fekete haja kel
tett általános csodálatteljes tetszést, hanem társalgásának
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Jó ideig egyébről se folyt a beszéd, mint a kutyának
ügyessége, modorának, mozdulatainak bája elragadta még
azokat a lányos mamákat is, kik Ilonkában első sorban különféle fajairól, hűségéről stb. stb., mig végre asztalhoz
természetesen a veszedelmes konkurrenciát látták meg. ült a vendégsereg és régi jó magyar szokás szerint meg- •
Mennyivel nagyobb hódítást tett Ilonka a férfivendégek indult a felkőszöntők árja, hajnalig tartva együtt a társa
és főleg a fiatal urak körében! Egész este valóságos ságot, melynek fiatal tagjait csak a késő reggel vezette
ostrom alatt volt a fiatal lány, kit főleg a legénysorban haza a táncból.
*
*
*
lévő urak úgy rajzottak körül, mint a lepkék az orgona
bokrokat virágzása idején.
Ákosnaptól karácsonyig csak egy-két hét. Hozzá kell
Csupán egy fiatal ember maradt távolabb az udvarlók tehát látni a kézimunkához, hogy apa házi cipője, mama
rajától, egy ajtó és ablak közötti sarokba vonulva vissza millieuje, meg a nagynéni szunyadó-párnája idejére elké
s a függöny egyik szárnyának rejtő védelme alól kisérve szüljön. Dolgozott is Ilonka körömszakadtáig és csakugyan
figyelemmel Ilonka minden szavát, minden mozdulatát el is készült szerencsésen mindennel, csak még egy
olyan szemekkel, melyek minden pillantásából az imádó betü-féle hiányzott a tanti imnogrammjbáól, melyet
szerelem volt kiolvasható. Kőváry volt ez, az egy év óta azonban már nagyon sürgősen kellett kihimezni, lévén
kinevezett központi erdőmérnök, az igazgató urnák évek december 24-ikének délutáni öt órája; nyolckor pedig
óta protegált úgynevezett „jobb keze“. Az a meleg érzés, már meggyujtják' a karácsonyfa gyertyáit.
melyet a fiatalember Ilonka iránt már akkor táplált,
Csakúgy repült a tű a himződob fölött és alatt idemikor szülei a kislányt végső kiképzés és a nagyvilági oda, mikor egyszerre csak kopognak az ajtón.
életre való előkészítés céljából ezelőtt két évvel Buda
Hamar csak félre a kézimunkát, mert hátha épen a
pestre adták egy ottani előkelő leánynevelő-intézetbe, tanti kopogtat. Szabad!
most a gyönyörű hajadonná serdült lányka megpillantá
És belép a János, az erdőigazgató régi irodaszolgája :
sára lángoló szerelembe csapott át és Kőváry le nem
— Kézit csókolom kisasszony: Ehun ni, hoztam kriszvette volna szemét Ilonkáról a világ összes kincseiért sem. kindlit, a Darvas ügyvéd úr küldi — és óvatosan földreHát nem is lenne az én történetem se helyes, se teljes, helyezvén a magával hozott kerek kis kosarat, felemeli
ha itt rögtön meg nem mondanám, hogy bármennyire annak fedelét, mire egy ici-pici, gyönyörű kis fehér öleszerényen vonult is félre Kőváry barátunk imádata mások becske nyujtá elő butuska pofácskáját a kosárkából.
által körülrajzott tárgyától, ez — tudniillik Ilonka —
— Jaj, de kedves! De milyen gyönyörű, kedves pici
mégis észrevette és azonnal magához is intette régi jó kutyuska! — kiált fel Ilonka, kikapja a kis állatkát a
barátját és babaruhakérdésekben hajdani meghitt tanács kosárból, leteszi a padlóra és gyönyörködik a hófehér,
adóját. Mikor azonban Kőváry egészen közel lépett Ilon fekete orrú és szemű kis jószág alá s fel botorkálásában,
kához, úgy elfogultak mindaketten, hogy torkukon akadt cirógatja, becézi és egészen megfeledkezik Jánosról, kézi
a szó és már-már veszélyessé válik a helyzet, ha Ilonka munkáról, mindenről, mig végre megszólal az öreg szolga:
végre is meg nem embereli magát és nagynehezen, de
— Hát mit mondjak a cselédnek, aki hozta?
mégis csak kivágja azt a kérdést:
— Nagyon, nagyon szépen köszönöm.
— Meg van még most is az a görbe lábú kis takszJános sarkon fordul és távozik, Ilonkának pedig eszébe
lija? — Kőváry ugyanis szenvedélyes vadász volt, de jut a még be nem végzett monogramm. Utcú neki, ha
mióta a kincstár bérbe adta a vadászatot, lelohadt szen mar csak folytassuk, mert még elkésünk.
vedélye s most már csak egy tacskót tart, melylyel
Alig öltött azonban vagy kettőt-hármat, ismét kopog
rókakomát ugratja ki a kotorékból.
nak az ajtón és a „szabad“-ra megint az öreg János
Szegény Kőváry, no de maga Ilonka is megijedt, sőt tolja be magát, mosolytól szélesre húzott ábrázattal.
még csak annál inkább megzavarodott a furcsa kérdés
— Ferency főhadnagy ur kézit csókoltatja a kisaszelhangzása után és valóságos szerencse-számba ment szonynak és küldi kriszkindlinek ezt a két kis jószágot
Ilonka öcscse, a kis Pista jelenléte, aki megelőzve Kőváryt — mondja János és bemutat egy csinosan díszített kaa válaszszal, jelentette, hogy: a takszli él és (ma is há tulyában, kis selyempárnán fekvő két pici koromfekete
lás neki érte) most is az előszobában őrzi a Kőváry kutyuskát, melyek nyilván megfázván útközben, szorosan
egymáshoz simulva szundikáltak a puha fészekben.
bácsi télikabátját, hogy el ne lopják.
— Mindjárt kettőt? . . No nem baj, majd csak elfér
Az általános nevetés közben felocsúdván az elfogul
tak, Ilonka átlátta, hogy valamivel helyre kell hoznia nek valahogy.
De aranyos kis jószágok ! Milyen kövérkék és milyen
iménti kérdése furcsaságát, mert nehány fiatalember igen
hamiskás arcot csinált e kérdés hallatára. így hát mint fényes feketék!
És azzal kapja, odateszi az imént kapott fehér kis
egy magyarázatképen odaszólt a legközelebb mellette
álló Ferency huszárfőhadnagynak, hogy rendkívül szereti jószágot a két fekete közé és kacagva örvend, hogy a
a kutyákat, főleg, ha olyan okosságot és hűséget kifejező kis állatkák rögtön játszani kezdenek egymással; lete
a szemük, mint a Kőváry úr kutyájáé; csak ne volnának lepszik a szőnyegre és ott hengergeti össze-vissza a csöpp
olyan rettenetesen görbék a lábai!
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gősebbé lett munkájáról, a melyre azonban még gondolni
sincs ideje, mert ime újból hallatszik a kopogtatás és be
sem várva az engedelmet, hangos nevetés közben megint
János lép be, három kis kosarat állít le a padlóra, ki
nyitja azok fedeleit és egymásután bemutatja a három
kosár kiskutya tartalmát: „ezt a fiatal Király István ur,
emezt az alispánék Laci úrfija és emezt a Holmányi
doktor űr küldi kriszkindlire.“
Ilonkának csak eláll szeme-szája. Hat kutya egyszerre,
egy napon 1
— Jeszszusom! Mit csináljak ? János, az istenért, mit
csináljak evvel a hat kutyával ? — tör ki végre kétségbe
esetten a szép leány?
— Küldje vissza a kisasszony valamennyit.
— Igen 1 Hogy annyi embert megsértsek ! Kész harag
lenne belőle. Istenem, Istenem! Hat kutya 1
A hat kis kutya pedig ez alatt mitsem törődve szegény
Ilonka kétségbeesésével, játszi kedvvel belekapaszkodott
a főidig érő és Ilonka tanácstalan alá s fel futkározása
által libegésbe hozott ablakfüggönyők egyikébe; addigaddig rángatták, mig egyszer csak hogy-hogy nem,
leszakadt a függönytartó, nagy zuhanással esve az alatta
álló és cserepestül, mindenestül felforduló virágkosárra.
János észrevévén a készülő bajt, oda ugrik, hogy feltar
tóztassa a kosár esését, siettében azonban rálép az egyik
kutyuska lábára, mire az rémségesen elvisítja magát,
amitől aztán János úgy megzavarodik, hogy visszahőkölve
felborítja az asztalt és vele a rajta állott aranyhal-tartó
üveget, mely csörömpölve hull a földre, mialatt a viz
szanaszét ömlik a szobában, melynek szőnyegén halál
tusájukat vívják a vicánkoló, szárazba jutott halacskák.
A nagy zajra futva rohan elő Ilonka apja és vele
Kőváry, a megrémült imádoitát veszélyben hivő szerelmes,
kit persze nyomon követ a hűséges, görbe lábú takszli,
mely barátságos farkcsóválással, okos pislantással üdvözli
a kicsi rokonokat.
Bizony jó időbe került, mig Ilonka apjával és Kőváryval megértethette a helyzetet. Mikor aztán végre helyre
állították az alaposan megbolygatott szobarendet, Ilonka
apja nevetve kérdezte, hogy hát melyiket tartja meg a
most már (a takszlival) 7 kutya közül.
— A legcsunyábbát, ezt a görbe lábú takszlit, édes
apám, de a gazdájával együtt.
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j
— A v ad á szv izsla n ev e lésén e k , ta n ítá s á n a k é s
h asz n á la tá n a k gyakorlati m ó d szere. Ezt a kissé
I hosszú címet viseli az a 42 oldalra terjedő füzet, melyet
I Stark Dezső kollegánk, a Jankovics grófok főerdésze irt
és a napokban kiadott. A füzetke négy fejezetre oszlik.
Az elsőben ismerteti Stark a nálunk leginkább elterjedt
vizslafajokat, a másodikban a vadászkutyák helyes élel
mezési módját, mig a harmadik fejezet a tanítás és a
vizslák használatára vonatkozik. Az utolsó fejezet a vizsla
egészségének ápolásával és a különféle kutyabetegségek
gyógyításával foglalkozik. Minden vadászembernek, de
különösen Nimród fiatal híveinek melegen ajánljuk a
tanulságos kis könyvecskét, mely szerzőnél, a ki Suhopolje
községben (u. p. Terezovácz, Slavonia) lakik egy koronáért
kapható.
— A fag y ö k ér n ö v e k e d é s e é s fa te n y ész eti
je le n tő s é g e . Engler, svájci tanár a fagyökér időszaki
növekedésére nézve részletes megfigyeléseket tett, melyek
nek gyakorlati értékük is van.
Az adlisbergi kísérletezési kertben (670 m. t. sz. magas
ságban) a tű- és lomblevelű fák gyökerei márciusban és
áprilisban kezdenek növekedni. Legkisebb a gyökérnöve
kedés februáriusban és március első felében.
A növekedés kezdete különben a hónap hőmérsékétől
függ, s általában előbb kezdenek növekedni, mint a föld
fölötti szervek.
Az időbeli külőmbség 4 hét is le h e tk iv é te l a vörös
fenyő, melynek rügyei már feslettek, mielőtt új gyökere
ket fejlesztett volna.
A magas hegység és zord éghajlat fáinál (havasi-,
hegyi-, simafenyő) a gyökerek és a föld fölötti szervek
növekedése viszonylagosan korán és majdnem egy időben
kezdődik.
A gyökérnövekedés legélénkebb május, junius és
júliusban; augusztusban már alábbszáll és szeptemberben
majdnem teljesen szünetel. Szeptember végén, vagy ok
tóber elején újból élénk növekedés áll be, mely a tűleve
lűeknél október végéig, a lombfáknál még novemberben
is tart. Enyhe télen a lombfák január- és februárban is
fejleszthetnek gyökeret.
Az időszaki gyökérnövekedés nem áll be minden év
ben ugyanazon időben ; e tekintetben az egyes fanemek
is tesznek külömbséget, nemkülönben a termőhely éghajlata.
A gyökerek és a földfőlötti szervek növekedése között
fönálló viszony abban foglalható össze, hogy mind a két
szerv növekedésének maximuma általában egyidejű, s a
gyökérnövekedés megszűnésével — a nyár végén —
megszűnik a magassági növekedés is.
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Engler a gyökér növekedésének a nyár végén való
szünetelését a talajnedvesség hiányának tudja be; ebből
megmagyarázható az is, hogy a lombfanemek gyökér
fejlesztése élénkebb és több ideig tart, mert lombhullás
után kisebb az elpárolgás; mig ellenben a tűlevelűek
még akkor is vizet vesznek fel, és ennek következté
ben kevesebb vizet juttatnak a gyökerekhez.
A gyökérnövekedést illetőleg Engler megfigyelte, hogy
az élénk növekedés időszakában — a bükk kivételével —
a lombfák gyökerei gyorsabban nőnek, m inta tűlevelüeké;
igy pl. a napi növekedés maximuma a lúc fenyőnél 1'2
cm., a vörös fenyőnél TI cm., az erdei fenyőnél l -0 cm.,
a tölgynél 21 cm., a korai juharnál 14 cm.
Valamennyi fanemnél a gyökér a nyár elején sokkal
jobban növekedik, mint ősszel, bár a lombfáknál a nyári
és őszi napi növekedés közötti különbség nem oly nagy,
mint a tűlevelűeknél.
A talaj melege és a gyökérnövekedés között bizonyos
viszony áll fenn, de a gyökérnövekedés csak addig tart
lépést a talaj melegével, mig a talaj eléggé nedves ; a
növekedés élénksége tehát nyáron a talaj nedvességétől,
télen pedig a talaj melegétől függ.
A hőmérsék alsó határa, melynél a gyökérnövekedés
megszűnik, a tűlevelűeknél 5—6 a bükk és juharnál
2—3 között fekszik.
Engler megfigyelései gyakorlati értékkel is birnak,
amennyiben útmutatásul szolgálhatnak az erdei ültetés
idejére nézve. Ebből kifolyólag az elültetést úgy kell
foganatosítani, hogy a gyökerek az elültetés után élénk
növekedésnek induljanak, s így képesek legyenek a haj
tások által elpárologtatott vizet pótolni; másrészt a kiül
tetés akkor történjék, a mikor a földfölötti szervek leg
kevesebb vizet vesznek fel és a csemetét a fagyástól
nem kell félteni.
Ezen feltételeknek a tavaszi ültetés felel meg legjobban,
a mikor a csemeték még egyáltalában nem, vagy csak
kevésbbé indúltak hajtásnak; vagyis a tavaszi és nyári
esőzésü vidékeken a tavaszi, száraz nyárú és ősszel
esőben gazdag vidékeken pedig az őszi ültetés előnyös.
Az őszi ültetés leghelyesebb ideje a nyári növekedési
időszak megszűntével, azaz az őszi gyökérnövekedés meg
kezdésével, vagyis szeptember második felével kezdődik.
A lombfanemek jobban kiállják az őszi ültetést, mint
a tűlevelűek és pedig azért, mert gyökereik őszszel erő
teljesebben és hosszabb ideig növekednek mint a tűleve
lüeké és a vizelpárolgás a lomb lehullatása következtében
a minimumra száll a lá ; azonkívül a lombfanemek nem
csak oldal- hanem szívó gyökeret is fejlesztenek, míg
ellenben a tűlevelűek csakis oldalgyökeret növesztenek.
A felfagyás ellen jó szolgálatot tesz a csemetehelyek
nek gyephanttal való betakarása.
(Centralblatt f. d. g. Forstw esen.)

G. /.

1. szám.

Két vaddisznó-vadászat.
Közli: A jta y S á n d o r.

jiros betűkkel van beírva vadász\ naptárunkba január hó 20-ika.
Úgy a múlt, mint a folyó évi,
mert mind a két évben a va
dászat véletlenül erre a napra
esett.
A múlt év január 18-án esett
friss hóra két vadásztársaság
szedelőzködött össze Aradról és
vidékéről, s a Kőrösvölgyi vasutaknak ugyanazon a vo
nalán iparkodott kifelé. Egyiknek Gurahonc, a másiknak
Muszteszl volt a végcélja. A vasúton azonban a két
társaság összebeszélve, a vadászat jobb sikere érdeké
ben, egybeverődött, s mint több reménnyel kecsegtetőt,
a gurahonci erdőt választotta közös működése szinteréül.
Megérkezve Gurahonc állomásra, onnan kisvonattal
mentünk ki az erdő közepén levő vadászházhoz éjjeli
szállásra, hol ki ágyban, ki a földön szalmazsákon fekve,
álmodhatott hatalmas agyaru vadkanokról.
Az erdőőrök és hajtok között már előző nap kinyo
mozták az egész meghajtandó erdőt.
19-én reggel az egész társaság reggelinél ült még,
mikor kezdődött a vadászat első érdekes része. Egyen
ként érkeztek be a nyomozók s megtették jelentésüket.
Sok helyről jött kedvező hir, s mikor még újabb jelen
tések érkeztek egy-egy nagyobb konda disznóról avagy
egy-egy hatalmas remetéről, érdekes volt megfigyelni,
hogy gyuladtak ki az arcok, s a társaság nem egy tag
ján vett erőt az ideges türelmetlenség, tört ki a vadász
láz. Puskát, tölténytáskát kapkodtak már fel, hogy „in
duljunk!“ Hohó! — szólt a rendező, csititva a hevesvérüeket — várakozzatok, mig a sokféle híradásból kihá
mozzuk a javát, s megállapíthatjuk a mai nap vadászhelyét
Mikor a hajtások sorrendjét is megbeszéltük, útnak ii
dúltunk szorongó kebellel, vadászláztól hajtva, fel a m
redek hegyoldalnak.
Az első hajtás szinteréül egy 12 vaddisznót magában
rejtő, meglehetősen kiterjedt völgykatlant választottunk.
Itt a puskások egy hegyélen alulról felfelé és felül fél
körben egy vízszintesen húzódó cserkész-uton állottak
fel, meglehetős kilövéssel. A hajtóknak oldalt kellett
jönni. Notabene a puskásoknak előre kiadtuk a paran
csot, hogy ha a disznó nagyobb kondában jön, ne en
gedjék a vadászvonalig jutni a fekete sereget, hanem
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igyekezzenek idejében szétugrasztani. így jut másnak is
a mulatságból.
Mikor a puskások felállottak, a hajtóknak kürtszóval
adtuk meg az indulási jelt. Alig telt el egy kis negyed
óra, a disznók megindultak az egyik alsó álláson levő
Mauseresnek tartva. A Mauser működésbe jött, egy disznó
ott maradt, a konda pedig széjjel rohant. Most már szó
lott a puska az egész vadászvonalon. Több, mint 40 lö
vés esett, s a nagy csata majd 2 óráig tartott. A 15
puskás között csak kettő nem lőtte ki fegyverét.
Öt vaddisznó maradt a csatatéren, egy pedig erősen
megsebezve elmenekült s később a rókák martaléka lett.
A második hajtást 2 drb nagy kanra terveztük, de ezek
a roppant lövöldözés miatt más helyre váltottak át.
Másnap, 20-án újra jelentéseket tettek a nyomozók.
Két erdőőr egy óriási magányos kant nyomozott ki egy
meredek hegyoldalon. Ezt választottuk első hajtásnak.
Itt báró Bohus Lajosnak 2 remek lapocka-lövésére be
adta az öreg a derekát hamarosan. Feje preparátorhoz
került.
A második hajtást újra abban a katlanban csináltuk,
hol előző nap az elsőt, mert ide újra beváltott az éjjel
4 drb, s ez a rész épen utunkba esett. Innen azonban
még hajtás előtt kimenekült valamennyi. Sikerült azon
ban a legfelső cserkész-uton elibök szaladnom, s egy
lövéssel visszatérítettem őket. Ezekből is elejtettünk kettőt.
A harmadik hajtásban 14 vaddisznót jelentettek. Ezek
azonban a hajtás vége felé a legszerencsétlenebb fedett
helyen oly hirtelen törtek át a puskások vonalán, hogy
egyet sem sikerült elejteni belőlük.
Összesen tehát 2 nap alatt 8 drb vaddisznót hoztunk
térítőre, köztük egy kapitális kant is.
Még sikerültebb volt azonban az idei januárius 20.
18-án friss hó esett, mire sürgönyileg hivtam össze a
vadász-társaságot. 19-én este meg is érkeztek 14-en, s
még akkor kivasutaztunk az erdőre. A hangulat, a múlt
évi 20-ika emléke folytán, már előre is igen emelkedett
volt. — Vacsora után éjfélig járta a pagátfogás és a
nemzeti.
Reggel nagyon kedvező jelentéseket hallottunk. Öszszesen valami 56 drb vaddisznót nyomoztak ki. A töb
bek között egy helyről 13 drbot, a másik helyről 14
drbot jelentettek. Ezt a két hajtást választottuk.
Az első hajtásban a puskások egy mellékvölgyben, s
folytatólag könyök alakban a gerincen álltak fel. De
még csak felét tudtam elállitani a puskásoknak, mikor
a legalsó álláson levőnek eldördült a fegyvere, azután
sorban a másodiknak, harmadiknak. Erre rohantunk fel
mindnyájan, mert tudtuk, hogv a disznók végig jönnek
a vonalon, s a tetőn fognak átmenni. A többi puskást
csak úgy kutyafuttában állítottam el, de már késő volt,
mert mire a bércre felértünk, minket megelőzve 7 drb
átment a gerincen ép az. orrunk előtt. Egyet azonban
még is sikerült ottmarasztalni belőlük, de már megtérí
teni nem lehetett a kondát. Tőrt reménnyel vártuk a
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hajtás kezdetét, hátha még akad szerencse? Előre men
tem a cserkész-uton a hajtőkig, hogy megtudjam, mi
okozta a disznók váratlan megjelenését.
Utólérve a hajtókát, most már velők jöttem visszafelé,
előttük mintegy 80 lépéssel. A hajtás végén, mikor
már az alsó puskások is diskurálva jöttek felfelé, a
cserkész-útról alattam egy gyanús fekete tuskót pillan
tottam meg. A lármás hajtők is oda érték, mikor be
mentem közéjük, jobban szemügyre venni a gyanús
tárgyat. Úgy 50 lépésről ismertem fel, hogy nem tuskó,
hanem egy vadkan hasal a hóban, s nézi az alatta alig
150 lépésre lévő puskásokat. Gyorsan egy express go
lyót küldöttem a háta közepébe, mire kifordult vac
kából.
Ki hallott már ilyet, hogy ez a vadállat végig gibicelje a puskások felállítását, végig hallgassa azt a sortüzet, a mit egy a közvetlen közelében elrohanó kondára adtunk, megvárja a nagy lármával közeledő hajtó
sereget, s bevárja mig egy puskás a háta megé lopód
zik s még akkor sem veszi komolyan a dolgot, mig go
lyóval nem piszkálják ki onnan.
Még 5 disznó menekült ki a hajtásból lövés nélkül.
Egyet az épen lejövő gőzmozdony hangos füttyszóval
téritett vissza a hajtásba, de már csak a hajtők háta
mögé. Így nem került lövésre.
Ezután a második hajtást csináltuk meg. Itt volt az
tán nagy lakodalom. Ebben a hajtásban 2 konda feküdt
külön-külön, úgy, hogy két hajtást kellett egybevenni.
A puskásokat most a főerdőőr állította fel, a hegy
gerincen és oldalt le, megint derékszögben. Magam
pedig kimentem egy szemközti cukorsüveg alakú csúcsra,
honnan az egész hajtást beláttam. Innen dirigáltam va
dásztrombitámmal a hajtókát, jeleztem a puskásoknak a
vaddisznókat, s téritettem meg a kitörő vadat.
A hajtás elején megindult 2 disznó, s ezután is min
dig párosán, vagy egyenként keltek fej. Kitörni sehol
sem tudtak, mert 2 oldalt a puskások állottak, harmadik
oldalról a hajtők jöttek 13 fegyveres erdőőrrel megspé
kelve, negyedik oldalon a trombita harsogott, ha erre
vennék utjokat. A disznók annyira megzavarodtak, hogy
veszettül rohantak a hajtásban. Ezért a hajtás is csak
nagy lassan, lépésről-lépésre haladhatott előre. A fegy
ver pedig úgy ropogott mindenfelé, mint valami ütkö
zetben. A puskások pedig kitettek magukért, mert a 14
disznóból tiz darab maradt a gyepen.
A második január 20. tehát épen 12 drb vaddisznót
eredményezett.
Részt vettek a vadászaton : báró Bohus Lajos, Dániel
Dezső, Czárán János, ifj. Juhász Bálint, Juhász Béla,
gróf Königszegg Fidél, Őry Aladár, Őry Ferencz, Sármezey Ákos, Valérián József, dr. Velcsov Géza, Zborovszky Pál és e sorok Írója.
Legjobban kedvezett a szerencse őry Aladárnak, ki
Mauserjével egy álláson 3 drb disznót hozott térítőre.
Két felavatás is történt a kellő ceremóniák mellett.
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Az erdei szalonkáról.
I rta : Im ecs B éla.

rendjéhez tartozó sok
érdekes madár között
mint a daru, a túzok, a
gémek számos válfaja, a
szélkiáltó és mások, me
lyeknek vadászata Al
földünk vizekben bővel
kedő vidékein, különö
sen a tavaszi madár
vonuláskor még ezelőtt
20—25 évvel sokaknak ritka élvezetet nyújtott: nem
utolsó helyet foglal el az erdei szalonka. Ő az egyedüli
gázló, mely ereket, tavakat, nádas posványos réteket
kerülve, többi rendtársaitól- egészen elütő sajátságos élet
módját csupán az erdő mélyében, annak védelme alatt
folytatja. Ezért nem csoda hát, ha a bérces vidék vadá
sza ép oly kitartással várja, lesi a reá nézve legkedve
sebb előhírnökét a tavasznak, mint az egykori lápi em
ber az ő hófehértestű madarát a kócsagot, mert összes
vándormadaraink közül csak az erdei szalonka nyújt
megjelenésével és rövid itt tartózkodásával a hegyi va
dásznak némi szórakozást az általános vadászati tilalom
idejében.
A hosszúcsőrű hazája kiterjed a mérsékelt és hideg
égöv legnagyobb részére. Költőhelyei Éjszak- és KözépÁzsiában, sőt Éjszak-Afrikában ép oly gyakoriak, mint
Közép-Európának magas hegységeiben. Angliában, Fran
ciaországban ritkábban, Spanyol- és Görögországban
egyáltalában nem. Gyakoribb az európai Oroszországban,
Szibériában, sőt a Skandináv félszigeten is. Hazánkban
az 1000 métert meghaladó hegységekben mindenhol
költ, a hol a talaj elegendő nedves és puha, vagyis ott,
hol hosszú csőrével a gilisztákat, álcákat, csigákat könynyen megtalálja. Tavaszi húzáskor azonban előhegysé
geinkben is megtaláljuk és könnyebben kapjuk puskacső
elé, ha ilyenkor a sürü fiatal vágások mélyedéseit, tebreit, csendereseit álljuk el, mintha a szárazabb talajú
ritkás szálerdő közelében foglalunk helyet. A hosszúcsőrű
kiválóan erdei madár.
Áthatlan fiatal fenyves védelme alatt, melynek talaján
a páfrányfélék buján tenyésznek, vagy sürü lomberdőben,
hol az alnővényzet apró töviskes dús levelű cserjésből
áll, egy száraz leveles fagaly vagy tuskó mellé lapulva
csöndben pihenésben tölti a nappalt. Jó szem legyen az,
mely őt igy pihenő helyzetében felismeri. Tollazatának
szerencsés árnyalata megvédi őt számos ellenségétől. Ha
aztán az éj fáradalmait nappal kipihente, az esteli órák
ban újra szárnyra kél, hogy a sötétség leple alatt pihent
erővel párzási ösztönét kielégítse és egyúttal táplálékát is
megszerezhesse. A párosodás a tavaszi húzás idejében
rendes körülmények között március hónapban történik.
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Ha a párzási versengésben két vagy több kakas, me
lyek az ismeretes „kuorr-kuorr" vagy talán jobban „krojkroj“ althangu korogással keresik alkonyatkor a jércéket,
— harcra kel, nyilvánul csak igazán nyugtalan termé
szetük ; mert ekkor oly ügyességet fejtenek ki a légben
való tornázásukkal, hogy az még rokontestvérüknek, az
örökkön röpködő ideges sárszalonkának sem válna szé
gyenére. A viaskodó kakasok azonban kárt egymásban
nem igen tesznek, már hajlékony csőrük miatt sem, és ha
rendkívül sebes röptűkben összegabalyodnak, gyakran
megesik, hogy mindketten a földre potytyannak. A tojó
párzás után nehány napra már fészket rak valami bozót
között elrejtett fölvájásba, melyet mohával vagy fűszálak
kal szokott kibélelni s abba rakja rozsdasárga tojásait,
számszerint négyet vagy ötöt.
Vándorutját költési helyére éjjel teszi meg, néha pedig
fáradságtól gyötörve, vagy más okokból kifolyólag rövid
tartózkodásul szokatlan helyet választ. Erre bizonyíték
lehet a következő eset, mely ezelőtt 7 évvel esett meg
velem. Április elején a reggeli órákban egyik palóc
szomszédom azzal állít be hozzám, mennék gyorsan át
hozzá, mert kertjében egy kánya húzta meg magát a
gyepen. Két 6-os számú sörétes tőlténynyel felszerelve
hirtelen átszaladtam emberemhez, kinek kertje az erdő
szélétől 300 méternyire fekszik. A palóc minden közép
nagyságú madarat kányának nevez és igy nem is sejt
hettem előre, milyen szárnyassal lesz majd dolgom. A
kertet hamarosan átkutattuk, de a madarat minden vizs
gálódás mellett sem bírtuk észrevenni, mig végre a gazda
a kert sarkában levő vén fűzfa száraz törzse mellől azt
a házi tyúkjai közül főlrebbentette. A vélt kánya egy
hosszúcsőrű volt, melyet épen a ház fölött való szálltá
ban sikerült leemelnem. A nedves rét közelsége az erdő
höz, megfejti ezt a nem mindennapi véletlen esetet.
Költőhelyére való átvonulására a késő éjjeli órákat
használja föl, midőn az úgynevezett esti húzás véget ért,
a szerelem vágyainak eleget tett és éhségét a nyirkos
földből kihúzott gilisztákkal, a száraz levelek aljához ta
padt apró csigák és férgekkel csillapította. Szép holdvi
lágos éjjelen, április elején, ha már a szalonkák jó sűrűn
jelentkeztek és az ember a húzás után nem röstelli még
egy pár órát a szabadban tölteni, megfigyelheti utazásukat.
Én először 1887. év tavaszán véletlenül voltam tanúja
a szalonkák vándorlásának.
Említett időben hivatalos utam Borsod megye B. . .
község határába vezetett, hol is egy nagyobb kiterjedésű
tölgyültetés mikénti keresztülvitelét kellett felülvizsgálnom.
Az ültetés egy fiatal tölgy és füzes, ligetes erdőben tör
tént, hol a szalonkahuzás már az azelőtti években is
mindig igen élénk volt. S. öreg erdészem sietett is a
hivatalos jelentéshez azonnal hozzátenni, hogy tavaszi
vendégeink már megint utrakészen vannak és a szél
csendes teljes holdvilág mellett alapos reményeink lehet
nek egykettőt aggatóra fűzni. Nem is csalódtunk nagyot,
mert mire a b. . . i esti harangszó megkondult, kettőnk-
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nél három szalonka lógott az aggatékon, a mi azon a
vidéken mindig kielégítő eredménynek nevezhető.
Estebédünket a vágásban levő kunyhóban költöttük el,
mig erdőőreink nehány munkás társaságában a koliba
előtti gerjesztett tűz közelében húzódtak meg. Vacsora
után még sok érdekes vadászhistóriát beszéltünk el
egymásnak, midőn felettünk, közvetlen a tűz mellett, há
rom csendesen huzó szalonka vonult el minden cippantás vagy korrogás nélkül éjszak felé, a Kárpátok irányá
ban. Fegyvereink leszerelve a kunyhóhoz voltak támasztva
és igy lövésre senki sem gondolt. Sokáig néztem e ne
kem szokatlan jelenséget, míg végre a három egymás
mellett huzó mind kisebbedő pontot végkép elnyelte az
éj homálya.
Azon tanakodtam magamban, miért röpülnek ezek a
különben nyugtalan teremtések most oly csöndben, oly
némán, mindig egy irányt követve, mire sokat tapasztalt
vén erdészünk megszólít: „tessék a fegyvert megtölteni
és vigyázni, jöhet még más szalonka i s ; ez már nem
húzás, hanem a szalonkák vonulása a havasok felé.“
Némi kétkedéssel töltöttem meg fegyveremet és a társa
ságot csöndre intve, egy füzbokor mellett foglaltam á lást.
Rövid félóra múlva állásomtól mintegy 20 méternyire
megint föltűnt két szalonka, csöndesen egymás mellett
éjszakfelé tartva, melyekből az egyiket sikerült legom
bolnom. Órám, a mint vadásznaplómba bejegyeztem,
épen 11 óra 25 percet mutatott. Az előhaladott idő s az
egy irányban való röpülés arról győzött meg. hogy a
szalonkák csakugyan költőhelyük felé utaztak és elvonu
lásuk alatt figyelhettük meg őket.
Még ugyanaz év május 3-án Apátfalván egy erdőégés
oltásánál megint véletlen tapasztaltam azt, hogy a sza
lonkák éjféltájban teszik meg vándorutjokat. Akkori erdő
gyakornokomnak Szalántzy Lászlónak sikerült éjféltájban
az erdőégés világánál 4 drb közül kettőt aggatóra fűzni.
A » ' * * * ^ * ^ * * * ^ * ' ' : * **** * * * * * ***** * * *
R itk a v a d á s z s z e re n c s é v e l vadászott februárban
József Ágost főherceg kistapolcsányi szkicói és kolozsi
birtokán, a hol 7 nap alatt 51 drb. vaddisznót és 9
rókát hozott nehányadmagával térítőre.
A B ük k h eg y ség b e n az első szalonka március 4-én
jelentkezett. Ujhután az elsőt Klein Péter lőtte 12-én.
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* Á th ely e zés. A földmívelésügyi minister dr. Ham
mersberg Géza kir. alerdőfelügyelőt Máramarosszigetről
a szolgálat érdekében a budapesti kir. erdőfelügyelőség
hez helyezte át.
* E rd ő g o n d n o k sá g i székhely. A földmívelésügyi
minister a técsői járási m. kir. erdőgondnok székhelyét
Técsőről Máramarosszigetre tette át.
* G yászhir. Lutonszky Géza m. kir. erdész elhalt
múlt hó 22-én Privigyén.
* B ányász- é s erd észa k ad é m ik u so k otth o n a.
Bányász- és erdészakadémikusok otthonát tervezik már
régóta Selmecbányán. E terv gyorsan közeledik a meg
valósulás felé, amennyiben az akadémiai ifjúság részéről
megindított gyűjtés szép eredménynyel jár és újabban a
Selmeci Népbank igazgatósága egyhangúlag és lelkese
déssel fogadta el Szitnyay polgármester azon indítvá
nyát, hogy a népbank mindaddig, míg az otthon alapja
le nincs téve, az osztalékoknak egy százalékát annak ja
vára gyűjti s az alap letételekor az így gyűjtött összeget
az otthonnak rendelkezésére bocsátja.
* Az e rd ő s íté s . A mesterséges erdősítés ma már
elég szép terjedelmű. A múlt évben mesterségesen 31'794
holdat erdősítettek be. Az ültetőanyagban még mindig
mutatkozó hiány megszüntetésére 11 uj, erdei facsemeték
nevelésére szánt állami csemetekert telepíttetett, ezen új
kertekkel együtt azok száma 132-re emelkedett és 448
kát. területre terjed. Termelőképessége ma 160 millió d b .;
a múlt évben 59 millió darab erdei csemetét osztottak
ki ültetés céljára. A birtokosok 2902 csemetekertet tarta
nak fenn, ezek termeléséből 57 millió darabot ülteltek ki.
* Felhők mint időjóslók. Időjóslás szempontjából
leginkább a legmagasabban lebegő cirrus (fodros) felhők
érdemelnek figyelmet. Tiszta égboltozaton való hirtelen
megjelenésük rendesen rossz időjárás jele, különösen, ha
zászlójuk fölfelé irányul, mi a felhők alábbszállását je
lenti. Heves eső után való fellépésük ellenben sokszor
a kiderülés előjele. Ha a cirrus felhők nyáron megje
lennek, 2—3 nap múlva eső várható. Télen ritkán lát
hatók és soha huzamosabb ideig. Ha cirrus felhők a
stratus (réteges) felhők alakját veszik fel, ez majdnem
teljesen biztos jele az esős időjárásnak. Mig ellenben ha
megtartják kis alakjukat és hamarosan eltűnnek, nem áll
be időváltozás. Jelentőségteljes a cirrus felhők finom fályolszerű foszlánya, az u. n. cirropallium. Ezen fátyol
hold és nap-udvarral egyetemben majdnem biztos jele
annak, hogy következő nap eső lesz. Kumulus (gomoly)
felhők nagysága igen különböző; ha jó időjárásnál nem
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haladják meg a közepes nagyságot, akkor ez az időjárás
állandóságát jelzik; ha ellenben hőség mellett rendkívüli
nagyságot érnek el vagy gömbalakot vesznek fel, ziva
tart jósolnak. A közönséges stratus felhő minden idő
szakban látható, de leginkább reggelenként vagy estén
ként ; s finom, ritkán huzamosabb ideig tartó esőt okoz.
A nehéz, sötét felhők határozott körvonalakkal azonnali
esőnek előjelei; feltornyosúlhatnak 5 angol mértföld ma
gasságig is és bámulatos mennyiségű vízpárát tartal
maznak.
* A hó trá g y á z z a a ta la jt. A levegő kisebb-nagyobb
mennyiségben ammóniákat is tartalmaz. A levegő ammoniakját a hófelhők felveszik és belőlük a hólepellel
együtt a földre jut s hóolvadáskor a talajba megyen. Mi
nél lassabban olvad a hó, annál több ammoniakot szív
magába a talaj; míg ellenben esővel párosult olvadás
kor az ammóniák nagy része ki lesz mosva. A hónak
trágyázó tulajdonsága még abban is nyilvánul, hogy meg
gátolja a talajban lévő gázok elillanását.
Fr. R.
* A havasm ezői erd ő b irto k . A ruszpolyánai vagyis
havasmezői erdőbirtok, melyet több év előtt a gr. Teleki
családtól Haas és Deutsch vállalkozó cég vásárolt meg,
újra gazdát cserélt. Ugyanis a magyar királyi földmívelésügyi kormány és az Egyesült Építőipar-Részvénytársa
ság között a Máramarosmegyében fekvő Havasmező 16.600
katasztrális hold erdőbirtok megvásárlása tárgyában folyó
alkudozások befejezést nyertek. E szerint Havasmező a
földmívelésügyi kormány birtokába jut. Az erdőbirlok,
melyet az Egyesült Építőipar-Részvénytársaság a felszá
molt Haas és Deutsch vállalkozó cégtől vett át, erede
tileg 2,436,000 koronába került és 6000 hold fenyőálloményból, 6400 hold bükk- és jávorfából, végül 4200
hold havasi legelő és kaszállóból állott. Időközben a 6000
hold fenyőt, mely annak idején körülbelül 2,400.000 ko
rona értéket képviselt, az akkori tulajdonosok letarolták
és értékesítették, mindazonáltal a vásárlás a m. kir. föld
mívelésügyi kormány részére nagy horderejű, mert a le
tarolt fenyőerdőt most uj ültetvényekkel látják el, s
80—90 esztendő múlva óriási értéket fog képviselni. A
mezőség, legelő és kaszálóért mintegy 20—24,000 ko
rona évi bérösszeget fog bevételezni a kincstár. A föld
mívelésügyi kormányt az erdőbirtok megvásárlásánál a
rutén segélyakció is vezérelte, mert tudvalevő dolog az,
hogy a kincstári birtokok területe körül fekvő községek
lakossága állandó és jövedelmező foglalkozáshoz jut.
Most a jávor- és bükkállomány távolsága és a magasla
toktól való megközelíthetetlensége következtében érték
számba nem jöhet.
* A lovak h a r a p á s a ellen egy külföldi szaklap kö
vetkező eljárást ajánl: Oldjunk fel mogyorónagyságú kékgálicot vízben s aztán adjunk az oldathoz annyi szal
miákszeszt, míg az teljesen tiszta lesz. Az így megtisztult
keverékbe mártsunk bele egy szivacsot s azt tartsuk a
ló elé. Ha a ló egymásután többször belekóstol az ilyen
szivacsba, örökre leszokik a harapástól.
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* D iófaóriás. A genfi-tóhoz közel Lausanne határá
ban aminap egy hatalmas diófát döntöttek le. A fát egy
fegyveragygyáros vette meg 550 frankért, de alsó végét,
mely 7'35 m. hosszú és közepén 1‘90 m. volt, eladta
egy badeni furnir fürészvállalatnak 3000 frankért. A rönkő
szállítására Krupp esseni gyárában külön vasúti kocsit
csináltak.
* A s z á z é v e s e k . A melegebb éghajlatú országokban
több ember éri el a 100 éves kort, mint a sarkok felé
közelebb eső országokban. Németországnak 56.000,000
lakossága mellett van 778 százéves embere Franciaor
szágban él 213 ; Angolországban 146 : Skótországban 46;
Svédországban 10; Norvégiában 23; Belgiumban 5 ;
Dániában 2 ; Spanyolországban 401. Svájcnak nincs 100
éves embere, Szerbiában 2.500,000 lakosság mellett 575
ember él, aki meghaladta a 100 évet. A világ legvénebb
embere a Rio De Janeiro-ban élő Catrim Bruno, ki állí
tólag 150 éves.
* H aszn o s fák. Egy Afrika belsejében növő fának
gyümölcs magvaiból ízletes vajat készítenek, mely Luvingstone szerint egy évig is eltartható. Hasznosság doL
gában vele egyenlő értékű a Kalabriában és Siciliá'oan
növő manna fa. Augusztus havában a fát meghajkolják
és a belőle nagy mennyiségben kifolyó nedvet elpárolog
tatják ; visszamaradt, megkeményedett része a manna.
Malabarban egy fa gyümölcseinek magvaiból főzés által
tömör zsiradékot nyernek, melyet gyertya-készítésre hasz
nálnak. Az indiában honos Guava-fának gyümölcséből
tápláló és Ízletes gyümölcs-kocsonyát nyernek.
* G alalith uj szarunemű test, melyet a sovány tej
sajtanyagából készítenek. A galalith pótolja az elefánt
csontot, szárút, celluloidot, borostyán követ, korait stb.
festhető és igen könnyen és szépen fényezhető. A tejet
szeparátorokkal megfosztják a tejfeltől, azután sűrű péppé
főzik, ebből azután erős nyomás alatt kiválasztják a ned
vességet. A maradékot különleges száritó készülékekben
szárítják és gőzcsövek segélyével izzóvá teszik. Két-három
nap múlva az anyag megsárgul és kőkemény lesz. A
kiválasztott savó takarmányozásra szolgál. A sajtanyag
(kazein) kiaknázása 3 —4%-ot tesz ki.
* Az írón kbl. fél századdal ezelőtt lett ismeretes.
Hazája Szibéria, a hol a világ legnagyobb grafittelepei
vannak. 1842-ben Aliber finn kereskedő fedezte fel a
grafittelepeket és kezdte azokat kiaknázni. A 40 es évek
végével kísérletet tett írónők gyártásával, s vállalata si
került. Azóta folyik ezen telepek kiaknázása; az eddig
irónokra kiaknázott grafit mennyiségét 33,000 q-ra be
csülik.
* S z e rb erd őtörvény. Szerbia csak az utóbbi idők
ben fordított nagyobb gondot erdőterületeinek védelmére ;
az erre vonatkozó szigorú törvény 1891. évben hozatott,
s azóta számtalan novella által egészíttetett ki. Legfon
tosabb a tulajdonjog igazolásáról szóló intézkedése köz
ségek és magánszemélyekkel szemben. Eddig az igazo
lásra elégséges volt a hiteles telekkönyvi okmány (tapija)
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vagy pedig törvényszéki Ítélet; az új törvény a tulajdon
jog bizonyítását választott bírósági Ítéli ttel is megengedi
azon esetben, ha a kérdéses terület adójának befizetése
1884. év óta igazoltatik. A száraz fa kitermelésére az
engedélyt az állami erdőkben az illetékes erdőkezelőség
adja meg, a fél és a kezelőség között felmerülendő vitás
esetekben a közgazdasági miniszter dönt, akinek fel van
tartva a jog a vágatásokra időről-időre engedélyt adni.
Az 1902. évben megkezdett felmérések szerint az erdő
terület mintegy 100,000 hektár volt.
* Fairtás villamossággal. Franciaország nehány
erdejében kísérleteznek a fáknak elektromosság utján
való kivágásával. Az eljárás abból áll, hogy egy platina
drótot a villamos áram segélyével izzásba hoznak és
aztán fűrész módjára használják. Ezen módon a fákat
sokkal könnyebben és gyorsabban lehet ledönteni, mint
egy közönséges fürészszel, azonkívül fürészpor sem kép
ződik és az a csekély szenesedés, melyet a drót okoz,
még előnynyel is jár, amennyiben konzerválja a fát. A
munka mintegy nyolcadrész annyi időt vesz igénybe,
mint a régi eljárás. Aligha nem azonban csak a nagy
kiterjedésű francia sarjerdők vékony faanyagát döntik ily
módon.
* A csókák leleményességéről érdekes dolgot kö
zöl Gaál István a „Term. tud. közlöny" legutóbbi füze
tében. Ugyanis Vingán 1902. év őszén a helységhez
közel eső legelő friss vakondtúrásait nagy rajokban szál
longták körül a csókák, sőt egy részök rájok is telepe
dett. A vakondtúrásokat közelebbről szemügyre véve, —
beszéli a közlő — külsőleg semmi feltűnőt nem észlel
tem. Pillanatig arra gondoltam, hogy talán kövér pajorok,
vagy kukacok rejtőznek bennök, s így a csókák tetőzik
be a vakondok hasznos munkáját. Mily nagy volt azon
ban csodálkozásom, midőn kutató kezeim a szárnyra kelt
csókasereg hangos tiltakozása ellenére 8 darab ép diót
kotortak elő egy kupacból. Kíváncsiságom kielégítését s
felvilágosítását remélvén, a szomszéd túrásokat is felku
tattam, s ennek eredménye csaknem fél zsák dió lett;
ismétlem, teljesen friss zöld burkából kihántott állapot
ban. Azt is megállapíthattam, hogy a gyümölcs a közeli
szőlőhegy diófáiról kerülhetett ide. Időm — sajnos —
nem volt elegendő e madarak további viselkedésének
megfigyelésére. Az 1903. év őszén azonban a dévai vár
csókáit is láttam csőrükben dióval; kár, hogy e környé
ken ily vakondturásos helyet nem fedezhettem föl. Ed
digi megfigyelésem alapján is valónak tartom, hogy a
diót a csókák rejtették a vakondtúrásokba, mert alkal
masabb tárhelyiséget nem találtak, s mert csőrük gyen
gesége miatt a föld nedvességét használták föl a dióhéj
fölfeszítésére. A nedvesség tudvalevőleg felduzzasztja a
dió magvát, s ennek következtében a héj ketté válik.
* Szobor-mánia. Giusti, a nagy olasz szatirikus már
fél évszázzal előbb mondotta, hogy Olaszországban nem
pusztul el szamár, a melyik márványtáblát nem kapna.
Franciaországban az utóbbi időkben nem kevésbbé ural
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kodik az ilyen szobor-mánia, amelyet mániának még sem
lehet nevezni, mert hiszen többé-kevésbbé érdemes és
kiváló férfiakat tisztelnek meg márványtáblákkal, vagy
különféle nagyságú szobrokkal. Csak az a baj Franciaországban, hogy ilyen ünnepies leleplezésekre mindig
minisztereket szeretnek fogni, akik a parlamenti szünet
alatt, nyaranta parmanenciában vannak, s kénytelenek
tömegesen mondani ünnepi beszédeket, amelyek rende
sen nem is tartoznak a szakmájukba. így örökíti meg
André hadügyminiszter egy érdemes nagygyáros emlé
két, Valié igazságügyminiszter egy vitéz tengerésztisztét,
Trouillot kereskedelmi miniszter valamelyik híres latin
tanárét. így cserélnek szerepet a szoborleleplező francia
miniszterek. Megesik továbbá Franciaországban gyakran,
hogy a városok olyanoknak is emelnek szobrot, a kikhez
tulajdonképen semmi közük, s akik sem nem születtek,
sem nem haltak meg bennük. Szobor-mánia tehát s
részben ünnepi beszédet mondó miniszterfogdosás, ha
Tarbes városa Danton-nak, a francia forradalom egyik,
nyaktilón elhunyt vezéremberének emel szobrot, aki ott
soha meg nem fordult, aki Arcis-Tur-Aubeban született, és
Párisban halt m eg; s nem egészen bizonyos róla: váj
jon nem volt-e hazaáruló, hozzá nagyon előre, vagy
meglehetősen hátra van már születésének vagy halálá
nak az évfordulója. A Danton tarbesi szobrán tehát mo
solyognak Franciaországban, s kisvárosi fontoskodásnak
nézik. No, mi is mosolyoghatunk magunkon.
* A jó szivar hazája. Kuba lefinomabb szivarja a
vigurea. Közvetlenül a termelőhelyen, a vigában, válo
gatott dohánylevélből készül s oly drága, hogy csak fe
jedelem, vagy amerikai nábob élvezheti az aromáját. A
hét hüvelyk hosszú Vigueras Regalia Imperial ezrének
ára már magában Kuba szigetén nyolcszáz-ezerkétszáz
korona. A szivaros, sőt maga a szivarkereskedő is akár
hányszor zavarba jön némely szivarnév voltaképpeni ér
telmén, a melyet a jól ismert kubai cédrusfa-ládikó külső
lapjára nyomva lát. Az ember hajlandó hinni, hogy bi
zonyos külön dohányfajból készült szivart vesznek a
Regalia, Imperial, Londres, Damas, Entr’opéros, s más
hasonló elnevezés alatt. Pedig ezek a nevek többnyire
a szivar alakjára vonatkoznak. Például a Regalia Impe
rial hét hüvelyk hosszú, a Regalia Briltanika kisebb, a
Londres közepes alakú, a Damas vagy Entropéros oly
kurta és vékony, hogy fölvonás közben a színház elő
csarnokában is el lehet színi. A dohány minőségét a
szuperfine, fine, superior és bueno szóval jelölik. A szi
var erősségét a ládikó külső lapjára nyomott szavakból
tudjuk meg ; pl. a legerősebbet maduro, a mindjárt utána
következőt oscuro, a közepes erejűt Colorado s a gyön
gébbet claro névvel jelölik.

* Mezőgazdasági és háziipari téli tanfolyam
Örményben. Tallián Bála földmivelésügyi miniszter, —
látva a tanfolyamok nemzetgazdasági fontosságát — a
nyitramegyei Gazdasági Egyesülettel karöltve ez idén is
rendeztetett ezúttal Örményben tanfolyamot, a melyet a
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nyitramegyei Gazdasági Egyesület képviseletében Velcsey
József e. tilkár kiváló gonddal, dicséretreméltó buzgósággal rendezett be. A földmivelésügyi miniszter megbízá
sából Gállos Aladár s.-tanár vezeti. A jelentkezők száma
napról-napra emelkedett, ugyannyira, hogy még saját
költségükön is 6-an látogatják a tanfolyamot. Örvendetes
az érdeklődés az idősb kisgazdák részéről, kik a szom
szédos falvakból szép számmal szabad idejükben láto
gatják a tanfolyamot. Az oktatás gyakorlati, felöleli mind
azon hasznos tudnivalókat, amelyeknek elsajátítása a
kisgazdánál a jövedelmezőbb gazdálkodás alapfeltétele.
A háziipari munkával megtanulják a növendékek a ko
sár, kefe, seprű, különféle célnak megfelelő kötését, a
bognár munkával: lőcs, gerendely, járom, kisefarud, ko
csi egyéb részeinek, továbbá kézi faeszközök faragását,
szóval mindazon szükségeseket, a melyekkel a kisgazda
télen át hasznosan foglalkozhat. Nemes missiót teljesít a
tanfolyam a magyarosodás érdekében is, mert a magyar
érzelmű derék tanárnak magyar nyelven tartott kitűnő és
érdekes előadásai teljesen lekötik a növendékek figyel
mét olyannyira, hogy a tót ajkúak is kedvvel versenyez
nek a magyar fiuk feleleteivel.
* É rte síté s . Szegényebb sorsú erdőtisztek és altisztek
lapunkra évi 8 koronával fizethetnek elő.
* F ig y e lm e ztetés. 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.
•>.Jt :fc*
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Az Országos Erdészeti Egyesület rend
kívüli közgyűlése.
Örömmel registráljuk azt a hirt, hogy az O. E. E.
választmánya — az állami erdőtisztek részéről nyilvánított
sokoldalú panaszának engedve — valószínűleg ápril
hóban Budapesten rendkívüli közgyűlést tart és
Márton Sándor indítványára a következő kérdéseket fogja
tárgyalni:
Az állami erdőtisztek helyzete, létszámuk rendezése ;
az érvényben levő útiköltségek és napidijak megváltoz
tatása.
Mióta az O. E. E. fennáll, ennél nagyobb horderejű
kérdést nem tárgyalt. Itt nem csupán az állami erdőtisztek
magánérdekeiről van szó, mert a felvetett kérdések époly közelről érintik a magánerdőtisztikart mint az erdőbirtokosokat is, ne maradjon tehát senki távol a mozga
lomtól ; jöjjön el minden egyesületi tag a gyűlésbe, éljen
mindenki a hozzászólás jogával, mert a késői panasznak
helye, értelme nincsen.
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Igen tisztelt Szerkesztő Úr!
Az idén is, mint máskor, egy halmaz árjegyzéket küldtek
a bel- és külföldi erdeimagkereskedők, hogy magszükség
letemet beszerezhessem.
A mint átlapoztam a díszes kiállítású árjegyzékeket,
feltűnt, hogy a Stainer Gyula körmendi magpergetője ál
tal kiadott magyar árjegyzékben legtöbb erdeimagnak
az ára sokkal alacsonyabb, mint ugyanennek a cégnek
Bécsújhelyen német nyelven megjelent árjegyzékében
közölt árak.
Az árküiömbözet az alábbi kimutatásból kivehető.

Kimutatás
a Stainer Gyula cég bécsújhelyi és körmendi üzlete által 1904.
tavaszán kiadott árjegyzékek árkülönbözeteiről.

Körmendi árak Béc
Magy.-orsz. rész. Auisztria^rész k Különb
ké nt ku l u u a

A mar, nem*

I. Tűlevelűek.
Pinus sylvestris
Erdei fenyő .
Pinus austriaca
Fekete fenyő .
Picea excelsa
Lucfenyő .
Larix europea
Vörös fenyő .
Pinus strobus
Juniperus commun
Boróka fenyő .

.

.

335

400

65

.

.

780

850

70

.

.

170

180

10

.
.

.
.

335
2200

360
2600

25
400

.

.

30

38

8

11. Lomblevelüek.
Acer pseudoplat
Fürtös juhar .
Betula alba
Fehér nyírfa .
Carpinus betulus
Gyertyánfa
Fagus sylvatica
Bükk . . .
Fraxinus excelsior
Kőrisfa . . .
Fraxinus ornus
Virágos kőris

. .

50

60

10

.

60

80

20
20

.

.

.

60

80

.

.

50

60

10

.

.

55

80

25

.

.

40

60

20

III. Külföldi tűlevelűek.
Abies amabiles . . .
48
50
30
. .
20
Abies balsamea
20
Abies firma . . . .
16
8
Cryptomenia japon
7
12
Cryptomenia elegans
10
Pinus excelsa . . .
12
13
Pinus inopa . . . .
12
15

2
10
4
1
2
1
3
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k Bécsújhelyiéi■ak Különb!
Körn*
Magy.
10 0 k i 1 ó n k e n t

34
18

36

2

20

2

27

30

3

20

22

2

Sókat törtem a fejemet rajta, ugyan mi okozhatja
az árkülömbözetet, de elfogadható magyarázatot magam
nak adni nem tudtam, s azért elhatároztam, hogy a
Magyar Erdészben fölvetem ezt a kérdést, a mely el
végre is nem lehet reánk nézve közömbös természetű,
mint az osztrák határszélen lakó erdészember meglehetősen
ismerem Bécsújhelynek és Körmendnek is munkásviszo
nyait. Körmend vidékén csupán erdeifenyőtoboz terem s
habár ott a napszámbér csak félakkora mint Bécsújhelyen,
ezen különbözetet bőven fedezi azon tetemes többlet,
melyet a kipergetett és tüzelési célokra felhasznált üres
tobozok árából Bécsújhelyen el lehet érni. Éppen ezért
nem érthetem és nem magyarázhatom meg a tűlevelűek
nél! árkülönbözetet.
Hogy a feketefenyő magja Körmenden miért olcsóbb
mint Bécsújhelyen, ez már igazán talány előttem, mert
hisz Bécsújhely vidéke ugyancsak hemzseg a fekete
fenyőtől, Körmenden ez a fanem pedig még magot nem
termett soha, tehát a józan ész azt sejtetné velünk, hogy
a mag ott olcsóbb, ahol hazája van, nem pedig ott, a hová
messziről szállítják. Hogy a lombfamagvak árai is miért
oly eltérők, nem tudom felfogni, mert hisz jobbadán
valamennyit máshonnan viszik be mindkét pergetőintézethe.
De legszembeötlőbb és legfurcsább az, hogy a kül
földi tűlevelűek magja is különböző áron kináltatik el
adásra. Mert, hogy az abies balsamea magjának 100 kilója
Körmenden miért olcsóbb 10 koronával, mint Bécsúj
helyen. erre igazán szeretném a megokolt választ haliam.
Eszemben nincsen a régi és - jó hírnévnek örvendő
Stainer cégről feltételezni azt, hogy a tisztességes verseny
határait túllépte volna az ilyen árajánlatokkal és a magyar
magpergetőintézeteket a versenyről leszorítani akarná.
Mert ha — a mit nem akarok hinni — mégis így volna,
az már csakugyan minket magyar erdőgazdákat is közel
ről érint és az ellen határozottan óvást emelünk.
A Magyar Erdésznek egyik Iegnemessbb feladata köz- |
érdekű kérdések szellőztetése s mivel az itt felvetett ügy
nem csupán magánjellegű, óhajtanám ha erre nézve
illetékes helyről a kellő felvilágosítást megadnák*
Kérve e soroknak változatlan közzétételét, maradtam
Szerkesztő urnák
kész szolgája

* A Stainer-cég lapunknak előfizetője s így azt hisszük, külön fel
szólítás nélkül is megadja a kívánt felvilágosítást.

P . S . u rn ák . A Sophora japonica magyar n ev e: japán akác. Jó
mézelő virágai vannak. A rétek elsoványodását megakadályozhatja
ha késő ősszel, esetleg télen, jól megtrágyázza mészporral.
L. K. u rn ák . Küldeményét köszönettel vettük. A hosszabbat át
fogjuk dolgozni.
N. I. u rn ák . Biztosra veheti, hogy a borostyán okozta a hársfa
elhalását. Ez a szép és kedvelt kúszó növény a milyen tetszetős
külsejű, olyan kegyetlen is. Ha élő fára fut, érintkezési helyén vé
kony gyökszálakkal átfúrja annak kérgét és kiszipolyozza nedvét. Volt
már eset, hogy 30—40 cm. átmérőjű fák igy teljesen kiszáradtak.
H. B., M. I. é s D. G . u rak n a k . Felkérjük, hogy jövőbeni dol
gozataiknál a papírnak csak egyik oldalát használják.
K. G . S z e g e d . Eszméje helyes, mert ha minden régi előfizetőnk
ismerősei köréből legalább egy-két előfizetőt szerez, úgy a Magyar
Erdészt egyszerre nagygyá tudjuk tenni. Magánlevél a napokban megy.
* .'c * * -‘i * •-*;* * A * 5b* * A &* 4:* í : :'• ± A* k -k Ä * * 4; t . :i X * * * *

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.
Sz. 743. 1904.

Pályázati hirdetmény.
Hunyadvármegye tekintetes közig, erdészeti
bizottságának 794/1904. számú határozata alap
ján a nagy-rápolti kerületi e rd ő ő ri á llá s ra
600 korona évi fizetéssel ezennel pályázatot hir
detek.
Pályázhatnak 24 évet betöltött és 30 évnél
nem idősebb okleveles erdőőrök.
A folyamodók kérései sajátkezűleg írandók
és 1904. év á p rilis hó 25-éig az alanti
hivatalhoz adandók be.
A kérvényhez csatolandó: 1. erdőőri oklevél,
2. keresztlevél, 3. orvosi bizonyítvány, 4. szol
gálati bizonyítvány.
A magyar nyelvnek szóban és írásban való
bírása elengedhetetlen kellék, a román nyelv
tudása pedig előnyt biztosít a pályázónak, azért
a folyamodó kérvényében ezen képességét fel
sorolni köteles.
M. kir. állami erdőhivatal.
Déva, 1904. évi március hó 18-án.

Parragli
m. kir. erdőmester.
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Árverési hirdetmény.
Nagyküküllő vármegye kőhalmi járásában
fekvő Szászfehéregyház község erdejében a
nagyméltóságu földm. m. kir. minisztériumnak
1904. évi január hó 12-én 105781. szám alatt
kelt rendeletével engedélyezett rendkívüli fa-

41. sz.

1. szám.
,

árverési hiriletmény.

A gombási (Bereg m.) volt úrbéresek erdején
kihasználásra engedélyezett és 486 m3 mű- s
674 m3 tűzifára becsült 218 drb tö lg y fa f.
évi á p rilis hó 19-én d. e. 10 órakor a
használat 1904. évi m árcius hó 29-én d. gombási iskolahelyiségben megtartandó írásbeli
e. 9 órakor Szászfehéregyház község hivata ajánlatokkal egybekötött szóbeli nyilvános árve
los helyiségében tartandó zárt írásbeli ajánlatok résen el fog adatni.
kal egybekötött nyilvános árverésen legtöbbet
Kikiáltási ár 6540 K. Bánatpénz 654 K. Utó
ígérőnek el fog adatni.
ajánlatok el nem fogadtatnak.
Az eladás tárgyát képezi 45 65 kát. holdon
Munkács, 1904. márc. 18.
kiszámlált és folyószámokkal ellátott 3917 drb
tölgy törzs. Ebből becsültetett műfa: 3102 tm3,
M. kir. járási erdőgondnokság.
tűzifa 2353 tm3, összesen 5455 tm3.
Kikiáltási ár 31028 K 94 f.
Szarvasagancsot,
Árverezni szándékozók kötelesek a szóbeli
árverés megkezdése előtt úgy az esetleges zárt dámlapátot, őz- és zergekampót, hullatott szarvasagan
írásbeli ajánlatokat, valamint 3103 korona bá csot, szarvasfogat és vadkanagyarat minden mennyi
natpénzt az árverezést vezető biztos kezeihez ségben készpénzen vásárol W e i s e é s B i t t e r l i c h
letenni.
G e o rg s w a ld e C s e h o rs z á g . Fióküzlet: Ebersbach Szász
A megfelelő bánatpénzzel ellátott zárt Írásbeli ország. Raktáron mindenféle külországi agancsok, így pl.
ajánlatokban a megajánlott vételárt határozott amerikai és ázsiai szarvasoktól. Jávorszarvas 26 ágasig.
összegben kell kifejezni és határozottan kell Szibériai őzagancsok 40 cm. magasak. Iramszarvasagancs
tartalmazni azt is, hogy ajánlattevő az árverési (2 koronától kezdve) Antilopa és gazellák (1V2 K). Vad
feltételeket ismeri és azoknak magát aláveti.
kecske (7 K) stb. Valódi és mesterséges koponyák, fejek
A zárt írásbeli ajánlatok csak akkor vétetnek és agancstáblák. Különféle dísztárgyak szarvasagancsból,
bánatpénz nélkül is figyelembe, ha árverező a mint hamutartók, fegyvertartók, dohányzóasztal, órák stb.
szóbeli árverésen is részt vesz, illetve arra Vadászlakok és erdőhivatalok külső díszítésére vasból
bánatpénzt tesz le.
készült szarvasagancsok.
A feltételeknek meg nem felelő ajánlat figye
lembe nem vétetik. Utóajánlatok nem fpgadtatnak el. Az eladandó erdő a Homoród—Kő
halmi m. á. v. állomástól mintegy 20 km tá
Alulírott közhírré teszi, hogy a földmivelésügyi
volságra fekszik.
Az árverési feltételek Szászfehéregyház köz m. kir. Miniszter urnák 1903. évi 84659/1-2 sz.
ségben, Kőhalomban a szolgabirói hivatalnál és rendeletében foglalt engedély alapján a Prevalenyi (Hunyadvármegye, kőrösbányai járás) volt
erdőgondnokságnál belekinthetők.
úrbéresek erdejéből 200 (Kettőszáz) drb. előze
Kőhalom, 1904. évi március hó 9-én.
tesen
kijelölt és lebélyegzett 40— 100 cm. mell
Boér, h. főszolgabíró
magassági átmérővel biró tölgy törzs folyó évi
április hó 17-én reggel 10 órakor Alvácán,
„ A P I S O L“
a körjegyzőség hivatalos helyiségében nyilvános
Tatay M iklós m éhszurás elleni készítménye.
szóbeli és zárt ajánlati árverés utján elfog adatni.
Ezen szer, mely úgy egyesek, mint szaktestületek által
Kikiáltási ár 2500 korona.
kipróbálva méhszurás ellen biztos hatásúnak találtatott,
a méhészettel foglalkozóknak egyáltalán nélkülözhetlen,
Bánatpénz 250 korona.
mert nemcsak hogy a méhszurás okozta fájdalmat pilla
A részletes árverési feltételek a dévai m. kir.
nat alatt megszünteti, hanem használata következtében
állami
erdőhivatalnál, a brádi m. kir. járási erdő
daganat sohasem keletkezik. — Olcsóságánál fogva azt
minden méhész beszerezheti, mivel egy üveg ára 1 kor., gondnokságnál. valamint alulírott bizottsági elnök
mely 110 fillér előleges beküldése mellett bárhová meg nél megtekinthetők. «
küldetik. — Nagyobb megrendelők és viszontelárúsitókPrevaleny, 1904. évi március hó 5-én.
nak tiz üveget 7 koronáért szállítok bérmentesen.

yírverésj hiröetmény.

Kapható: a feltaláló Taíay M iklós gyógyszerésznél
S árköz-Ú jlakon és minden nevezetesebb méhészeti
cikkek elárusítójánál.

A volt úrbéres erdőbirtokosság
elnöke.
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A z a p r ó h ir d e té s b e n m in d en eg y e s sz ó á r a 6 fillé r.
Kassai gazdasági intézetet végzett 33 éves
nős, — praktikus m e g b íz h a tó g a z d a —
megfelelő állást keres.
S z a rv a s - é s ő z a g a n c s tá b lá k a t, gyö
nyörű faragott képrámákat, szivar-, keztyüdobozokat s mindenféle faragványokat olcsón
készít Briestenszky József faragászata Rajecen, Trencsénmegye. Képes árjegyzék ingyen.

E rd ő ö ri s z a k is k o lá t v é g z e tt, szakvizs
gázott, katona-kötelezettségnek eleget tett, 27
éves, nőtlen, ev. ref. vallású egyén, kinek
teljes irodai gyakorlata van s térképezésben
jártas, — megfelelő alkalmazást keres. Kissebb erdő önálló kezelését is elvállalja. Cím
a kiadóhivatalban.
E r d ő ő ri s z a k is k o lá t kitünően végzett 20
éves fiatalember vadászsegédi, irnoki vagy
hasonló állást keres. Cim a szerkesztőségben.

fa-árverési hirdetmény.
Nagyfalu (Árva megye) község v. úrbéresei
a tulajdonukat képező erdőben, a hatóságilag
jóváhagyott üzemterv előírása szerint az 1904-ik
évre eső 8 7 k. h. található 1067 drb. luc s
jeg en y e tö rzsb ő l álló 812 tömör kbmterre
becsült fatömeget, 1904. évi á p rilis hó 6-án
d é lu tá n 2 ó ra k o r Nagyfalu községházánál
megtartandó nyilvános árverésen elfogják adni.
Kikiáltási ár 3679 korona, melynek 10% úgy
az 1 koronás bélyeggel ellátott írásbeli — vala
mint a szóbeli ajánlatokhoz csatolandó.
Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek.
A részletes föltételek s becslési adatok meg
tekinthetők az erdőgazdasági elnöknél Nagyfalun,
valamint az áll. erdőhivatalnál Alsókubinban.
Alsókubin, 1904. március 14.

Z m esz k ál A lad ár.

Pályázat.

2500 - 3000 hold lehető fiatalosos e r d ő t
k e r e s e k m e g v é te lr e v a d á s z a ti c é lb ó l.
Feltétel szé p v a d á llo m á n y és hogy az erdő
a vasúttól 20 km.-nél távolább ne legyen.
Ajánlatok e lap szerkesztőjéhez kéretnek.
E rd ő ő ri s z a k is k o lá t jó sikerrel végzett
szerényigényü 29 éves róm. kát. nős egyén
megfelelő állást keres. Cim a szerkesztőségben.

A végzett tanulmányokról, az államvizsgáról,
az eddigi hivatalos működéséről tanúskodó hi
teles bizonyítványokkal, keresztlevéllel felszerelt
és sajátkezüleg irt folyamodványok legkésőbb
í. é v i á p rilis hó 30-ig a herceg Esterházy
jószágbérnökségének Kapuváron (Sopron megye)
küldendők be.

A h erceg E s te rh á z y jó szá g á n a k
b érnöksége.
(Utánnyomat nem dijaztatik.)

Szám 7 4 8 - 1904.

pályázati hiröetmény.
A Maros-Torda vármegyében rendszeresített
görgényszentimrei hatósági e rd ő ő ri á llá s le
mondás folytán megüresedvén annak betöltésére
nyílt pályázat hirdettetik.
Ezen állással 600 kor. évi bér, 200 kor. uta
zási átalány és 100 kor. lakbér-illetmény jár.
Pályázók felhivatnak, hogy az erdőtörvény
I 37-ik §-ában előirt minősítésüket, ép és egész
séges testalkatukat, korukat és eddigi alkalmaz
tatásukat, valamint a magyar nyelvnek szóban
I és írásban való tökéletes bírását igazoló okmáj nyokkal felszerelt szabályszerűen bélyegzett és
i sajátkezüleg irt kérvényeiket legkésőbb í. évi
m ájus hó 15-éig a marosvásárhelyi m. kir.
állami erdőhivatalhoz nyújtsák be, mivel később
érkező kérvények figyelembe nem vétetnek.
i Az állás f. évi julius hó 1-én feltétlenül el
j foglalandó.
| Maros-Torda vármegye közigazgatási erdészeti
bizottságától.
Maros-Vásárhelyt, 1904. március hó 17-én.

A herceg Esterházy hitbizományához tar
tozó kapuvári jószág bérnöKségénél^ elhalálozás
folytán megüresedett erd ő tiszti á llá s betöl
tésére nézve ezennel pályázat nyittatik :
Ezen erdőtiszt kezelése alatt fog állani :
1800 kát. hold tölgy és kőrisfaerdő, 4000 kát.
hold egererdő.
Ezen álláshoz a következő járandóságok van
nak kötve :
Készpénzfizetés évi 2400 kor., 1800 liter tej,
80 km3 fajutalék, természetbeni lakás kerttel,
szolgálati fogat használata.
Ez állásért a siker reményével csak azok
pályázhatnak, kik :
a) fedhetlen előéletüek,
b) az erdőakadémiai tanfolyamot teljes és jó |
sikerrel bevégezték és az erdészeti államvizsgát ;
belföldön letették.

Főispán-elnök helyett:

D eák L ajo s
alelnök.
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120 első Díj!
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Árverési hirdetmény.

Sáros vármegye Stelbach község határában
fekvő és Lukács István és tsai volt úrbéres
fi legjobb táplálék közbirtokossági csoport tulajdonát képező erdő
mintegy 141 kát. holdján megbélyegezett és
minöenféle kutyának megszámozott, 26 cm.-tői 64 cm.-ig mellmagas
ságban vastag 2045 darab vörös és 1139 db.
Ezen táplálék kiváló élőméi
lúc s erdei fenyő fatörzs, összesen 2688
C-.nél fogva, maga ajánlja
m3 épület- és haszonfára megbecsült fatömegé
nek tövöni eladása iránt 11)04. évi április lió
1Ö.
napján délelőtti 11 órakor Stelbach köz
kutya-eledele egyetlen teségházánál nyilvános szó- és írásbeli versenylyésztenek, mindenütt el van
tárgyalás fog megtartatni.
Kikiáltási ár, melye.t alul ezen fatömeg el
5 0 kg. á r a 22 K., 5 k g -o s p o s ta c s o m a g o k b a n 3 K . adatni nem fog: 13326 korona.
A KUTYÁK ÉSZSZERŰ TENYÉSZTÉSE“ című művet ingyen küldjük
Bánatpénz 1340 korona,melyet minden egyes
versenyző a szóbeli árverés megkezdése előtt
az árverező bizottságnál letenni, illetőleg az Írás
beli ajánlathoz csatolni tartozik.
Fattinger Grejjl s ä s *
egyet, lágytaki
A benyújtandó Írásbeli ajánlatban a felajánlott
rakodjunk a h
Az. összes tápanyagokról ár
vételár számokkal és betűkkel tisztán kiírandó,
F A T T I N G E R & C o„ állateledelgyára valamint határozottan kiteendő, hogy ajánlattevő
a szerződési feltételeket ismeri és magát azok
BÉCS, IV., W iedner-Hauptstrasse 3.
nak feltétlenül aláveti.
szállítója a királyi, főhercegi és hercegi vadászhivatalok, az orosz trónörökös
ő fenségének, több állatgyógyintézetnek stb.
= . - —. ■— ■■-*=
Utóajánlatok, vagy olyanok, melyek a kikö
tött szerződési feltételektől eltérők, figyelembe
Kitüntetve 120 első díjjal!
vétetni
nem fognak.
Raktár Budapesten: ZUBEK BERTALAN ás TÁRSA-nál Múzeum-körűt 29.
A szerződési feltételek a stelbachi urb. köz
birtokos csoport elnökénél és az eperjesi m. kir.
553,1
904sz. pályázati hirdetmény.
állami erdőhivatal hivatalos helyiségeiben, ahol
a közelebbi felvilágosítások is nyújtatnak, a hi
Udvarhelyvármegyében rendszeresített zsom vatalos órák alatt megtekinthetők.
bori hatósági erdőőri állás lemondás folytán
Stelbachon, 1904. évi március hó 13-án.
megüresedvén, annak betöltésére ezennel nyílt
Garkó József,
Boizók Komisin István,
pályázatot hirdetünk.
körjegyző.
volt urb. csoport elnöke.
Ezen II-od oszt. erdőőri állással 360 kor. évi
bér, 120 kor. utazási átalány 79 kor. 20 fill.
tűzifa és legeltetési illetmény-váltság jár.
Pályázók felhivatnak, hogy az erdőtörvény
37-ik §-ában előirt minősítésüket, ép és egész
mongol, torquatos, versikolor,
séges testalkatukat, korukat és eddigi alkalmaz
tatásukat, valamint a magyar nyelvnek szóban és
királyfácánok,
finamuk és seÍrásban való tökéletes bírását igazoló okmányok
kal felszerelt, szabályszerűen bélyegzett és saját
lyemtyukoktól
kezű ig irt kérvényeiket f. é v i m áju s 15-ig
a székelyudvarhelyi m. kir. állami erdőhiva
talhoz nyújtsák be, mivel később érkező kérvé
nyek figyelembe nem vétetnek.
Udvarhelyvármegye közigazgatási erdészeti
850/#termékenységi jótállás mel
bizottságától.
lett elad a grófi fácántenyészde,
Székelyudvarhelyen, 1904. évi március hó 17.

yíngol gyűrűs fácánok

tojást kiköltésre

H o lla k y

Lábod.

főispán, elnök.
Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt.
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Megjelenik minden hó 1 én és 15-én.
E lő fizeté si á r:
Egész évre ................ 14 K
Félévre ......................
7 K

Szerkeszti és k ia d ja:

R ekla m á ció k

Im c c s fa 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 dijak, valamint a lapba szánt közlemények küldendők.

SZÉKELY és ILLÉS céghez
Ungvárra intézendök.

len ferdeség: ily cselekvésre bírni olyanokat is,
akik az ilyenek gondolatától is távol állanak. A
szükség idején uj szükségeket teremteni: lelIgen, a jó magyar mindig kész az áldo ketlenség, bűn s ezt követik az országos gyüjzatra, nem is tagadtam, csak a maga jóvoltán tögetők.
Amikor a múltkor szóvá tettem ezt a szo
alapuló helyes cselekvésre kevésbbé kész. Erre
még csak ezentúl kell készülnie. Egy kissé morú valóságot, akkor lázitottak a Vörösmartyerősebb hang, egy kis legyezgetés vagy egy szoborral. Boldogtól-boldogtalantól hajtották or
szelíd nyomás elég érv neki a legkönnyelmübb szágszerte a garasokat erre a kétségtelenül
divatos ötlet megvalósítására. Szükséges-e, hogy szép, de nem épen szükséges célra, húszszor
ez ötlet testté váljon, segit-e ez valamelyes ál nagyobb hévvel ugyan, de különben ép úgy,
talános bajainkon: az mellékes, fő a — divat, mint most Dankó Pista szobrára. Szívlelje meg
a pom pa! Ma ezek a követni való legfőbb élet mindenki azt a körülményt, hogy ezeknek az
ilyen adakozásoknak csak parányi részecskéjét
elvek !
A kegyelet jelszava alatt már régóta buján teszi az igazi önkéntes adomány és hogy ezek
fejlődő temetkezési pompa lefolyásának képe nek túlnyomóan nagy része mind egy-egy sze
áll előttem, amely — Isten segítségével — líd nyomás következménye^ és akkor mondja
hossza-végét nem érő szoborállitgatási mániává meg akárki, hogy igazi kifejezője-e a szobor az
fejlődött már. Nem tehetek róla, ha társadal adakozók érzületének és hogy nem érdemli-e
munk mai életének oly sok mozzanata lépten- meg inkább az ostort az a nép, a mely ily
könnyen engedi magát megfejetni, mint a di
nyomon Ezopusz meséit juttatja eszembe.
Meghalt egy érdemes ember — szobrot ál cséretet? Az a szoborrá öntött alak — ha le
lítunk neki. Meghalt egy nagy úr — szobrot szállhatna helyéről — kötéllel verné el magá
neki. Nagygyá lett volna valaki, ha idétlen el tól azt a megtébolyodott népet, amely két da
nem hal: szoborra érdemes. Szobrot kap az rab kenyér helyett egy darab kenyeret és egy
elhunyt kedves, sőt maholnap a szoborállitga- darab követ ad elhagyott árváinak.
A tanító, a principális, a házi asszony, stb.
tás terén kifejtett buzgó tevékenység is meg
hozza a kővé vált elismerést. A legjózanabbul stb., a gyerekek, az alantasak, a vendégek elé
gondolkodó emberek is megtántorodnak és ke tesz egy árkus papirost s megkéri őket szé
nyeret kérve az árvák számára, nem felejtenek pen : adjanak valamit a nemes célra. Ók is
el szobrot is kérni az elköltözött családapák adnak. Hozzám pláne — miután előzőleg egy
számára. Kenyeret és szobrot a feltámadt Ró félkollegám túlvilági útjára való koszorúra von
mának. Úgy belejöttünk a szoborállitgatásba, tak le a fizetésemből — olyan felhívást küld
mint az újévi gratulációkba, a mely kettő, hogy tek volt, hogy az nem is becsületes hazafi, a
egyformán kellemes, hasznos és szükséges do ki nem ad a Vörösmarty-szoborra.
No én nem adtam. Hanem ettől a fölhívás
log: napnál világosabb.
Ez még hagyján, ha az állít követ kegyelet tól kicsordult a türelmem pohara és beleöntöt
jeléül, a kire nézve ez lelki szükség. De ékte tem az önkéntes adakoztatásnak ezen módja

E rd é sz e k háza.
1.
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ellen való fölháborodásomat az Erdészek há- | letes munkás polgárok nevelésére, s betegség
zába és jól esik a tudat, hogy kikiálthattam az ben sínylődök fölgyógyitására fordítanánk: Is
áldozatkész magyarnak ezt a szerencsétlen meg- tennek és embernek kedves, az elhunyt na
gyokhoz s az élő jellemekhez méltóan — csak
tévelyedettségét. •
Az áldozatkészség igenis elismerésre méltó, úgy cselekednénk.
Én is tudom, hogy ezek a pusztába kiáltott
de csak addig, a mig ez valamely szent cél
megvalósítására irányul. Szent cél pedig csak én szavaim nem fordítják meg a megkövesüegy v an : a szükölködőknek szeretete, ezeknek lésre váró fölhalmozott összegek sorsát. A ma
istápolása. A nemzeti színház országos szükség gasból kellene ezeket világgá ereszteni, nem
volt, az akadémia országos szükség volt s én innen a porból. Hanem mégis elmondom őket,
kalaplevéve egyaránt meghatott szívvel hajlok mert mi hallatlan, látatlan erdészek is össze
meg az előtt a parasztmunkás előtt, a ki két tettünk pár forintot s egy nálunknál jobb, mind
hétig ingyen talicskázta a téglát ama épüle nyájunktól becsült ember iránt érzett szerete
tünkhöz és Széchenyi István gróf előtt, aki hat tünk jeléül Horváth-alapitvány nevet adtunk neki
vanezer forintjával segített meg ez intézetünk s jutalmazunk kamataival olyan istenáldott em
létrehozásában minket. De csak szánalommal bereket, a kik valamely becses találmány vagy
tüdők végignézni azon a népen, a mely jám kiváló munkásság révén szereznek erre érde
borul engedi magát kizsebeltetni egy általa szük met. Kérdem ezeket az érdemes férfiakat: nem
ségesnek nem érzett — valóban nem is olyan volna-e méltóbb Horváth Sándor egyéniségéhez,
ha ez alapítványt az Erdészek házának megva
— cél megvalósítása érdekében.
Egyetlen egy szobrunkra sincs országos szük lósítására fordítanánk. Érdemeik — bizton hi
ség, egyetlen szobrunk sem fejleszti a népnek szem — már is részesültek elismerésben, nem
— az egésznek — jóllétét, hogy méltányossá gyarapitanák-e érdemeiket a rájok váró jutal
és megokolttá tehetné a felállításához való or maknak kevésbbé istenáldott, szegényebb feleszágos hozzájárulást a mostani szűk időkben. barátjaik megsegélésére való átengedésével?
Éhez a célhoz sem az ember szivének, sem az Többi alapítványunk majdnem mind humánus,
eszének semmi köze, az ily célú adakozások hadd legyen ez is a z ! Elég jót úgy sem tehe
kilencvenkilenc századrészének indítója csak a tünk soha, tegyünk hát legalább sokat.
Az Erdészek háza eszméjének sem a jósága,
harsona, a hiúság és a szelíd nyomás, az ily
célra való gyűjtögetés — kevés kivétellel — sem az életrevalósága, sem kivihetősége nem
csupán becses énünk megvilágítására való esz szorul bizonyításra. Minden tisztviselő mélyen
köz, csupán hiúságunk érvényesülésének többé- érzi szükségét egy oly intézetnek, a mely a
gyermeknevelés terhének legalább egy részét
kevésbbé alkalmas módja.
Én elitélem azokat a gyűjtögetéseket, a mik a leveszi a válláról. A ki pedig nem érzi, azon
mai fedezetlen ezerinség idején ily fölösleges nal belátja mihelyt elolvasta Acernek e lapok
csecsebecsékre szedik a megközelithetők sze folyó évi 19. számában közzétett megnyilatko
gényfilléreit. Nem ilyen monumentumokat kíván zását.
Nem áll az útjában ennek az eszme megva
országszerte a nép, hanem oly intézményeket,
a melyekkel az általános szegénységből eredő ; lósításának semmi más lehetetlenség, csupán
bajokon lehet segíteni. Ama emlékművek az csak a szegénységünk. Mihelyt megvan a hoz
elhunytaknak sem nem kedvesek, sem nem závaló pénzünk, meg van az Illés-ajánlotta két
szükségesek, nem is igazi kifejezői érdemeik ember közül is a csakugyan szükséges, a ter
nek, az élőknek pedig csak újabb folytonos mészetes eszű tervező. Internátust már állítot
megterhelésével járnak, igy tehát kegyeletünk tak Magyarországon többet, Európában számta
megtévelyedettségét hirdeti világszerte. Ellenben ■lant, ezek mind jóknak bizonyultak, nagyon sok
há az összedobolt összegeket a boldogult szive j szülőnél jobban nevelik a gyermeket, mert —
szándokának megvalósítására, életrevaló, becsű- [ fájdalom — a helyes gyermeknevelés képes© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.
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sége kevés szülőnek adatott meg. Az iskolában
latint és filozófiát tanulunk neveléstan helyett.
A sok jó nevelőintézet bármelyikének mintájára
könnyű szerrel állíthatunk mi is ilyet, csak le
gyen hozzávaló költségünk. Könnyebben sike
rülne ugyan e tervünk, ha közöttünk is akadna
tapasztalt tervező, aki ingyen tervvel segítené
ez ügyet előre, de — úgy gondolom — ilyen
közöttünk nincs, idegenek között meg épen
senki sem akad, aki honorárium fejében meg
elégedne nevének az intézet falába való bevé
sésével, ámbár manap ez sem utolsó fizetés.
A nélkül a második, tekintélyes és népszerű
ember nélkül még talán meglehetnénk. Olyanra
csak az oly ügynek van szüksége, a melynek
számára mézes madzaggal kell fogni a híveket.
Én az Erdészek házának ügyét jobbnak tar
tom. Egy oly intézet létrehozásához, a melyből
a részesekre üdv fakad, nem szükséges sem a
tekintély, sem a népszerűség, csupán csak a
szükségnek nyilvánvalóvá tétele s megjelölése
a módnak, a melylyel ezen az érdekeltek se
gíthetnek.
Nos, mindkettőre kész a Magyar Erdész,
hisz épen ez az ő életének a célja: az ínsé
geseknek, a gyöngéknek segítése. És vállalko
zása biztos sikerrel jár is, ha a tisztviselők
csakugyan szükségben élnek, ha csakugyan kí
vánnak magukon segíteni s ha csakugyan szi
vükön viselik gyermekeik jóllétét. Zárjunk ki e
törekvésünkből minden mesterkéltséget, fakad
jon az intézet a mi életrevalóságunkból, az igazi
szükség hívására, miként fakad a tölgy az elta
kart makkból a tavaszi nap hívására. Alulról
induljon növésnek ez internátus is, mint az élő
fa. Kezdjük mi gyönge csirái az Erőnek az adako
zást, ebből majd megértik a tehetősek, hogy hány
— támogatásra szoruló szegény ember szolgálja az
ő jóllétüket s nem kételkedem még sem, hogy
nem marad követeden Eszterházi Miklós her
cegnek és Schönborn Károly grófnak csak a
minap hozott példája. Utóvégre is, épen a földi
javakkal dúsan megáldottak érdeke kívánja a
tisztviselők jóllétének és életkedvének fentartását, mert hisz e kettőtől függ a tisztviselő mun
kássága és a birtokos anyagi jólléte is.
Mindazonáltal senki támogatására ne számít
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sunk. Magunk segítsünk magunkon, úgy meg
segít az Isten.
Állítsuk az Erdészek házát folyóvizekben gaz
dag, erdős, bérces, jólevegős vidékre, MármarosSzigetre vagy Besztercebányára, vagy más vá
rosba, csak kerüljük a nagy városok egészség
telen körét, a melyben ismét különös emberi
intézményekkel kell támogatni a bomladozó
egészséget. Nagy városokba csak jól megke
ményedett csontu, érett eszü ember merülhet
bele életegészségének nagy kockáztatása nélkül.
Azt is magától értetődőnek látom, hogy fiuk
számára való legyen az, mert a férfi a családfenntartó, ennek kell a családfentartásra való
képesség elsősorban. A lánynak anyja mellett
a helye, ott tanulja az meg legjobban, hogy
neki — a nőnek — csak egy feladatot szabott
az Úr, azt, hogy az urának nevezett szegény
flótást hogyan vonja magához — magyarul:
papucs alá — jóságos szeretetével, ha a ke
nyérkereső munka után pihenésre vágyik. Erre
intézet nem taníthatja a lányt. A lánynak nem
internátus, hanem életrevaló, okos anya kell!
Aprólékos kérdések fejtegetését pedig legkevésbbé sem tartom ajánlatosnak. Úgy belejö
vünk akkor a tárgyalásokba, mint a szoborállitgatásokba. Se hossza se vége nem szakad
majd a sok szóbeszédnek. Egyelőre elég ne
künk annyit tudni és hirdetni, hogy gyermeknevelőintézetre van szükségünk — olyanra, a
a mely a mai szokástól eltérőleg — a gyerme
ket megtanítsa testének, lelkének alapos isme
retére is, megértesse vele azt is, hogy életé
nek csak egy célja van: a fajáért való teremtő
munkálkodás. Tanítsa őt meg ennek a mód
jára is jól s tanítsa meg a gyermeknevelésre
is, hogy majdan — egész életén át szerzett tu
dását internátus segítsége nélkül is átönthesse
gyermekeibe. Ne tanítsák sok mindenre felüle
tesen, de tanítsák meg arra a kevésre, a mi
nek tudását a valóságos élet el nem engedi.
így ez az Erdészek háza lesz az az első
mag, a melyből a virtusra termett magyar
boldogulása s az ismeretlen erdész név tisz
telete fog kicsirázni, kivált ha nemcsak az er
dészgyerek, hanem minden más szakbeli szülő
gyermeke előtt is megnyílik a kapuja legalább
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azon mértékben, a mely mértékben más szak
beli kollegáink is hozzájárultak megalapításához.
Nem kell ehez semmi egyéb, csak pénz és
rendes észjárás.
Bocskai.

Egyszerű, nemes vonalai elárulják tervezőjének szakavatottságát. Homlokzatán diszlik a fölirás: „Erdészek
háza.“ Benyit. Mindenütt rend és tisztaság. Semmi kere
sett, hivalkodó fényűzés, mindenhol egyszerű, az egész
ség követelményeit, a testet edző, lelket erősítő helyes
nevelést szem előtt tartó, célszerű berendezkedés. Min
11.
den zuga oly kedves, oly vonzó, mintha apró lakóit
Gond’telt fejét tenyerébe hajtva ül a családos erdész száz meg száz anya szeretetteljes keze gondozná.
Pedig csak nehány, az emberbaráti intézményekért
Íróasztalánál. Nézi-nézi a rengeteg számokat, melyek
mindinkább nagyobbodnak, sokasodnak, mindent áthat- lelkesedni tudó nő és férfi az, aki itt szeretetsugallta
lan sötétségbe burkolva ránehezednek izzadt homlokára, szorgos munkájával kifejti áldásdús működését. Igen, ez
hogy egészen magukkal ragadják mély örvényük forga azon hely, a hol gyermekei megtalálják az édes otthont,
a hol a fárasztó szellemi munka után megpihenve
tagába.
Mint a vizbe esett a szalmaszálhoz, akként kapkod ő kedélyük fölvidul s ujult erővel, jó kedvvel foghatnak
is fedezet után. Nincs, nincs! Nem lehet, — nem lehet, ismét a tanuláshoz. Előre örül már a közeli percnek,
mormogják ajkai, agya nem nyújt mentő eszmét, gondo mikor pufók sarjadékai testben és lélekben egyaránt meg
latot és szemei bele meredtek a semmibe. . . De a izmosodva, epedő apai szemei elé kerülnek. Nem adatott
szomszéd szobában támadt gyerek-zsivajra fölrezzen. Hár meg nékie. Az álomkép szerte foszlott. . . Erdészeknek
mat! Hármat kell már kiadni az iskolába. Kell! Mert nincsen házuk 1
Nincs azoknak sok más egyebük sem, hanem ilyen
szerény jövedelméből a legnagyobb takarékosság mellett
sem rakhatott félre annyit, hogy abból minden gyerme házra, erre az intézményre nagy szükségük volna mielőbb.
Hogy milyen gonddal és kockázattal jár hivatásunkból
kének megvethesse a megélhetés alapját, nem adhat nekik
egyebet, mint a mit ő kapott szülőitől: gondos nevelést, kifolyólag gyermekeink neveltetése, azt részletesen és a
eszközt, erős fegyvert a létért való küzdelemhez. Ez er való életből merített, igaz színekkel ecsetelt képekben
bemutatta Acer a Magyar Erdész 19-ik számában, hol
kölcsi kötelessége hazája, családja, önmaga iránt.
Irónt ragad s újból kezd számítani: szállásadónak tiz reá mutatott az orvoslásra is, melylyel a gyermekeink
hóra és az ide-oda utazás egyenként 500 korona, össze iskoláztatása körül felmerülő bajokon segíteni lehetne.
sen 1500 korona. Hol van még a ruházás, tandij, tan Alkalmas helyeken nevelő- és tápintézetek fölállítását
szer és az elmaradhatatlan ajándékok ? És hol helyezze óhajtja. Nagyon helyesen, mert amellett, hogy az évdij
el gyerekeit? Ha tanárhoz adja, a sok korona még meg- kisebb lehetne az ilyen nem nyerészkedésre alapított, a
toldandó, minek fejében a gyerek elbizakodik, nem tanul, társadalom által is támogatott emberbaráti intézetekben,
hiszen majd átúszik a protekció révén, minek erőltesse nyilvános működésükből megnyugvást meríthet a gyer
meg zsenge elméjét, mikor sokkal élvezetésebb pitykézni meke jövőjéért aggódó szülő.
Hazánk internátusai fényes példákkal igazolják célszerű
a járda kövezetén. Ha máshoz adja, a hol a diáktartás
egy család megélhetését van hivatva szolgálni, a gyermek voltukat, bár Illés Nándor az Erdészeti Lapok f. évi II.
testileg elsatnyulhat, ha meg esetleg olyan helyre kerül, füzetében rovásukra fölemlíti azon kifogást, hogy azokban
a hol a bűn miazmái tanyáznak, akkor az otthon nagy egy rósz gyermek messze kihatólag megmételyezi tár
fáradsággal, még nagyobb szeretettel gondosan felépített sait. De hol nincs meg e veszély ? Ott ólálkodik biz az
erkölcsi alapja megrendül s föltartóztathatatlanul csúszik a kunyhóban, a palota tündöklő termeiben, a falu, a
le a lejtőn, melynek végállomása, hogy gyarapítja a város iskoláinak padjaiban, még a szülői ház felett is
munka kerülők romboló tömegét s családjának, ember Damokles kardként lebeg. Minden gyermekben meg van
társainak nyűgévé válik. Bizonyos, hogy vannak olyan a jó és rossz iránti hajlam, egy óvatlan pillanat, egy
helyek is, a hol a gondos felügyelet, a szeretetteljes ápo föl sem tűnő, jelentéktelen körülmény — és az utóbbi
lás nem hiányzik, de hol keresse, hol találja meg ezeket diadalmaskodik, kérlelhetetlenül magával ragadva áldo
a kivételeket ? A sok kérdés, gondolat összegubancolódik, zatát a síkos utón. Hanem míg e veszély ismeretlen,
egyik űzi a másikat, behálózzák agyát s kimerültén csu rejtett helyen egész borzalmas valójában pusztíthat, ad
kódnak le szemei . . . álmodik. . .
dig a nyilvános ellenőrzés alatt álló intézetben az a leg
Erdőkoszoruzta város tiszta tágas utcáin halad végig. szűkebb korlátok közzé van szorítva. Természetesen
Fényárban úszó tágas udvar fövenyén megáll egy pilla ezen intézetnek hivatása magaslatán kell állania, a hol
natra. Jól eső érzéssel szemléli a nagy játszó-teret a a protekció fogalma ki van zárva, a hol lelkiismeretes
tornaszerekkel, gyönyörködik az üde zöld pázsitból ki felügyelettel, igazságos szigorral távol tudják tartani a
emelkedő facsoportokban, diszbokrokban, s tele tüdővel vásott, romlott elemet, a hol mindenkivel megtudják ér
szívja a parkból és gyümölcsösből lenge szellő szárnyán tetni, hogy az nem javitó-intézet, hanem mostoha viszo
ide hozott balzsamos levegőt.
nyok között hazája üdvéért fáradozó, munkás társadalm i
Az udvart a kerttől terjedelmes épület választja el. osztály közszükségletéből fakadó kulturális intézmény.
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A hivatkozott cikkben Illés Nándor bő tapasztalataiból
merítve, számos becses kérdést vet fel, melyeknek meg
vitatása elkerülhetetlen, hogy ez eszme testet öltsön „nem
máról-holnapra“, hanem lehetőleg késedelem nélkül. Ha
tiz év előtt kezdtük volna ott, a hol mostan, ma már
volna házunk. Bocskai lelki szemei előtt is ez lebeghe
tett, mikor a falra hányt szép, kerekded borsók sorsára
gondolva, tollát a gúny maró nedvébe mártotta.
De visszatérek a kérdésekre: „Azt is kellene tudni
ám, mily nagy legyen ez a ház ? Csak fiuk vagy lányok
számára is épüljön ? Hányra volna kilátás ?“ Bizony
sokra! Ha csak szűk körömben is, hol a világ már be
van deszkázva, körülnézek, hát az egyik tisztelt kollégám
kilenc élő gyermekkel büszkélkedik, a másik hattal és
nálam is bőven van, a ki kenyérre tátogatja pici száját.
Úgy gondolom, hogy az első erdészeti internátust fiuk
számára kellene felépíteni már csak azért is, mert ilyen
általános jellegű, fiukat nevelő intézetünk vajmi kevés és
a fiuk iskoláztatása is nagyobb költséget, hosszabb időt
igényel. A lányok elhelyezésére az ország majdnem
minden vidékén olcsó és jó intézet áll rendelkezésre, de
meg — legalább az erdészet zöme — nem akar lányá
ból doktorkisasszonyt nevelni, megelégszik azzal, ha
oly erényekkel tudja föruházni, hogy tűzről pattant magyar
menyecske válhassék belőle. Az eljövendő erdészek há
zának nagyságát, de általán létesítését is, akár Montecuccolival, akár nélküle, akár egyszer, akár háromszoro
san mondjuk: a pénz dönti el, az anyagi és erkölcsi
támogatás.
Erős a bizodalmám, hogy a küszöbön álló jobb jövő
meghozza mind a kettőt. Erős a reményem, hogy meg
valósul következő álmom :
Az Országos Erdészeti Egyesület, hogy tagjainak vállairól, a hazai erdőgazdaság előbbre vitelében kifejtett
tevékenységük közepette, egy nagy keresztet leemeljen,
a fiu-gyermekeik számára létesítendő nevelő- és táp
intézet eszméjét fölkarolja. Kebeléből bizottságot küld ki,
szükséghez képest kiegészítve lelkes és szakavatott ügy
barátokkal. Az igy megalakult bizottság az ügyhöz méltó
buzgó fáradozással minden anyagot egybe gyűjt, össze
hord s legkisebb részletében is kidolgozza az intézmény
célra vezető szervezetét, a létesítendő intézet felépítésé
nek, berendezésének, vezetésének, fentartásának miként
jét, kölségvetést készít, javaslatot tesz a felmerülő költ
ségek fedezetére és megjelöli az intézet fölemelésére a
legalkalmasabb helyet. Ezek után elkövetkezik az a fényes
közgyűlés, mely a bizottság előterjesztett javaslatait sza
bad vita után hálás köszönettel magáévá teszi s vég
határozatként kimondja, hogy az erdészek házát fölépíti,
a fölött, mint legdrágább kincse fölött őrködni meg nem
szűnik, s mivel majdnem minden ilyen ház alapjának
saját, külön gyufája van, házának legbiztosabb alapkövéül
a már is lánggal lobogó gyújtóját, a „Horváth Sándor“
alapítványt fekteti le és . . . Erdészeknek van házuk!
Látva, tapasztalva ezen intézetnek a közjóra is kiható
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üdvös hatását, az Országos Erdészeti Egyesület nemes,
dicső példaadását követnék az állam, az áldozatkész
magyar társadalom, az erdőbirtokosok; és a gyermekekkel
megáldott erdészek egy súlyos családi gond alól fölmentve
teljes odaadással felelhetnének meg nehéz hivatásuknak.
Az Országos Erdészeti Egyesület egy nagy lépéssel köze
lednék kitűzött célja felé, a „Horváth Sándor“ alapítvány
szerencsétlenül megalkotott rendeltetése fölött morajló
hullámokban megindult vitának pedig véget vetve, ezen
méltó névhez fűzné késő nemzedékek háláját — és azt
hiszem, a Magyar Erdész örülne annak legjobban, hogy
többé nem volna mit hullámostromolnia.

M.

T ö m ö rü ljü n k .
Az 0. E. E. Márton Sándor és Hangay Géza
indítványa folytán e hó 24-én rendkívüli köz
gyűlést tart, melynek egyedüli tárgya az állami
erdőtisztek helyzetének megvitatása s az ennek
javítását célzó lépések megtétele.
Szaktársak, testvérek ! használjuk fel ezt a
most kínálkozó alkalmat, menjünk a gyűlésre
minél többen és tárjuk fel leplezetlenül annak
a nagy elkeseredésnek okait, mely évről évre
mind ijesztőbb arányokat ölt, látva azt a méltat
lan elbánást, melyben minden egyes alkalommal
a többi hasonló képzettségű tisztviselőtársaink
kal szemben részesülünk s azt a sivár jövőt,
mely főként fiatalabb szaktársainkra vár.
Az orvos nem képes addig sikerrel gyógyítani,
mig a beteg be nem vallja, hol érez fájdalmakat.
Jöjjön el tehát mindenki s mint egy ember
(sajnos igen beteg ember) panaszoljuk el a mi
orvosunknak, hogy erőnk napról napra fogy,
sorvadunk, elpusztulunk, ha a segítség még
sokáig késik.
A bajok férfias feltárása szinte önként fogja
kínálni a megoldás módozatait is. Mint összes
ség még nem kértünk semmit s igy a hozandó
határozatban nem köthet bennünket semmi előző
megállapodás. Hogy mit kérjünk, arra nézve
nem lehet közöttünk eltérés. Nem kérünk mi
egyebet, mint azt, hogy ugyanoly előléptetési
eshetőség és javadalmazás biztosittassék, mint a
minőt más pályán működő hasonló képzettségű
tisztviselők élveznek.
Kívánságaink a következőkben összpontosulnak:
1. A fizetési osztályokban már a szolgálat
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hátrányára is mutatkozó nagy aránytalansága
A cserüzemről.
megszüntetése céljából az egyes fizetési osztá
Irta : M irtse János.
lyok akként arányosittassanak, miként az jelenleg
A timárság a sokféle cserző anyagok közül ma is elő
a kincstári bányászatnál van ; az összehasonlí szeretettel használja az igényeit leginkább kielégítő,
tásánál azonban úgy a bányakapitányságnak, fiatal tölgykérget. Ezen iparág föllendülésével nagy fo
mint a kir. erdófelügyelőségek személyzete szá gyasztója lett a tölgykéregnek, erdőgazdaságunk eme
fontos mellékhasználati terményének s a hova-tovább
mításon kívül hagyassák.
emelkedő szükséglet fedezetére terjedelmes erdőterülete
2.
A mint a kincstári bányászat amellett
ket kezelünk cser-erdő üzemben. Dacára mindezeknek,
hogy a fizetési osztályok kedvezőbb elosztásá a tölgykéreg — az értékesítésnél fölmerülő különféle
nak előnyeit már régen élvezi, mellékilletményét, hátrányos körülmény befolyása következtében — jelenleg
t. i. a tantiemet továbbra is megtartja, ép úgy nem tekinthető valami jól jövedelmező kereskedelmi
hagyassák meg a fenti állásarányositás mellett cikknek.
Miután szaklapjainkban vajmi ritkán találkozunk közle
Is az államerdészeti tisztviselők speciális mel
ményekkel, melyek a tölgykéreg sokoldalú értékesítésére
lékilletménye, t. i. a fa- és földjárandóság.
vonatkoznának, azon reményben, hogy esetleg hasonló
3. A XI. fizetési osztály töröltessék és az viszonyok között, alkalomadtán támpontul szolgáló ada
államvizsga letétele után mindenki azonnal a X. tokat nyújtok, az alábbiakban röviden összefoglalom
rangosztályba neveztessék ki.
Nagyenyed város erdőbirtokán a cser-erdő üzemnél szer
4. A kir. erdőfelügyelőknek legalább egyhar- zett három évi tapasztalataimat.
A szeszélyes, szőke Maros folyó termékeny völgyébe
mada a VI. fizetési osztályba soroztassék.
5. A horvátországi kincstári erdőknél alkal ott, hol a dicső szabadságharcunkban a felkelő oláhok
által lerombolt Felvinc székely község határát érinti
mazott személyzet részére, tekintettel az ottani
Inakfalva oláhok által lakott falu, nyilik a fügedi völgy.
nehezebb szolgálati viszonyokra és gyermek A keskeny, szűk völgyet meredek hegyoldalak, hosszan
neveltetéssel járó nagyobb költségekre enge elnyúló gerincek alkotják, melyekből magas tar tetők és
délyezett működési pótlék továbbra is meg- kúpok emelkednek ki. A hosszú völgy középső részét
Torda-Aranyos vármegye Alsófüged községe foglalja el,
hagyassék
6. Az erdészeti akadémiai rendes tanárok a mig a völgyet félkörben elzáró, magas gerinc alá szorult
Felsőfüged. Ezen két község határában terül el Nagy
műegyetemi tanárokkal ugyanazon rangosztályba
enyed város 1680 kát. hold kiterjedésű tölgyes erdeje.
soroztassanak.
— Az erdőbirtokot gróf Spanochi Jozefintől vette meg a
7. A többi állami tisztviselőkre érvényes napi- város. Felmérve, térképelve, körülhatárolva erdészetileg
dij- és útiköltség-szabályzatok az államerdészeti e terület még nincs. Legtöbb helyen a határvonala is
vitás. A világtáj minden irányára bir hajlással, lejtszöge
tisztviselőkre is alkalmaztassanak.
Sérelmeink csakis ezen kívánalmak teljesíté 10—35°-ig.
Alapkőzete kavicsréteg és homokkő; feltalaja mély
sével orvosolhatók.
rétegű, televényes, homokos anyag.
Tartsunk ki tehát mellettük, mert „Concor
Csoportos tölgy a fő fanem. Elszórtan előfordul a
diae parvae res crescunt discordiae maximae nyár-, nyír-, rekettye-, s más gyomfa. Az állabok nö
vekvése elég jó, a még erőteljesebb növekvést akadá
dilabuntur."
Fentebbi kívánságaink megvitatása végett fel lyozza a túlsűrű állás. Termőhelyi osztály II.—III. Zár
kérem a t. kollegáimat, hogy f. hó 23-án este 8 lat teljes. A fordulót 20 évben állapította meg az ideig
lenes gazdasági terv.
órára a kerepesi-uti Petanovics-féle vendéglőben
Az erdőbirtok egy üzemtestet képez, két üzemosztályelőértekezletre minél számosabban jelenjenek meg. lyal, két vágás sorozattal, több taggal és több részlettel,
Imecs Béla.

80 kát. hold évi vágás területtel, cser-erdő üzemre be
rendezve.
Az alsófügedi erdőterület vizszegény, mig a felsőfügedin két igen gyönge erecske csörgeti kavicsos medré
ben sekély vizét. Szállítási irány csak egy van, lefelé a
Maros völgyére. Az anyagkiszállitás csakis tengelyen,
fuvarerővel történhetik.
Az erdőterületen megfelelő úthálózat van, mely a hegy-
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oldalba vájt, a minduntalan ismétlődő csuszamlások miatt
nagy költséggel föntartott törvényhatósági útra vezet. A
legközelebbi vasúti állomása M. A. V. Kolozsvár—Brassó
fővonalának Felvinc állomása, mely az erdőtől 13 klmtre
fekszik és a melylyel az erdőbirtokot egy jó karban tar
tott községi út és a Kolozsvár—Brassó irányba haladó
oszágút egy kis részlete köti össze.
Fuvarerő és munkakéz minden időben áll rendelke
zésre kellő mennyiségben, elég alacsony bérek mellett.
Az erdőbirtok fatermésére Felvinc, Marosujvár és a
marosujvári szódagyár és bányászat van némileg reá
utalva.
Az évi vágásterületek eladása nyilvános árverezés
utján eszközöltetett és mindig a legmagasabb ajánlatte
vővel köttetett meg a szerződés. Eladási egység úgy a
hántott (vargafa) mint a hántatlan fa (fekete ürm) menynyiségnél az ürméter volt.
Az árveréseken egy-egy évi vágásterületet értékesíte
nek. Tapasztalva azonban a nagy nehézségeket, melyek
kel az eladás igy karöltve járt, 1892. évtől három évi
vágásterületet egyszerre adtunk el, mert igy a vállalkozó
könnyebben megköthette az alkut, mivel hosszabb időre
volt biztosítva az egy helyen való munkája és befekte
tései is jobban kamatozhattak, illetve megtérülhettek. De
ez sem vezetett a kívánt eredményre. 1900. év decem
ber végéig még sikerültek az eladások, úgy ahogy, de
1901-től kezdve igen nehezen, némelykor sehogy sem.
Ennek okai a következők: 1900-ig 2 éven át nem volt
kezelő erdőtiszt, a hántott fa ürméteri egységára 4 ko
rona volt, a fekete, hántatlan ürmétereket nem vette át
a vállalkozó; az ágcsomókat, melyeket különben jól
lehet értékesíteni, díjmentesen kapta a vevő; a vágás
miként való eszközlése, vezetése, a munkálat ellenőrzése,
a meghántandó fa vastagsági mérete, az ürméterek mé
retei a két időszakban különbözők voltak. Az is bizonyos
azonban, hogy a cserkéreg keresletének hiánya birt és
bir befolyással arra, hogy a kereskedők a vételektől
tartózkodnak és csak a nagyon kedvező eladásokat ra
gadják meg. Hiszen kapnak olcsó erdőt eleget, mert mig
nálunk nem vettek, ugyanazon időben más erdőbirtokos
tól 3—4 községben is vásároltak, persze oly árak mellett,
hogy legtöbbször tisztán csak az ürméterek eladásából
jóval többet vettek be, mint a mennyit az egészért fizet
tek a tulajdonosoknak. Ezenkívül sem a termelés, sem a
fuvarozási munka nem volt záros határidőhöz kötve, azt
és annyit, ott és akkor vághattak ahol, a mennyit és a
mit akartak. Az ellenőrzés lanyhasága is vonzó erővel
birt. Az ürméterek szerződésileg kikötött magassága 120
és 125 cjn persze, hogy pár cmtnyi többlet még ezek
fölé is jut. A hántott fa ürméteri egységára pedig
1'60—2-40 koronáig terjed. Hihetetlen föltételek, én sem
hittem, mig a fentiekről, a szerződések átolvasásával
meg nem győződtem. Természetes, hogy ily körülmények
között szigorú szerződéssel drágább erdőt csak akkor
vészén a vállalkozó, mikor arra nagy szüksége van,
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avagy Németországban oly szerencsés kötéseket tehetett,
hogy a vett olcsó erdőből nyerendő kéregmennyiség
szükségletét nem fedezheti.
A szóban forgó városi erdőterületen 1900. év végéig
a vállalkozó csak a hántott fa ürmétereit fizette meg 4
koronájával, a fekete ürmétert és az ágcsomókat ingyen
kapta; köteles volt minden 4 %, vastagságú fát levágni
és a hántásra valót meghántani, azután ürméterbe ra
katni ; a nem hántásra való fanemből a fekete ürméte
reket termeltette és dolgozta fel. Az ürméterek magas
sága 120 % volt. A többi szerződési feltétel, jelentékte
lenebb eltérésektől eltekintve, egyező az 1901. év után
kötött szerződések feltételeivel. 1901. évtől 1902. év vé
géig a vágásterületek eladása sikerült, mig az 1903-ban
megtartott háromszori árverés eredmény nélkül végződött,
azokon senkisem jelentkezett.
Igaz, hogy 1901-től a szerződés pontjai is szigoruabbak voltak, az ellenőrzés pedig sokkal intenzivebb.
A vevő megfizette nemcsak a hántott fa-, hanem a
fekete ürmétereket is. Emellett az ürméterek egységárai
is magasabbak voltak.
•Ezen újabb szerződés folytán a vállalkozó fizetett a
hántott fa ürmétere után 4 korona 40 fillért, a fekete
ürméterekért 2 korona 20 fillért. Az ürmétereket 115
magassággal volt szabad termelni és az átvételnél a
többletmagasság külön ki lett számítva és a vállalkozó
által megfizetve. Ebben van a legnagyobb különbség a
két időbeli szerződés között. Az üzemhez szükséges rudak,
póznák, állásfák, mind ürméterekbe rakattak a cserhán
tás befejezése után és meglettek fizetve. Ki volt még
kötve minden 3-5 % vastagságú farésznek ürméterbe
való feldolgozása.
A le nem vágott terület minden egyes kát. holdja után
a vevő fél 60 korona büntetést fizet, a vágást minden
év junius hó 30-ra volt köteles befejezni; a faanyag
elszállítását a következő év ápril hó 30-ra kifuvaroztatni,
az ezen határidő leteltekor az erdőn levő famennyiség,
minden költségmegtérítés nélkül a város tulajdonába
ment át.
Ki volt kötve a szerződésben az is, hogy a munkások
ételfőzéshez és más egyéb célból gerjesztendő tűzhöz
ürméterbe való fát nem, hanem csak ágfát használhatnak
s legeltetés mindenütt tilos volt.
Az összes munkát egyik erdőőr ellenőrizte reggeltőlestig. Jelenlétében dolgozhattak csak.
Ezek után áttérek a hozamok kitüntetésére. Az 1889.
évi vágásterületen, hol sok nyár- és nyirfa volt, holdankint 17 ürméter hántott fa volt, a 80 holdon összesen
1360 ürméter, mely után 5440 koronát kapott a város
és igy 1 kát. hold átlag 68 koronát jövedelmezett.
1901. évben 1157'94 ürméter hántolt fáért már nem
4 korona, hanem 4 korona 40 fillér lett fizetve ürméterenkint, összesen 5094-93 korona, ezenkívül még ter
meltetett 297 45 ürméter fekete fa is, melyért ürméterenkint 2 korona 20 fillér volt fizetendő, igy esedékes
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volt ezen famennyiség után 654 korona 39 fillér. A
Az uj status és kilátásaink.
holdankinti hozam 18*18 ürmétert tesz ki, 71 korona
A múlt hetekben megjelent az uj status, jövőnk szo
jövedelemmel.
morú dokumentuma.
1903.
évben a 80 kát. hóid vágásterületről termelve
Lapozgassuk csak egy kicsit, s lássuk mi jövő vár
lett 1600 ürméter vargafa, ürméterenként 4 korona 40
fillérrel: 7040 korona, ezenkívül 52290 ürméter fekete reánk X. és XI. rangosztályba sorolt szerencsétlenekre,
kik
elég balgák voltunk roszkor születni és végezni az
fa, ürméterenként 2 korona 20 fillér egységárral 1150
korona 38 fillér jövedelmet nyújtott. Az évi vágás terü akadémiát.
Ugyan
mi történne, ha mi is megmozdulnánk végre?
letből 470 □ öl területet nem tudott a vállalkozó levágni,
melyért büntetésül 17 korona 62 fillért fizetett, mivel a Avagy még most se jött volna el az ideje, hogy köve
szerződés értelménél fogva holdankint 60 korona volt teljük más főiskolát végzett tisztviselő-társainkkal való
egyenlővé tételünket?
megszabva.
De mi hallgatunk. A magas ministerium ilyen körül
Ezen le nem vágott, de őszszel a város által letermelt
mények között abban a szent meggyőződésben van,
470 Cj-öl területről 4 ürméter tűzifa került ki.
Ezek alapján az 1903. évi összes fahozam volt: hogy pompásan .érezzük magunkat. Igen, hallgatunk —
de nem azért, mert jól érezzük magunkat, hanem azért mert
2126 90 ürméter.
nem merünk felszólalni! A szolgaiasság nálunk nagyon
Összes pénzbeli jövedelem: 8207 korona 98 fillér.
Holdanként volt átlag számítással 26 59 ürméter és is ki van fejlődve — a dicsfényben úszók, korlátlan
uraink — úgy bánnak velünk, mint rabszolgákkal. Mi
10259 korona jövedelem.
Az ismeretes fa- és kéregtermelési munka leírására pedig hallgatunk — mit is csináljunk, mihez is fogjunk!
nem terjeszkedem ki, csak az eladási egységárakat és a Ha függetlenek lehetnénk! — de mikor ahoz pénz kell,
— mi pedig azért vagyunk e pályán, hogy megéljünk,
munkabéreket jelzem.
Vállalkozó a hántott fa ürméterét: 3—4 koronával ér mert pénzünk nincs. Pragmatikánk nincs — jelszavunk
tékesíti, mig a fekete ürmétereket: 1'60—4'00 koronával. tehát: hallgass!
Kívánságunk pedig nagyon szerény — csupán az —
Az ürméter termelőknek fizetett a vargafa ürmétere
után 2-20—2'60 koronáig, a fekete ürméterekért 160 helyezzenek bennünket arra a polcra, a melyen a velünk
koronát. A vargafa termelők végezték a kéreghántási és egyenlő képzettségű tisztviselőtársaink vannak és ne te
összerakási munkát a megszikkadáshoz. A kéregkötözők gyék fiatal kartársainkat a kefekötőmesterség közé. Le
bére kötegenkint volt megállapítva 4—6 fillérig, némely gyenek méltányosak és tartsák be a rangsorozatot, mert
kor azonban 100— 1'20 korona napibérrel is voltak az oly kinevezés, mint a legutóbbi volt, puskaporossá
teszi a levegőt a rabszolgák körül; — tudjuk pedig azt,
alkalmazva.
A kötözők az átlagbér mellett megkerestek naponta hogy minél tovább fojtja el valaki az elkeseredést — az
reggel 6 órától esti 7 óráig dolgozva L20—1'60 koronát. azután annál jobban szokott kitörni. Hogy milyen jövő
A kéreg elfuvarozásáért kötegenkint fizettek 6— 14 fillért. vár reánk abban az esetben, ha az ígért állásarányosiEgy egyfogatú fuvarra (gyönge ló, gyönge kocsi) feltesz tás elmarad, mutatja az előttünk fekvő status. A magyarnek 10 —15 köteget; egy kettős fcgatú ökrös fuvarra országi kincstári erdőtisztek létszámában szervezve van
(jó szekér, jó állat) 32—38 köteget. Minden fuvarteher a VI. fizetési osztályban 5 állás, a VH-ikben 18 állás, a
elszállítására egy munkanap kell. Sok idő telik el a fel- VHI-ikban 51 állás, a IX-ikben 133 állás, a X-ikben 93
és lerakásnál. Három felügyelő volt az erdőn a vállalko állás, a kefekötőmesterek fizetési osztályában 60 állás
zók részéről, kik közül egyik 80 korona fizetést és teljes és 46 gyakornoki — összesen tehát 406 állás.
Nyugdíjazandó volna 1903. év végéig 8, nyugdíjazandó
élelmezést kapott havonta, mig a másik kettő 40 és 50
koronát, a barakkfelügyelő havonta 16 koronát, ki ren lesz pedig 1904. évben 3, 1905. évben 2, 1906. évben
4, 1907. évben 3, 1908. évben 6, 1909. évben 2, 1910.
desen nő volt az ételfőzés végett.
3, 1912. évben10, 1913. évb
Amint említettem, 1902-ben három évi vágásterület évben' 1, 1911. évben
eladását hirdettük volt — 1903, 1904, 1905. évit, — 5, 1914. évben 10, 1915. évben 4, 1916. évben 4,
de az ugyanazon év november havában, valamint 1903. 1917. évben 9, 1918. évben 2, 1919. évben 5, 1920.
8, 1922. évben9 és 1923.
év április, október és december havában megtartott árve évben 7, 1921. évben
réseken senkisem jelentkezett. Még kilátás sincs arra, ben 9, — huszonegy év alatt tehát összesen 117 er
hogy az eddigi módon értékesíthessük a vágásterületeket dőtiszt.
A horvát-szlavonországi státusban szervezve van a VI.
és ha a f. év március havában megtartandó árverezés
is eredmény nélkül végződne, akkor a területek házilag fizetési osztályban 1 állás, a VII-ikben 3 állás (betöltve
lesznek letermelve és a kéreg lesz eladva a felvinci csak 1), a VIII. fizetési osztályban 9 állás, a IX. fizetési
osztályban 26 állás, a X. fizetési osztályban 21 állás, a
állomásra szállítva a vállalkozónak.
kefekötőmesterek fizetési osztályában 11 állás és 10
gyakornoki, — összesen tehát 81 állás.
d í OÍ «K
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Nyugdíjazandó lett volna 1903. év végéig 1, nyugdí
jazandó pedig 1904. évben, 1905., 1906., 1907., 1908.,
1909. és 1910. évben 0 erdőtiszt, 1911. évben 1, 1912.
évben 2, 1913. évben 2, 1914. évben 2, 1915. és 1916.
évben 0, 1917. évben 1, 1918.évben 2, 1919. évben
3, 1920. évben 2, 1921. évben 0, 1922. évben 1 és
1923. évben 0, — 21 év alatt tehát összesen 19 erdő
tiszt.
Az államosított községi erdők kezelésénél alkalmazott
erdőtisztek szervezett állásai a következők: VI. fizetési
osztályban 2 állás, VII. fizetési osztályban 10, VIII-ik
fizetési osztályban 34, IX-ik fizetési osztályban 90, X.
fizetési osztályban 63, a kefekötőmesterek osztályában
53 és végre 17 gyakornok, — összesen tehát 296 állás.
Státus szerint nyugdíjazandó' 1903— 1906. év végéig
0, 1907. évben 1, 1908. évben 1, 1909. évben 2,1910.
évben 2, 1911. évben 2, 1912. évben 0, 1913. évben
2, 1914. évben 2, 1915. évben 1, 1916. évben 2, 1917,
évben 1, 1918. évben 1, 1919. évben 0, 1920. évben
2, 1921. évben 2, 1922. évben 5, 1923. évben 3, —
huszonegy év alatt tehát 29 erdőtiszt.
A kir. erdőfelügyelőség státusa szerint szervezve van
V. fizetési osztályban 1, VI. fizetési osztályban 2, VII.
fizetési osztályban 22, VIII. fizetési osztályban 8 és a
IX. fizetési osztályban 14, - - összesen tehát 47 állás.
Nyugdíjazandó lett volna 1903. év végével 3, nyug
díjazandó 1904— 1910. év végéig 0, 1911. évben 1
1912. évben 1, 1913. évben 1, 1914. évben 1, 1915.
évben 0, 1916. évben 1, 1917. évben 1, 1918. évben
1, 1919. évben 5, 1920. évben 1, 1921. évben 0, 1922.
évben 2 és 1923. évben 2, — huszonegy év alatt te
hát összesen 22 erdőtiszt.
Fenti adatokból kivehető, hogy a magyarországi kincs
tári erdőtisztekből 21 év alatt 28-818° 0, a horvát-szlavonországi kincstári erdőtisztekből 21 év alatt 28-818 szá
zalék, a horvát-szlavonországi kincstári erdőtisztekből
23-457 százalék, a községi erdőket kezelő erdőtisztek
ből 10.76 százalék, és végre az erdőfelügyelőkből 47
százalék — lesz nyugdíjazva.
Vegyünk a fenti százalékokhoz 20 éven át 1 száza
lék halandóságot, — tehát összesen 20 százalékot, —
úgy a magyarországi kincstári erdőknél 48-818 száza
lék, a horvátországi kincstár erdőknél 43'457 százaléka,
a községi erdőknél 30-76 százalék és végre a kir. er
dőfelügyelőségnél 67 százaléka lesz a szervezett állások
nak betöltendő 20 év alatt.
Hozzáadható ezekhez a kis létszámot kitevő szakisko
lák személyzeténél 45 százalék apadás.
Számokban kifejezve — a legutolsó gyakornok a ma
gyarországi kincstári erdőknél 198, a horvát-szlavonor
szági kincstári erdőknél 33, a községi erdőknél 83, az
erdőfelügyelőségnél az utolsó alerdőfelügyelő 31 és végre
a szakiskoláknál lévő utolsó igazgató főerdész 2 ember
rel kerül előbbre, — vagyis az utolsó magyarországi
kincstári erdőgyakornoknak 129 sorszámú főerdészszé, a
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horvát-szlavonországi erdőknél 7-ik sorszámú főerdészszé,.
a községi erdőknél 46. sorszámú erdészszé, az erdőfel
ügyelőségnél az utolsó alerdőfelügyelőnek 13-ik erdőfel
ügyelővé és a szakiskoláknál az igazgató főerdésznek
2-ik igazgató erdőmesterré kellene a jelenlegi státus sze
rint 20 év alatt — a legjobb esetben — előlépnie.
Hogy mikor lesz valakiből, ha jelenleg utolsó gyakor
nok — erdész, azt már ki sem merem számítani, mert
az a szegény fiatal ember elkeseredésében főbelőné ma
gát, lelkemet pedig nem akarom ilyennel megterhelni.
Hány fiatal végzett erdészre lesz az államnak 20 év
alatt a jelenlegi státus szerint az összes ágazatnál szük
sége ?
Hát kérem alázattal 347 emberre lesz az államnak
20, mondjuk húsz év alatt szüksége. Évenként tehát át
lagban véve 17 fiatal erdész nyerne alkalmazást. Leg
többet szükségei a kincstár, legkevesebbet a községi er
dők. Igen ám — csakhogy itt bajos az átlag után in
dulni, mert miként fentebb kifejtettem, a magyarországi
kincstári erdőknél 1904. évben (végén) maximum 15,
1905. évben 6, 1906. évben 8, 1907. évben 7, 1908.
évben 10, 1909. évben 6 és 1910. évben 5, a horvátszlavonországi kincstári erdőknél 1904. év végén maxi
mum 2, 1905. évtől 1910-ig maximum 1_, a községi er
dőknél 1910-ig évenként maximum 3, az erdőfelügyelő
ségnél évenként legfeljebb 1 állás volna a 3 nyugdíja
zandó leszámítása után betöltendő, pedig az akadémia
I-ső éves hallgatóinak a száma túlhaladja ez idén a
80-at. Szegény fiatal emberek! A magánosok, mondjuk,
annyi embert szükségeinek évente, mint az állam — hol
találnak ezek alkalmazást! ?! Mit gondolnak ezek a fia
tal emberek, a mikor Selmecre mennek ?
Mi vár ezekre — a mikor azok, akik már 7— 13 éve
szolgálnak még most is erdész-„jelöltek" !
Szívleljétek meg e sorokat ti ideális fiatal emberek és
ha tehetitek, hagyjátok ott ezt a hálátlan pályát! Meg
nem bánjátok! — Áldani fogjátok azon percet is, a mi
kor ott hagytátok.
Ha más pályán lesztek — nem fognak veletek úgy
bánni, mint velünk — hisz bennünket „jáger“-oknak
néz a világ, nem kerültök oklevéllel a kefekötőmeste
rekkel egy rangba és nem fogtok a 8— 13 évi szolgá
lat után még a XI. fizetési osztályban nyögni 1 „Jelöl
tek“ lesztek, a mikor az egyetemre mentek és nem ak
kor a mikor már okleveletek lesz.
Nem lesztek beosztott „tárca nélküli“ erdészek, a kik
kel úgy bánnak, mint valaki gyakornokkal! Tudni fog
ják rólatok, tudni fogja mindenki, ha ügyvédek, mérnö
kök, bírák, tanárok, orvosok stb. lesztek, hogy milyen a
qualifikaciótok — és nem lesztek annak kitéve — mint
mi vagyunk, hogy valaki azt kérdezze: „Hány osztályt
végzett?“ Nem lesztek kitéve annak, hogy valamely
bárócska, vagy grófocska vadászat után 5 frt borravalót
nyomjon a markotokba!
Szép a természet, de levegőből meg nem él az em-
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bér, szép a szak, de ne gondold fiatal ember, hogy pus
kával válladon ábrándokat szőhetsz a szabad természet
ben. Nyomni fogod a rajzasztalt reggeltől estig, számitgatni fogsz reggeltől estig, mérni fogsz reggeltől estig,
vagy pedig fogalmazol reggeltől estig — és miért? —
azért, hogy 20 évi szolgálatra belejöhess a főerdészi
rangba.
Nem adják meg neked a mérnöki címet, miként azt
külföldön tették, hogy legalább más színben lásson a
világ és többre becsüljön 1
Sem „címet“, sem megélhetést nem ad e pálya, —
miért választod ezt fiatal ember?
Ha sorsunk javításának végre radikális orvoslását meg
nem éljük — akkor ez a jövő vár reátok ti reménytel
jes, ideális hallgatói az akadémiának. Buzduljatok, küzdjetek és bízzatok — ily jövőért érdemes küzdeni és ily
kilátások mellett érdemes bízni a jövőben.
Cornus

Még egyszer az erdészeti kinevezésekről.
E lapok f. évi március 1-én megjelent 23.. száma az
erdészeti kinevezéseket és a fizetésrendezést is méltatja.
Miután ez a közlemény és az abban foglaltak az egész állami
erdészeti tisztikart, — a mint mondani szokták, — az
elevenén érinti, nem lesz fölösleges, ha ahhoz még egy
pár szót hozzáfűzünk.
A közlemény szerzőjének fejtegetésével — a fizetés
rendezés, a fizetési osztályokba való beosztás, állásarányositás, a napi dijak és útiköltségekre vonatkozólag
felhozottakra nézve — azt hiszem, kivétel nélkül egyet
ért minden állami erdőtiszt. Csakugyan szégyenletes ál
lapot — a többi egyetemi képzettségű állami alkalmazot
takkal szemben — hogy nálunk az akadémikus. képzett
séggel biró, tehát a képzettség fokára nézve az egyetemi
képzettségű jogásszal, tanárral, mérnökkel egyforma
kvalifikációval okleveles erdőtiszt a 4—6 gymnásíális
osztályú hivatali segédszemélyzettel, az igazolványos el
bocsátott katonai altisztekből állami szolgálatba lépő
kezelőtisztekkel — sőt a legutóbbi közigazgatási törvényjavaslat szerint, a vármegyei litográfussal (kiadó, irattár
nok, írnok stb.) egy rangosztályban a XI. rangosztályban
szolgál éveken át mint erdészjelölt, a mig végre a X.
rangosztályba jut, — abba a rangosztályba, a melyben a
gyakornoki évek után, képzettségi fokánál fogva, tulaj
donképen az állami szolgálatot kezdenie kellene.
A pénzügyminister annak idején — a Széli-féle törvényjavaslat bizottsági tárgyalásánál — mikor a magasabb
képzettségű tisztviselők beosztásáról, a kezdő fizetés meg
állapításáról volt szó, kijelentette, hogy azért tartja a XI.
rangosztályban a kezdő fizetést csak 1400 koronával
megállapitandónak, mert ebben a rangosztályban amúgy
is csak alárendelt képzettségű tisztviselők szolgálnak, a
magasabb képzettségűek a X. rangosztályban kezdik a
szolgálatot.
Nézetem szerint ebben rejlik az állami erdőtisztek nagy
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sérelme. Az akadémikus képzettségű okleveles erdőtiszt
képzettségi foka, előtanulmányai fölérnek az egyetemi
képzettségű jogászéval vagy tanáréval; de hazánkban,
hol minden 3-ik tanult ember jogvégzett, a tehnikus élet
pályák még mindég lenézettnek tekintetnek, pedig a mai
reális világban ezek az élet igazi mozgatói. Soha sem
lesz Magyarország gazdag, hatalmas állam, mig az úgy
nevezett gyakorlati tehnikus foglalkozások az őket meg
illető megbecsülésben nem részesülnek.
Ennek az abnormális állapotnak megszüntetése egy
csapásra orvosolni fogja az állami erdészeti tisztikar sé
relmei legnagyobb részét, mert ha az okleveles erdőtisztgyakornokból egyenesen a X. rangosztályba neveztetik, ki
— úgy a mint ez az egy alma mater kebeléből kike
rülő bányászati tisztviselőknél a segédmérnökkel történik,
mindjárt kezdetben megadatik a fiatal kezdő erdőtiszt
nek, a mai viszonyokhoz mérten, a megélhetés szerény
feltételei és a további előhaladás reményében még oly
időben gondolhat a családalapításra, a mikor biztos kilá
tással remélheti, hogy gyerekeit még szolgálata alatt föl
is nevelheti. Ezen elv méltányos megvalósítása mellett
természetesen a többi tisztviselők is egy rangosztálylyal
előbbre jutnának, úgy hogy mint a bányászatnál a fő
mérnök, nálunk is a főerdész már a Vili. rangosztályba
soroztatnék be. Ez volna az igazságos, a helyes, a kép
zettségi foknak megfelelő, más állami szolgálati ágaké
hoz képest egyedül méltányos állásarányositás. Ennek
keresztül vitelére nézve volt is mód és alkalom akkor,
I mikor az 1893. évi IV. t.-c. életbe lépett. Ez a törvény
cikk 21-ában az állam gazdasági ágazatainál alkalmazott
tisztviselőket mellőzte, de administrativ utón volt mód
reá, hogy nálunk is, mint a kincstári bányászatnál, az
állásarányositással segítsenek e hiányon. Ez öreg hiba,
hogy nálunk az erdészetnél ez az administrativ rendezés
elmaradt. El kell ismernünk, hogy a legutóbbi években
az előbbiekhez képest sok történt, de ezt a mulasztást
pótolni még nem sikerült, mert ha az akkor megtörténik,
ma a fizetésrendezés más viszonyok között talál és nem
kellene még mindég az állásarányositásról ábrándozni,
a mely más szolgálati ágak előtt most úgy tűnik fel,
mint valami uj előny, holott pedig ennek már 1893. év
ben megkellett volna történnie.
Az állami tisztviselők napidíjairól és útiköltségeiről ál
talában az 1896. évi március 25-én megtartott ministertanácsban elfogadott szabályzat intézkedik. Ez a szabályzat
van érvényben minden rendű állami tisztviselőre nézve.
E szabályzat szerint számítják napidijaikat és kilométer
pénzeiket a bányászati tisztviselők is, csak az állami er
dészet az, hol még az ez előtt 50 évvel megállapított
32 filléres postahajtópénzek felszámítása és Ya, 1Í4 napi
dijak vannak érvényben. Méltán kérdezzük: miért nem
kötelező ez a ministertanácsi határozat az állami
erdészekre is ?
E szabályzat azokra a tisztviselőkre nézve, kinek szol
gálata egy bizonyos meghatározott kerületre terjed ki,
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miriaméterenkint 4 korona kilométerpénzt, 5 kim. távol
ságon felül már napidij-felszámitást és pedig az alsóbb
rangosztály teljes napidijának felszámítását ismeri. (Pénz
ügyi közlöny 1896, évi 10. szám.)
Hogy miért kell az állami erdőtiszteknek 12 kilométert
gyalog megtenni és 8 kilométeres távolságra minden
napidijmegtérités nélkül exkuzalni, azt igazán nem tud
juk megérteni. Hiszen épen az erdőtiszt talán az egyedüli
az összes állami alkalmazottak között, a ki oly nehéz,
fáradságos, megerőltető terepviszonyok mellett kénytelen
külső szolgálatát ellátni, a milyenen más állami tiszt
viselő talán életében sohase jár. Visszatérve azonban a
.Magyar Erdész“ 23. számában közölt cikknek az
előléptetésekre vonatkozó észrevételeire, azzal már nem
érthetünk .mindenben egyet. Hogy a soron kívüli elő
léptetésnek, a mostani rangosztály beosztás mellett a
XI.—IX. rangosztályokba, csak igen kivételes esetekben
van helye, az kétséget nem szenved. Ezeket a rangosz
tályokat mindenkinek fokozatos sorrendben kell végig
járnia és ekkőzben megmutatnia szakképzettségét, ér
demességét és alkalmazhatóságát. Azt senki sem fogja
vitatni, hogy a legjobb oklevél még nem jelenti a későbbi
•években a magasabb szakképzettséget, a kiválló gyakor
lati alkalmazhatóságot, a rátermettséget; valamint egyenlő
szolgálati idő mellett is, elvitathatlan, hogy mig az egyik
nagyobb szorgalma — mondjuk — individuális tulajdon
ságainál fogva, alkalmasabb, rátermettebb, érdemesebb
a másiknál. Az 1893. évi IV. törvénycikk 5. §-ában szin
tén aképen rendelkezik, hogy a fokozatos előléptetésnél
kivétel nélkül a rangsor az irányadó, mig a kinevezésnél
nem a rangsor, hanem e mellett a szakképzettség, érde
messég és alkalmazhatóság a döntő.
A mi mostani, de a mint előbb kifejtettük, visszás
rangviszonyaink mellett a VIII. rangosztály az, a hol már
kezdődőleg ennek az utóbbi szempontnak már érvénye
sülnie kell. Ki vonhatja kétségbe, hogy nem csak a
hivatalfőnököknek, a kikre nézve az említett cikk is
megjegyezte, hogy a szakképzettségen kívül még sok más
egyéni tulajdonság szükséges, hanem a központi intéző
szolgálatot ellátó tisztviselőknek is a szolgálati időn
kívül már nagyobb látókörre, rátermettségre, alkalmaz
hatóságra van szükségök. A VIII. rangosztályban, a mi
viszonyaink mellett már hivatalfőnökök is vannak. Talán
épen az lenne a visszás állapot és az keltene a szorgal
masabb, értelmesebb, buzgóbb tisztviselőknél nagy vissza
tetszést, ha azt látnák, hogy a nagyobb igyekezet, szor.golom és buzgóságnak semmi elismerése nem volna, s
ha már a X., IX. rangosztályokban eltöltött szolgálati idő
alatt kifejtett különös ügybuzgóság dacára is, továbbra
is, türelemmel kellene esetleg érdemetlenebb szaktársaik
halálára vagy penzionálására várniok. Ez a rendszer el
fojtana minden nemes versenyt, minden ügybuzgóságot
és könnyen arra a ferde következtetésre vezetne, a mit
úgy szoktak kifejezni: „hogy épen elég, ha az ember
.annyit dolgozik, hogy el ne csapják."
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Épen a Darányi-féle utolsó kinevezés keltett nagy
visszatetszést az érdemes, ügybuzgóbb tisztviselők között;
mert valljuk meg csak elfogulatlanul, ez a sorrendszerinti
kinevezés, — tisztelet és becsület a kivételeknek —
olyanokat is juttatott előre, a kik nem nagyon erőltették
meg magukat „az ur dolgában“. Tudunk esetet, hogy
az illető annyira nem remélte ezt maga is, hogy mikor
egy fiatalabb szaktárs, a ki épen kiutazott, hírül adta,
egész indignacióval utasította vissza a rossz tréfát.
Az érdemesség elbírálása, akárhogy gondolkozunk felette,
még is csak a felettes hatóság dolga. Hogy itt egyesek
képzelt vagy talán néha jogos sérelme is megeshetik,
az is természetes, mert absolut igazság nincsen-e földön?
Más kérdés azonban az, hogy a központi szolgálatnál
kik alkalmaztassanak és hogy a mi mostani viszonyaink
mellett külső kezelő tisztek a VIII. rangosztályba kinevez
tessenek-e.
Nézetünk szerint központi szolgálatra — az erdőrende
zőket sem véve ki — azok az érdemesek és rátermettek
alkalmaztassanak, akik külső kezelési szolgálatban is már
voltak és a kik arra csakugyan alkalmasaknak találtatnak.
A mostani rendszer mellett nem egyszer megesett, hogy
olyanok láttak el központi intéző szolgálatot, a kiknek
a gyakorlati külső szolgálatról alig volt sejtelmük.
Nézetünk szerint a soronkivüli előléptetés kedvezmé
nyét — de csak a VIII. rangosztálytól fölfelé — azoknak
a központi, intéző és vezető szolgálatot teljesítő tisztvise
lőknek kell juttatni, akik erre csakugyan érdemesek, a
fölös számú helyekre pedig érdemes kezelő tiszteket kell
kinevezni, a kiknek sorából a központi szolgálat intézői

j

A medve.
ipulus szerint minden va
lamire való Írónak leg alább
egy lengyelt kell fogni, Ef.
pedig azt állítja, hogy min
den valamire való vadász
nak kell hogy legyen leg
alább egy medvéje. — Én
akkoriban rögvest fogtam
is vagy száz darab len
gyelt, de a huncutok mind
megszöktek s igy nem bizonyíthattam be irói nagyságo
mat; most azonban sietek a medvémmel. Remélem, pél-
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dámat követi minden jó vadász hírére aspiráló egyén,
bemutatja medvéjét vagy medvéit, mert tudniillik a med
vék számával nő a vadász nimbusa is.

Páncsuknak hívták. Még bocs korában fogták meg a
poroskói pásztorok és oda ajándékozták a papnak —
egy kupica pálinkáért. (Ugy-e olcsón kelt el ?) A pap
gyermekei természetesen őrömrivalgással fogadták és
nyomban megkeresztelték Páncsuknak. A papné fülidegei
azonban nem sokáig tűrték a kis Páncsuk folytonos
mormoló bömbölését — oda adta tehát az épen akkor
arra felé vetődő taliánnak.
A talián aztán bot, korbács, éheztetés és más ember
séges eszközök segítségével egészen helyrevaló karcsú
legényt formált belőle. Füty és dob segítségével meg
tanította táncolni; karikát fűzött az orrába és elindult
vele kőrútra. Páncsuk igen fogékony elmének bizonyult,
mert emberek között járva, igen sokat tanult el tőlük,
így pl. a részeg barát táncát és más az életből ellesett
dolgokat olyan természethűen utánozta, hogy a szerednyei
főldesúr nyomban ötezer forintot Ígért érte a taliánnak.
Meg is kapta érte.
Páncsuk sorsa ekképen egyszeriben megváltozott, a
karikát levették az orráról és szép vasrácscsal körülke
rített lombos kertbe zárták, ahol még külön kis házikót
építettek neki, az idő viszontagságai ellen. Volt enni,
inni valója a mennyi csak kellett, dolga pedig mindössze
annyi, hogy ha cifra urak és selyemruhás hölgyek jöttek,
muzsikaszó mellett meg kellett mutatni a részeg barát
táncát és más mulattató apróságot. A szép hölgyek pe
dig mosolyogtak és narancsot meg cukrot dobáltak neki
a vasrácson keresztül, ő pedig mély hajlongáSQk között
fogadta a nyalánkságot.
Természetes, hogy ilyen életmód mellett kezdte vissza
nyerni a régi medveformáját és ami szintén vele jár a
jóléttel, gyakran látogatta az unalom . . .
Egyszer amint jóllakva nagyokat ásítva nyújtózkodott
a bársonyos pázsiton, feje fölött egy ágon megszólalt a
csalogány. Páncsuk elmerengve hallgatta a madár bús
zokogását, aztán egyik mancsával két könycseppet mor
zsolt ki saját apró okos szeméből.
— Miért sírsz te kis madár? Miért vagy olyan boldog
talan, kit veszítettél el? — kérdezte résztvevőén, mert
a Páncsuknak volt ám szive is.
— Nem vagyok én boldogtalan, — felelt a kis csalo
gány, nem vesztettem el senkit. Van nekem puha fész
kem, szerető párom, szép pelyhes fiaim . . . .
— Akkor miért zokogsz oly panaszosan?
— Az én hivatásom, — szólt a csalogány — minden
szerencsétlent megsiratni. Most a te sorsodat siratom,
hogy im milyen hatalmas nagy állat vagy s mégis ilyen
szerencsétlen sorsra, rabságra jutottál . . . .
-— Nekem nagyon jó dolgom van s igazán nincs okom
miért panaszkodni, felelt Páncsuk — megelégedetten
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mosolyogva, — minden amit szemem gyomrom megkí
ván, az mind megvan bőségesen . . .
— Mit ér az — sóhajtott a csalogány — ha nincs
meg a szabadság . . .
— Szabadság? — lepődött meg Páncsuk — mi az ?
— O h! te szerencsétlen, hát még azt sem tudod ?
Avagy soha nem emésztett vágy szállni a magasba,
menni oda, hova a gondolat, az akarat hatalma visz?
Páncsuk mosolygott: — már hogy emésztene ilyen
dőre vágy; nincsen nekem szárnyam.
— A szabadság érzete szárnyat ád még az ólomnak
i s : — szólt lelkesülten a kis csalogány. — De te nem
ismered a szabadságot, az akaratod le van nyűgözve az
emberi hatalom által . . . Táncolsz, hajlongsz és cserébe
elveszik tőled a szabadságot, kapsz enni, inni és puha
fekhelyet . . . Pedig ott messze a kéklő erdőben ott
laknak a te testvéreid, kik szabadon járnak, kelnek, akik
nem hajlanak meg az emberek hatalma előtt, akiktől az
emberek félnek, remegnek, mert ők erősebbek. — Hidd
el, hogy a te mostani életed csak vergődés s bármi jó
dolgod lesz, soha nem fogsz élni, soha nem leszel bol
dog, mert egyedül a szabadság az, a mely boldogít és
éltet, — suttogta a csalogány és halk szárnyrebbenéssel
tova szállt . . .
*
De Páncsuknak nyugalmát elrabolta a csalogány;
azóta ha táncol, ha eszik, ha alszik, folyton a szabad
ságról álmodik. O h! ha ő szabad lehetne, ha sikerülne
neki innen megszökni, a természet szabad fiai közé.
Soha többé nem nézne a zsarnok emberekre. Vizsgálgatta a vasrácsot és sokszor megrázta azt, vájjon nem
tudna-e rést ütni azon, hogy szabaddá legyen.
A szerencse kedvezett neki.
A szolga egy napon elfelejtette becsukni a rács ajtaját,
az út tehát nyitva állt előtte. Páncsuk nem sokat tana
kodott, s mivel senki sem törődött vele, senki sem vette
észre, kisompolygott az útra s onnan gyors iramban az
erdőbe menekült. Végre tehát ő is megkóstolhatta a
szabadság gyönyörérzetét. Orrcimpái tágultak, teste re
megett s torzonborz pofája csak úgy ragyogott a bol
dogságtól. Az izgalmaktól fáradtan ledőlt egy terebélyes
tölgyfa alá s mohón szívta az eddig nem ismert friss
erdei levegőt, mig aztán elszenderedett.
Éjfél után fölébredt, bámulta a csillagos eget s a fönséges csendet.
Tehát szabad vagyok — gondolta megelégedetten. —
Igazán boldognak érezném magam, ha nem volnék oly
szörnyű mód éhes. De hát mit fogok én itt enni? Leg
alább találkoznék már egy testvérrel! ? . . .
— Ki fia vagy ? — mordult el háta mögött egy vastag
állati hang. Páncsuk ijedten fordult hátra és szemben
találta magát egy nagy ősz medvével. Nyakába borult
és zokogva panaszolta el annak, milyen rossz dolga volt
neki eddig az emberek között és hogy most végre mégis
sikerült megszöknie.
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— No hát akkor ne nyafogj, hanem élj a szabadsággal!
— Mikor olyan éhes vagyok.
— Éhes vagy? Ejnye te mamlasz, hisz terítve az
asztal, láss hozzá.
— De mit egyek, szepegett Páncsuk.
— Talán bizony hályog van a szemeden? hát nem
látod magad előtt a málnást, a szedrest.
— Málnás? Szedres? — szepegett jobban Páncsuk a
bömbölő hangtól ijedten.
— No, no — fogta szelídebbre a dolgot a vén medve
— nem kell mindjárt megijedni. Láss hozzá hát az evés
hez, magam is azért jöttem ; ennél édesebb jobb gyü
mölcsöt az emberek között sem ettél, tudom.
Páncsuk hozzá fogott a szederhez, málnához, de bizony
sehogy sem ment neki a szedés; össze-vissza szurkálta,
megvérezte hozzá nem szokott ajkát, orrát, s mialatt az
öreg medve jól lakott, alig birt egy-két szemet kihámozni
a sűrű indák közül.
— No elég volt m ár? kérdezte az öreg medve, aki
hamarosan és ügyesen bánt el a málnával és a szederrel.
— Ebből elég, de azért még éhesebb vagyok, mint
voltam.
— Ejnye lánchordta azt a nyavalyás gyomrodat! hát
mit ehetnél még ? — dühőskődött a vén medve. Ez csak
elég jó csemege!
— Egy kis húst vagy sós kenyeret . . .
— No itt ilyet nem találsz.
— Akkor én éhen elpusztulok.
— Dehogy pusztulsz; nézz rám ! Mégegyszer akkora
vagyok mint te, pedig ilyenen nőttem föl. Hanem jer,
majd elvezetlek egy kis jó mézre — és kézen fogva
vezette Páncsukot tovább. De alig mentek egypár lépést,
mikor nem messze tőlük puskadurranás és nyomába
egy medve halálhörgése hallatszott.
— Gyorsan be a sűrűbe 1 — rángatta befelé a mál
násba Páncsukot a vén medve.
— Mi az? — kérdezte ez ijedten.
— Hát ez bizony vadászember. Úgy gondolom, a vén
mackót lőtte agyon . . . Hanem veszteg légy, mert ha
észre veszi, hogy itt vagyunk, végünk van.
Páncsuk a rémülettől egészen megdermedve ült egy
helyben, agyában a különféle benyomások, gyomrában
pedig az éhség járta a forgó táncot.
No bújj ki, — ráncigálta fel a vén medve jó félóra
múltán, a veszély elvonult.
— Mond csak bátyám — kérdezte Páncsuk — gyakran
járnak erre felé a vadászok?
— Hát bizony a vadásznépség száma ma már nagyon
elszaporodott. Éjjel-nappal résen kell lennünk, ha nem
akarunk úgy járni mint a mackó koma.
— És semmit sem tudtok tenni ellene ?
— Bizony semmit, szólt komolyan az ősz medve.
— No akkor nekem jobb dolgom volt, mert soha nem
kellett félnem attól, hogy lelőnek, és ettem, ittam, mint
egy kis király. Mig most . . . .
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— Most szabad vagy, akkor meg rab voltál — dörgött
a vén medve.
— No köszönöm én az olyan szabadságot, ahol foly
ton remegni kell és egy percig sincs biztonságban az
életem, amellett még éhezem is, okoskodott Páncsuk és
szépen faképnél hagyta a vén medvét.
A szép rácsos kertben megint ott találjuk Páncsukot.
Kap enni, inni amennyit csak kíván, szép selyemruhás
hölgyek jönnek és cukorkát meg narancsot nyújtanak
neki a vasrácson át. Ő meg hajlong, táncol muzsikaszóra
és mutogatja megint a részeg barát táncát . . .
Mert hát ő az emberek közt nőtt fel és tőlük igen
sokat tanult . . . .

Sáska.
AAA* AAAAAA* AAAAAA A ¥ AAAAAAA A AAAAAAA AAA A

A koma és a mákvirág.

nd a kettő bajának az
asszony volt az oka.
Mi is lehetett volna
egyéb? De a koma
volt a furfangosabb,
hát a mákvirágnak
kellett megszenvedni
De halljuk csak mi
kép.
G ... a barátom immár negyedik esztendeje élte mézes
heteit Ujhuta legkívánatosabb asszonyával Magdával.
Azaz, hogy igy tett volna, ha esze lett volna.
De hát nem volt. Kis feleségét már jó ideje napról
napra igy mulattatta :
— Te asszony 1 Tudsz-e rébuszt fejteni ?
— Ha segitsz, édes, hát hogyne.
— Mond csak, miért sóztad el ma a levest?
Elpirul az asszonyka.
— Nem sós az Károlykám, csak épen olyan izü,
amilyennek te máskor szeretted.
— No, de nem egészen.
Hozzák a húst. Károly már előre lam entál:
— Már az igaz, hogy mindig olyan vén marhát vág
ez a mészáros. Egyetlen falatot sem nyelhetek le soha
jóízűen. Aztán legalább tisztességesen tálalnák fel az em
bernek ezeket a rinocerosz szeleteket. Micsoda csizma
talpat lehetne belőlük kalapálni.
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És csakugyan, az asszonyka is úgy találja, hogy ehe
tetlen minden. A leves, a hús, a kenyér. Ízetlen az ital,
a gyümölcs. Szinetlen a kert, hideg a szép tavaszi nap
és leghidegebb a hitestársi élet . . . Csöndesen kifordul
az ebédlőből, hátha igy jobban fog esni férjeurának
az ebéd.
De az én legkedvesebb barátom ekkor is dohog :
— Csak asszonyt ne teremtett volna az öreg ur erre
a világra. Mingyárt pityereg s a legjámborabb embert is
kiforgatja a jókedvéből.
Pirosán és mérgesen kelt fel az asztaltól, fogta a pus
káját s elment.
Kint az erdőn folyt a tavaszi csemeteültetés. A tavaszi
lég, az ültető lányok és menyecskék nótázása úgy kiverte
belőle a rósz kedvet, hogy szinte haza sem akaródzott
menni. Neki, a legszebb ujhutai asszony urának.
Mégis hazavetődött jó későn.
— Károlykám! szólította meg otthon a felesége. Olyan
régen voltam odahaza. Eressz el engem nehány napra.
Egy hét múlva otthon búcsú napja lesz, anyámnak ilyen
kor, tudod, mennyi a dolga. Milyen jól fog néki esni, ha
meglepem őt és segitgetek neki.
— Látod fiacskám, ezt jól teszed. Csak eredj és mu
lass magad is egy kicsit
— De utánam jösz majd ugye ? Olyan messzi van az
a Sárad. Nyolc óra vasúton és két órai kocsizás . . .
Istenem !
— Hogyne, hogyne. Természetes, hogy érted megyek.
A vén róka!
Hja, Karit gyerekkora óta arra tanították, hogy csak
a hülye elégszik meg azzal a mije van. Az életrevaló
ezen felül még a másét is magához kaparitja. És Kari
bévette ez oktatást: Ha Petőfit is bévette volna, akkor
az is eszébe jutott volna, hogy: Kari vigyázz, kedved
majd követendi gyász !
Kari azonban nem vigyázott, hanem korán reggel kikisérte feleségét a vasútra, azután hazament, vállára
vetette a puskát és kiment az erdőültető munkásokra
ügyelni. Mert azok mellett a mihaszna fölvigyázók mel
lett akár el is alhatik a munkás. Nem bánják azok.
Egész nap künn volt. Estére hazament, másnap megint
kiment, megest hazament, ismét bévette magát az er
dőbe, meg hazatért és kezdte unalmasnak találni a napo
kat. A szép tavaszi napokat.
— Hogyisne, mikor még csak ki sem beszélheti magát
az ember senkivel ebben az elátkozott faluban.
Aztán várta a feleségét, várta egy hét múltán, várta
két hét múltán, de Magda nincs. No ő meg nem mehet
érte. Nem vékával mérik neki a koronákat, hogy csak
úgy ide-oda utazgathasson. És nem is ment . . . amiért
aztán — ellőtték akezeujját. . . Most már nemcsak nappal,
de éjjel is kint ült az erdőn. Leste az orvvadászokat.
*
*
Volt az ültetők között két szegény asszony. Munkás,
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dolgos mind a kettő, öreg sem volt egyik sem, — csak
olyan, mint a barna-pirosra sült ropogós cipó avagy a
fán mosolygó hólyagcseresznye. Egyiket sem kellett a
munkára nógatni sohasem.
Az egyiknek is, a másiknak is épen olyan munkasze
rető, derék ember volt a férje is. Mig azonban a vászon
cseléd — bármint iparkodott is — naponként nem kere
sett többet negyven krajcárnál, a két férfi napi keresete
két év óta három forintot is kitett, mert jobb helyen
kereste — Amerikában.
Hát a két szegény menyecske csak itthon szorgosko
dott, rakosgatta a strimfliszárba az amerikai pénzeket és
emellett nevelte a tyúkot, csibét az urának, ha majd
hazajő.
Egy fedél alatt lakott a két szalmamenyecske és ne
velte a csibéket az ura számára mind a kettő . . .
A ház padlása volt a két asszony tyukászatának a
gócpontja. Itt ringatták a csibék bölcsejét s itt borult
rájok a husosfazék is. A földszintről semmi más vesze
delem nem érhette őket.
Azonban a házikó félig a domboldalba lévén épitve,
a domb felől akármi állat könnyen bejuthatott a rozoga
fedelű házpadlásra, sőt a pitvarba nyiló padlásajtón át
még sokkal belebb is.
Aki járt parasztember házában, az tudja, hogy milyen
ez belülről. Az utcáról a pitvarba nyitunk, a pitvarból
jobbra nyílik az egyik, balra a másik lakószoba ajtaja.
A pitvar felett nagy nyitott kémény és padlásajtó, amely
hez egy létrán kapaszkodhatik fel, akinek kedve van
ehez. A nagy kémény alá torkollik a szobában levő
búbos kemence, amit leggyakrabban sárba rakott vályog
ból készítenek.
Hébekorba a padláslétrát a nagy kémény alá is
támasztják s igy hordják füstbe a szalonnát, oldalast,
sonkát, kolbászt. Jó helyen van az ott nagyon.
Április 18-adikát kritikus napnak jósolta szegény Falb.
Igaza is lett.
Esteli féltiz órakor, amikor már minden kötelességtudó
fa, bokor és virág észvesztő tavaszi illattal rakosgatta
teli a levegőt, egész váratlanul egy alattomos róka ug
rott föl a két szegény asszony házikójának a padlására,
nyilván azzal a célzattal, hogy egy kis erősítő huseledelre tegyen szert.
A halálra vált tyúkok eszeveszetten bukdácsoltak be a
pitvarba a nyitott padlásajtón keresztül s ugyanúgy cse
lekedett — bár akarata ellenére — a róka is.
No, lett odalent zsibaj.
A váratlan zenebonára muszáj volt kiugrani az ágyból,
lámpát gyújtani és a pitvarba nyitni.
Szent ég; micsoda fölfordulás volt ott. A tyuk a róka
elől, a róka a menyecskék elől, a két menyecske minden
elől futkosott, ugrosott, sivalkodott és röpködött.
Rókakoma előbb a kémény alatt falhoz támasztott
mosóteknőre ugorva, a kéménybe próbált felkapaszkodni,
de a bátrabbik menyecske — a barna — észrekapva

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

2. szám.

MAGYAR E R D É S Z

bátran farkon fogta a rókát. Ez rémültében a másik felé
kapott és elkezdett veszettül ugatni. Erre a barna rémült
sivalkodás közben megforgatta feje fölött a parittyává
lett rókát s derekasan földhöz nyekkentette. Hogy a fo
golynak predesztinált róka el ne inaihasson, a padlás
létrát s a mosóteknőt földre fektették, nagy okosan a
pitvar közepére s igy már az asszonyok közül is hol az
egyik, hol a másik nyekkent nagyot, amint a létrán el
vágódott. A földrevágott róka most az egyik kemencefütő
lyukba menekült, de az asszonyoktól ádázul kiüldöztetvén, a szembenlévő kemencelyukba ugrott, ebből ismét
az elsőbe szöktették és ismét vissza a másikba s addig
ugratták ide oda szegényt, amig végre átütötte az utcai
szobába nyúló kemence oldalát s a szobába ugrott.
— No vége, vége. Kifut az ablakon — jajgattak az
asszonyok s egyben berontanak a szobába, nézik hol a
róka, hol a róka. Hát a róka sehol sincs, csak eltüsszenti
magát valahol valaki:
— Hapci, happcci!
— Kedves e . . . kezdi az egyik, de abban is hagyja
hirtelen.
Megint csak keményen prüszköl valaki a kemence
tetején. Hát — uramfia — a kormosképü róka guggol
odafent.
Megint kezdődik a hajsza.
A róka a ruhafogasra, innen a padmalynak ugrott,
földrezuhant, az ágyba ugrott, innen a bölcsőbe perdült
egy pici baba mellé. Majd ismét a szekrényre szökött,
innen levert két fiaskó sört és két poharat, végső erő
feszítéssel még egyszer végig ugrosott minden már be
járt helyet, azután erejét vesztve, fejét az ágy és a fal
közé dugta s igy várta kimerültén csúfos halálát.
Mit is várhatott egyebet.
A szőkébbik menyecske most tarkón ragadta a meg
szelídült komát, a másik ismét a farkát és a lábát kapta
meg és nem tudták, hogy mit tegyenek. Vártak hát kí
váncsian, hogy mi lesz most már.
De igaz is az, hogy — ahol legnagyobb a veszély, ott
legközelébb a segély!
Hogy, hogy nem, mintha csak az égből pottyant volna
le, egyszeribe csak ott termett a — szomszéd.
No volt öröm.
A két menyecske a legméltóbb kézbe tette le a zsákMig a férfi erőst fogta a rókát, addig a két fehércseléd
egyesült erővel keresett láncot, kötelet, mit, hogy bilin
csekbe verje az embertelen csendháborítót. Elő is kerí
tettek csakhamar egy csemeteültető zsinórt és rákötötték
a róka nyakára. Jó bogra kötötték.
— Még a száját is körülkötözöm, hogy ne haraphas
son — mondta a szomszéd. Majd úgy vezetem aztán
magam után, mint a kutyát.
Megcsinálta szépen a hurkot és rátolja a róka orrára.
Mielőtt azonban meg is szoríthatta volna, a vörös bundás
belemart a kezébe, leharapta a mutató ujja felét, neki
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ugrott az ablaknak s zsinórostul együtt elnyelte az éjszaka.
Így volt, akárki mit mond is.
*
Április 12-én átléptem a Bükkön G . . a pajtáshoz egy
kvaterkára. Tudtam, hogy egyedül van, mondok, majd
eldiskurálunk.
Bekanyarodok a portájára, hát legelébb is a szép
Magduskával hoz össze a jó sors.
— Istenem milyen szerencsétlenség érte szegény
Károlyt — panaszkodik nekem.
— Ugyan — Magda — ne rémítsen el.
— Meglőtték szegényt. Szegény Károly, szegény
Károlyunk.
Benyitunk Károlyhoz.
— Mi a te Károly ? Mi bajod ? Szólj !
— Sülyedjen el alatta a föld, — felelte szelíden.
— Nono, hát csakugyan. . .
— Persze, hogy. Meglőtt az a zsivány lesipuskás,
amikor kicsavartam a puskát a kezéből. Ellőtte a mutató
ujjamat.
— Látod — te fráter — könnyelmű vagy. Hátha ko
molyabb bajod történt volna. A feleségedre nem gondol
tál ugye. Mi lett volna vele. Mi ? Hol az a puska ?
— Hol, hát beküldtem, mint bűnjelet a szolgabiróhoz.
— És a raubsicet . . . megölted . . . ?
— Meg a fenét. Úgy eltűnt a gaznép, amint a fáj
dalom elkábitott, mintha a föld nyelte volna el.
■
— A lelketlen ! A lelketlen haramia — siránkozott az
asszonyka.

Korrektor.

A börvelyi vaddisznó.
Valami rendkívüli dolognak kellett történnie a nap
alatt, mert Péter, a csigalassúságú, nyúl bátorságú, de
Börvély bölcs kupaktanácsától a vármegye székén is
cifra Írásban bejelentett erdőkerülő bősz oroszlánként
száguldott végig az utca sártengerén. A járó-kelők fej
csóválva megálltak; a hírneves község apraja-nagyja
összefutott és szine-java találgatta a szokatlan esemény
nyitját. A legöregebb emberek siettek kijelenteni, hogy
Pétert szaladni még soha sem látták. Nehányan próbál
gatták szólásra bírni, de az megnem állt volna egy
szekér hasábfáért sem.
Nem maradt más hátra, mint elébe kerülni Péternek,
lefülelni s addig el nem ereszteni, amig ki nem vasal
ják belőle a nagy titkot, amely az ő lábainak ily szokat
lan gyorsaságot kölcsönzött.
De bizony rosszul jártak vele, mert ez azt mivelte
mostan, amit a vad oroszlán. Előbb csak szálankint
gyűrte lefele az elébe állókat, azután pedig párjával s a
tápászkodókon pehely könnyűséggel átugorva, vágtatott
tovább, egyenesen a gondnoksági irodába.
Oda érve kissé meghökkent, hogy az ajtó nem akar
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nyílni a sarka felől. Meglelvén azonban a kilincset, sietett
ajtóstól rohanni befele. Bent az iratszekrény előtt »vi
gyázz“ állásba csapva magát, kezdte a jelentést:
— Praktikáncs urnák jelentem alássan . . . Hohó, hisz
ez a sifonyér. Tovább egy szobával.
A gyakornok ur épen nagy munkában volt. Próbál
gatta, hogy miként lehetne egy „pucdienert" nélkülöző
tajt-darabból pipázni, midőn Péter nagy robajjal be
rontott.
— No mi az Péter? Kérdé a gyakornok, miközben a
szelelni nem akaró pipát igyekezett engedelmességre
bírni.
— Jelentem alássan, jelentem alássan, — fulladozott
Péter, — erdő van a disznóban.
— Hogy mondja Péter?
— Disznó van az erdőben !
— Hát hajtsák ki onnan.
— De vad á m !
Erre a szóra a gyakornok szeme is felcsillant. Félre
tette a pipát.
— Látta Péter?
— A nyomát láttam.
— Hátha szelíd disznóé az a nyom.
— Nem a’ instálom ! A nyomon is látszik, hogy vad.
Ennyi bizonyítékra aztán a gyakornok úr is megadta
magát. Sebtiben kiadta a rendeletet, nehogy a disznó
megunja magát.
— Péter, szóljon a jegyző úrnak, meg a kántornak.
Azután nyargaljon el azokhoz az emberekkez, akiket a
minap legeltetésen rajta kapott s mondja meg nekik,
rögtön jöjjenek hajtani. Ha eljönnek, akkor majd csiná
lunk valamit a legeltetési ügyben. Péter, maga igazán
derék ember. Mire haza jön az erdőmester úr, meglepjük
egy kis vaddisznó hússal. No csak siessen Péter.
Notandum: a gyakornok úr nem annyira az erdőmes
ter urat kívánkozott meglepni a még mostan gondtalanul
turkáló vaddisznóhússal, mint inkább azt a bájos kis
angyalt, aki az erdőmester urat úgy szokta titulálni,
hogy : apa. Hanem ezt persze nem kell a Péter orrára
kötni; úgysem értené ő ezt meg.
Elég az, hogy egy óra múlva visszhangzott az erdő
a hajtók lármájától. Péter minden áron a vadászok kö
zött akart lenni s addig erőskődött a gyakornok nyakán,
mig ez végre megengedte neki.
Volt Péternek egy forgópisztolya, amely arról volt
nevezetes, hogy nem forgott. Ezzel fölfegyverkezett. Ezen
kívül gyakornok úr nyomott a markába egy kelevézt,
melyet három évvel ezelőtt találtak az irtásban s azóta
a gondnoksági irodában hevert. Péter tehát egy egész
arzenállal rendelkezve, fel állt egy olyan helyen, amelyen
emberemlékezet óta nem jött ki vad. Jó távol a többi
vadásztól, nehogy emberben-állatban kárt tehessen. Miután
a gyakornok úr a másik két Nimródot is elhelyezte, ki
választotta magának a legjobb állást s jó Lankaszterét
szorongatva, várta, hogy mit hoz a jövendő.
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Egyszerre elordítja magát valamelyik hajtó:
— Disznó!
A másik tovább adja. Rövid időn belől az erdő min
den tájáról ez a szó visszhangzik:
Disznó! Disznó!
A szegény disznónak okvetlen el kellett hinni, hogy ő
csakugyan disznó, ha már ennyien mondják.
A gyakornok szinte hallotta, mint törtet feléje a vad.
Egyengette is erősen a Lankasztert, ámde Diána istenasszony a disznót Péternek kormányozta. Péternek pedig
úgy repdesett a szive örömében, de úgy . . . Csendesen
várta, hogy jöjjön közelebb, tiz lépésre, vagy éppen ötre.
A disznó ritka nyugalommal s igen szépen közeledett,
úgy látszott, ő sem nagyon fél e kelevéztől. Mikor nyolc
lépésre volt már a halálhoz, megállóit s kedélyesen dörgölőzni kezdett az egyik fához, — miközben Péter felé
fordítva a farkát, barátságosan röfögött. Csakhogy Péter
nem értette a tréfát. A markában levő kelevézzel úgy
csapta fonákba a barátságos szörnyeteget, hogy az men
ten az orjára fordult s felfelé kezdett rúgkapálni. El
akarta röfögni még, hogy „már nekem letűnt az élet",
de nem 'm aradt rá ideje.
Ahogy utolsót rúgott, Péternek olyan kedve kerekedett,
hogy azt leírni lehetetlen. Ujjongott. Kujjogott. Mindenféle
érthető s érthetetlen hangot hallatva, járni kezdte a híres
kállai kettőst, egyedül. Azután pedig a „Hóra si de doi“-ba
kezdett bele; de ezt már nem tudta végig táncolni, mert
akkorára a gyakornok ur is oda érkezett a másik két
vadászszal. Igen elcsudálkoztak először azon, hogy ennek
a szamár disznónak éppen itt méltóztatott kisétálni.
Másodszor azon, hogy Péter el nem szaladt. De mivel
ezt a disznót már lehetetlen volt rávenni, hogy még
valaha sétáljon, hát csak belenyugodtak a sors mostoha
intézkedésébe.
Péter nyomban megkapta a parancsot, hogy törje fel
s azután nézzen utánna, hogy valahogy haza jöjjön, t. i.
a disznó.
Időközben az erdőmester ur haza érkezvén, megtudta
a nagy eseményt. Elismerés fejében a gyakornokot meg
hívta vacsorára; hol minden szem úgy tekintett reá, mint
a nap fél hősére. A másik fél hős Péter volt. (Ördög
vigye azt a disznót! Hogy nem tudott az a gyakornok
urra menni, hogy ő lőhette volna meg. Mennyivel szebb
lett volna ez igy !)
Péter is kapott egy pohár bort. Feltűnt azonban min
denkinek, hogy Péter olyan arcot vág, mint akinek adót
kell. fizetni. A gyakornok úr nem is állhatta meg szó
nélkül; megkérdezte, hogy mi bántja:
— Nem tudom elgondolni instálom, — felelt Péter,
miközben olyat nyelt, mintha egy száraz cethalat akarna
lenyelni, — mikép lehetett az, hogy ez a vaddisznó —
ártán vala . . .

Fazekas Sándor.
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T isz te le tte l kérjük a z o k a t az előfizetőinket, kik
az elő b b i évfolyam elő fiz etésév e l h á tra lék b an
vannak, s z ív esk e d jen ek ta rto z á s u k a t m ielőbb ki
eg y e n líte n i, hogy a lap to v áb b i k ü ld éséb e n fe n n 
a k a d á s b e ne álljon.

A kiadóhivatal.

* Hym enhir. Földváry Miksa oki. erdész, segéd
tanár, eljegyezte Liptó-Ujvárt Klimkó Gyula erdész
bájos leányát Irént.
* Az O rsz á g o s E rd é szeti E g y esü le t f. hó 24-én,
vasárnap délelőtt 11 órakor Budapesten, saját he
lyiségeiben (V., Alkotmány-utca 6. sz. II. emelet) rend
kívüli közgyűlést tart, melynek egyedüli tárgya az állami
erdőtisztek helyzetének megvitatása és az annak javítá
sára teendő lépések iránti határozathozatal.
* E rdészgyülés. A mármarosszigeti erdőigazgatóság
hoz tartozó erdőtisztek évi rendes gyűlése március hó
24-én volt Máramarosszigeten Tomcsányi Gusztáv erdő
igazgató elnöklete alatt. Körülbelül negyvenötén voltak
együtt főerdőmester, erdőtanácsos, erdőmesterek, erdé
szeti főorvos, főerdészek, erdészek, gyakornokok és az
erdőszámvevőség tagjai. A tanácskozás d. e. 9 órától d.
u. 1 óráig tartott s az erdészet ügyei alapos megvitatás
alá kerültek. Délben gazdag lakoma volt az erdőigazga
tónál, ki nejével s leányaival együtt a legigazabb ma
gyaros vendégszeretettel fogadta s látta el vendégeit. Dr.
Novak Károly erdészeti főorvos lendületes, nagy hatást
keltett felköszöntőben éltette az igazságos, humánus, te
hetségben és buzgóságban egyaránt érdemes Tomcsányi
Gusztáv erdőigazgatót, a szeretett főnököt. Az igazgató
meleg szavakban vendégeire, tiszttársaira ürítette poha
rát. Zachár Á. erdész a fiatalabb erdészek nevében az
igazgatót, Székely Mihály főerdőmester a köztiszteletben
álló, nemeslelkü háziasszonyt köszöntötte föl. Szabó Béla
erdész a Tomcsányi igazgató három kedves leányáról
emlékezett meg toasztjában. A lakoma 5 órán túl eltar
tott. Preineszberger Béla erdőszámellenőr művészi zon
gorajátékával élénkítette a társaság jókedvét s élvezetét.
* Az e s ő h a tá s a a lev e g ő re. Az eső nemcsak
hogy tisztítja a levegőt, de üditőleg is hat reá, mely ha
tás valószínűleg az oxydacióra vagy hydrogensuperoxyd
képződésére vezethető vissza. A múlt évi junius 13-iki
londoni nagy eső alkalmat szolgáltatott az esőnek a le
vegőre való hatásának a tanulmányozására, mivel ak
kor a levegő alig volt mozgásnak kitéve és igy az eső
vizet változatlan állapotban lehetett vegyi elemzésnek
alávetni. Az esővíz tartalmazott nagyobb mennyiségű
szilárd anyagot, kisebb mértékben konyhasót, kénsavas
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ammoniumot, szerves ammoniakot és nagyobb mérték
ben kormot s más ehhez hasonló anyagot. Föltűnő kü
lönösen az ammonium jelenléte kénsavas só alakban és
valószínű, hogy a szén elégéséből származik. Salétromos savak vegyületei ammóniákkal a légbeli villamos
ságra vezethetők vissza. Az az nap a földre hullott eső
víz mennyiséget 30 milliárd literre becsülték. Ebből ki
folyólag a vegyelemzés szerint az esővízzel a földre hul
lott 3738 tonna szilárd anyag, mely por alakban meg
fertőzte a levegőt; ebből volt 330 tonna konyhasó, 267
kénsavas ammonium és 2000 tonna korom. Az eső
nemcsak erőmütanilag, fizikailag, vegyileg, hanem a
baktériumoktól is tisztítja a levegőt.
* A gyüm ölcsfák rügyeinek é s v irágainak m eg 
v é d é s e a fa g y ellen. A rügyeknek a késői fagyoktól
leendő megvédésére nézve legbiztosabb mód az, ha a
gyümölcsfák kivirulását tavaszszal lehetőleg mindaddig
hátráltatjuk, mig a dértől, vagy fagytól már nincs mit
tartani. A természet maga vezetett rá bennünket arra,
hogy azok a fák fagynak el leginkább, a melyek elég
könnyelműek az első csalóka tavaszi napsugárra bim
bót, virágot fakasztani. A sietős mandula, barack, a mely
előbb hoz virágot, mint levelet, mily könnyen elpusztul
a tavaszi fagyoktól! Az almafa, a körte, a birs szintén
nagyon érzékenyek, bár itt a virág később fejlődik és
pedig a levéllel egyidejűleg. Bezzeg az óvatos szilvafát
nem kell féltenünk! Az kivárja, mig a fagyosszentek el
múltak ; azért ritka eset, hogy a szilvafa elfagyjon. Mig
ugyanis az elfagyás alatt közönségesen csak azt szoktuk
érteni, hogy a szemek (rügyek) és a virágok fagynak
el. Tavasz felé már sohasem kell olyan nagy hidegtől
tartanunk, mely a fának egyéb részeit pusztítaná el. Ilyen
kor tehát már csak a rügyeket és a virágokat kell fél
tenünk. Ezeknek korai kifejlődését pedig a kővetkező
módon lehet megakadályozni: Február vagy március
hóban, midőn a föld még fagyos, a fa tövére kőröskö
rül meglehetős vastagságban, mintegy 10— 12 centimé
ternyi rétegben trágyát rakunk s azt hagyjuk ott mind
addig, mig a dértől vagy fagytól már többé tartanunk
nem kell. Az igy gondozott fák a rohamos tavaszi fej
lődésben kissé visszamaradnak, mig többi társaik, a me
lyeknek tövében trágya nincs, már javában virítanak. A
föld ugyanis a trágyaréteg alatt nem enged föl; a nedv
keringés tehát sokkal csekélyebb mérvben indul meg.
Ha bekövetkezett azon időjárás, a midőn fagytól már
nem kell félnünk, a trágyatakarót el lehet szedni s a
fákat a nap melegének átengedni. Érdekes lesz azután
nézni, hogy az ekként gondozott fa mily rohamosan
igyekszik társait utólérni. Ez nemsokára sikerül is neki,
s a terméshozam 99 esetben szemmelláthatólag nagyobb
lesz, még akkor is, ha a be nem takart, tehát korán
kihajtott Iák virágai és rügyei a fagytól keveset szen
vedtek is. Ugyanezen cél elérhető úgy is, ha a téli ke
mény fagyos napok egyikén jeget rakunk a fa tövére s
azt a korai elolyadás ellen megvédendők, szeméttel, trá-
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gyávái vagy komposzttal betakarjuk, — s annak idején,
midőn veszélytől többet tartani nincs okunk, a fa tövé
ről eltakaritjuk. Általános elv azonban az, hogy a gyü
mölcsöst sem szabad frissen, vagy igen bőven trágyázni,
főleg ott nem. a hol fiatal fák vannak. Ez is érthető.
* F a e la d á s . Vízakna rt. város erdejéből közelebbről
200 hold tölgyerdő fatermése, körülbelül 18,000 szál
tölgyfa kerül eladásra. Az erre vonatkozó árverési hir
detmény lapunk legközelebbi számában fog megjelenni.
* É rte síté s . Szegényebb sorsú erdőtisztek és altisztek
lapunkra évi 8 koronával fizethetnek elő.

Szaktársak!
Ha hirdetéseket küldtük valamely lapba, ne
feledkezzetek meg a Magyar Erdészről sem ; I
tudjátok, hogy az semmiféle támogatásban sem
részesül s csupán az előfizetési dijakból tartja
fenn magát.

Mélyen tisztelt Szerkesztő Úr!
Becses lapjának e hó 1-én megjelent számában ugyan
ezen rovat alatt K. L. ur felveti azt a kérdést, hogy
miért van különbség a bécsújhelyi és körmendi mag
pergető famagvainak árai között.
Első sorban is legyen szabad megjegyeznem azt, hogy
nem voltam elkészülve arra, miszerint valaki kérdőre
vonjon azért, mert terményeimnek árát saját akaratom
szerint szabom meg, de ha már felvetették a kérdést a
nyilvánosság előtt, kijelentem, hogy áraimat egy verseny
cég harácsolásaihoz mérten kellett megállapítanom. Ez a
cég az én árjegyzékem megjelenése előtt árajánlataival
úgy a bel- mint a külföldet elárasztotta és hogy én azzal
versenyezni tudjak, kénytelen voltam az övénél kisebb
árakat megszabni, mert nyilvánvaló dolog, hogy csak
mérsékeltebb árajánlattal vehettem fel a versenyt.
Hogy Bécsújhelyen más viszonyok uralkodnak, mint
Körmenden, az eléggé világos és további magyarázatra
nem szorul.
Azt is tudhatja mindenki s igy a tisztelt kérdést intéző
K. L. úr is, hogy Zalaegerszeg környékén sem terem
feketefenyő és ennek magját ott még olcsóbban ajánlják
mint én itt Körmenden, ép úgy nem terem ott Abies
balsamea, mégis ép abban az árban ajánlják e magne
met is, és a többi lombfa-magvaknál is ugyanaz a vi
szony áll fenn.
Hogy ez nem tűnt fel K. L. úrnak, abból azt kell
következtetnem, hogy a zalaegerszegi magpergető árjegy
zékét át sem lapozta s csak az enyémet tüntette ki

2. szám.

azzal, a mi reám nézve mindenesetre hízelgő, de hálás
köszönettel tartozom neki azért is, mert levelében cégem
jó hírnevére hivatkozott. Biztosíthatom úgy őt, mint az
érdekelt vevő közönséget, hogy a tisztességes verseny
határait soha túl lépni nem fogom, de azt senki sem
kívánhatja tőlem, hogy vitális érdekeimnek megóvása
végett áruimat olyan árban kínáljam, mely — reám nézve
a legkedvezőbb.
Ezeket tartottam szükségesnek mintegy válaszképen
megjegyezni és megköszönve mélyen tisztelt Szerkesztő
úrnak, hogy soraimnak helyet adni méltóztatott, ma
radtam
Körmenden, 1904. ápril hó 9-én
kész szolgája

Stainer Gyula
udvari szállító, első körmendi magyar
magpergető gyár tulajdonosa.
■A-Aí:*

;fc:fc:fcsfc: t

'*;*•*:*:*::*:

Sz. Gy., K. M. és F. J. uraknak. Az oly ritkán megjelenő szakla
poknál igen költséges dolog az, hogy a cimszalagra rányomassuk az
előfizetési időnek lejáratát. Lapunkra rendesen vagy jan., vagy ápr.,
vagy okt. 1-én fizetnek elő és azt vettük szokásba, hogy ruggyanta
bélyegzővel rányomjuk azt az intő szót, hogy előfizetése az említett
napok közül valamelyiken lejárt. Ha ezt mindenki figyelemmel kiséri,
úgy soha sem lehet kétsége arra nézve, mely időre terjed lapunkra
való előfizetése.

72 1904.

j ae|aj)äsj hirüetmény.

A csikmadarasi róm. kath. iskola, a 34— 1904. számú
erdészeti bizottsági határozattal nyert engedély folytán
eladja a tulajdonát képező Csikmadaras 1. rész Hargita
„Kokojzás“ nevű ö t évi v á g á s fa tö m e g e t.
Az eladás céljából folyó évi április hó 18-án d. e.
10 órakor, Csikmadarason, az iskolahelyiségben, szó
beli árveréssel összekötött zárt ajánlati versenytárgyalás
fog megtartatni.
A fatömeg kikiáltási ára 6705, azaz hatezerhétszázöt K.
Árverezni kívánók kötelesek az árverést megelőzőleg a
kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadékké
pes értékpapírokban letétbe helyezni az árverési bizott
ság elnökénél.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el. A fatömeg kikiáltási
áron alul eladatni nem fog.
Erről árverezni szándékozók azzal értesittetnek, hogy
az általános és részleles árverési és szerződési feltételek
megtekinthetők Csikmadarason az iskolaszék elnökénél,
az erdő állapotára vonatkozó adatok pedig Csíkszeredá
ban a járási erdőgondnokságnál.
Csikmadarason, 1904. április hó 6-án.

Balló János
plébános, iskolaszéki elnök.

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

MAGYAR E R D É S Z

2. szám.

faárverési hirüetmény.
A Gerlachfalu községi volt urb. birt. csoport (Horvay Ja
kab és társai) 1904. évi április hó 2 5 -é n d. u. 2
ó ra k o r a községi biró házánál tartandó nyilvános írás
beli árverésen eladja a tulajdonát képező erdőnek az
1902. évi 86957 F. M. sz. a. megállapított üzemterv
szerint kezelt 34 2 kát. holdnyi területén tövön álló
2 0 4 4 8 d rb luc- é s 5 4 6 d rb erd e i fenyőnek 2450 45
tm3-re becsült haszenfatömegét. Becsár 9446 kor. Ki
szállítási határidő bezárólag 1906. év március hó 1-éig.
Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe : a) ha a hir
detményben kitűzött óra előtt nyujtatnak be; b) ha tisz
tán kivehető számjegyekkel s egyszersmind betűkkel is
kiírva tartalmazzák a megajánlott összeget; c) ha az
ajánlat szövege, valamint annak boritéka kivül az érté
kesítés tárgyát képező haszonvétel megjelölését szószerint tartalmazza, úgy a mint az a hirdetményben foglal
tatik; d) ha lepecsételve és ivenkint 1 koronás bélyeg
gel ellátva adatnak be ; e) ha tartalmazzák azt a nyi
latkozatot, hogy ajánlattevő az árverési és szerződési
feltételeket ismeri és azoknak magát teljesen aláveti ; f)
ha bánatpánzképen a megajánlott összegnek legalább
10 százalékát készpénzben tartalmazzák; g) ha úgy
vannak aláírva, hogy az aláírásból az ajánlattevő neve
és lakhelye (utolsó postaállomás) világosan kiolvasható ;
és h) ha a boríték kivül „Ajánlat a gerlachfalvi úrbéri
fakészletre“ felírással van ellátva. Utóajánlatok egyálta
lában nem fogadtatnak el.
A részletes árverési és szerződési feltételek a lőcsei
m. kir. állami erdőhivatalnál, az annak alárendelt szepesszombati m. kir. járási erdőgondnokságnál és a birto
kossági elnöknél tekinthetők meg naponta 11 — 12 óra
között.

A z elnök.
Szám 594/1904.

faelaöási hirdetmény.
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kiáltási ára 10938 kor. azaz tizezerkilencszázharmincnyolc korona.
Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a.
A fenti összegű bánatpénzzel, vagy megfelelő
értékű óvadékképes értékpapír és ajánlat- (cso
port megnevezése) felírással ellátott zárt Írásbeli
ajánlatok 1904. évi április hó 27. napjának
d. u. 6 órájáig alatt irt közbirtokossági elnökhöz
Csikszentgyörgyre nyújtandók be.
Az 1 koronás bélyeggel ellátott ajánlatban a
felajánlott vételár számjegyekkel és betűkkel
kiírandó, továbbá határozottan kijelentendő, hogy
ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket
ismeri és azokat magára nézve feltétlenül köte
lezőknek elfogadja.
Ajánlat úgy az egyes csoportra külön-külön,
valamint a három csoportra együttesen is tehető.
Az árverési és szerződési feltételek a csikszentgyörgyi körjegyzői irodába a hivatalos órák
alatt megtekinthetők.
Csikszentgyörgy, 1904. március hó 30-án.

Puskás Lajos

Basa Dénes

jegyző.

id. b elnök.

„A P I S O L“
Tatay M iklós m éhszurás 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 keletkezik. — Olcsóságánál fogva azt
minden méhész beszerezheti, mivel egy üveg ára 1 kor.,
mely 110 fillér előleges beküldése mellett bárhová meg
küldetik. — Nagyobb megrendelők és viszontelárúsitóknak tiz üveget 7 koronáért szállítok bérmentesen.
Kapható: a feltaláló T a t a y M ik ló s gyógyszerésznél
Sárköz-Újlakon és minden nevezetesebb méhészeti
cikkek elárusitójánál.

Csikszentgyörgy község közbirtokossága köz
hírré teszi, hogy a tulajdonát képező következő
vágásterületeken találhatófakészletekfognak zárt
írásbeli ajánlattal egybekötött nyilvános szóbeli
versenytárgyalás utján 1904. évi április hó 28-án
Árverési hirdetmény.
délelőtt 9 órakor Csikszentgyörgy községházánál
A beregsárréti (Bereg megye úrbéresek
eladatni:
erdejében
eladásra engedélyezett 6 6 4 drb
I. csoport, I. vágássor 2. és 3. osztaga (Csobányosi) 29 94 k. holdon található mintegy 4431 töln-y é s 8 8 7 d rb b ü k k fa , a mely 307
m3
mű
és
3166 m3 tűzifára becsültetett, folyó
m3 gömbölyű lucfenyő haszonfa kikiáltási ára;
8862 kor. azaz nyolcezernyolcszázhatvankettő évi m á ju s h ó 3 -á n délelőtt 10 órakor Bcregsárrét
község
jegyzői irodájában Írásbeli
korona.
II. csoport II. vágássor 34. osztaga (egerszéki) ajánlattal egybekötött szóbeli nyilvános árve
14 39 kát. holdon található mintegy 1842 m3göm résen el fog adatni Kikiáltási ár 7547 kor.
bölyű lucfenyő haszonfa kikiáltási ára 4605 kor. 20 fill, bánatpénz 760 korona. Utóajánlatok
el nem fogadtatnak. Az árverési feltételek az
azaz négyezerhatszázöt korona.
úrbéres elnöknél megtekinthetők.
III. csoport III. vágássor 96. osztaga (benesdi)
Beregsárrét, 1904. márczius 31.
45 96 kát. holdon található mintegy 3401 m3 göm
bölyű lucfenyő haszonfa és 1470 m3 tűzifa ki
Ú r b é r e s e ln ö k .
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Nagy-Bereg község elöljárósága közhírré teszi,
nogy a község tulajdonát tevő s a beregszászi
vasúti állomáshoz mintegy 5 kilométerre jókarsan levő törvényhatósági út közelében fekvő
„Longodár“ nevű 8 15 kát. hold cserkéreg ter
melésre alkalmas erdő cserk érg e, melynek
secsértéke 3260 korona, 1904. é v i á p ril hó
28-án d é le lő tt 10 ó ra k o r Nagy-Beregen a
községházánál nyilvános árverésen el fog adatni.
A cserkéreg egyedül képezi az eladás tár
gyát s egy öl cserfa után nyerhető cserkéreg
kikiáltási ára 6 koronában állapíttatik meg.
Árverezni kívánó köteles az árverés megkez
dése előtt bánompénzül 1000 koronát azaz
egyezer koronát letenni.
Árverési vevő a bánompénzen felüli vétel
árat a cserkéreg számba vétele után köteles
azonnal kifizetni.
Az árverés alkalmával felmerülő összes költ
ségeket vevő köteles fedezni.
Az árverés egyéb feltételei a nagyberegi kör
jegyzői irodában megtekinthetők.
Nagy-Bereg, 1904. április 8-án.

Szenörey

Kovács üstván

körjegyző.

BRÜNN 1894.

biró.

KITÜNTETÉSEK:
*
TROPPAU 1895

Jtdöcr V. és fia

f7\ )
(U _
Zvxx/J
I
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Szarvas- és őzagancstáblákat, gyönyörű faragott képrámákat, szivar-, keztyüdobozokat s mindenféle faragványokat olcsón
készít Briestenszky József faragászata Rajécen, Trencsénmegye. Képes árjegyzék ingyen.

w]

fTT j
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Pályázat.
A herceg Esterházy hitbizományához tar
tozó kapuvári jószág bérnökségénél elhalálozás
folytán megüresedett e rd ő tisz ti á llá s betöl
tésére nézve ezennel pályázat nyittatik :
Ezen erdőtiszt kezelése alatt fog állani :
1800 kát. hold tölgy és kőrisfaerdő, 4000 kát.
hold égererdő.
Ezen álláshoz a következő járandóságok van
nak kötve :
Készpénzfizetés évi 2400 kor., 1800 liter tej,
80 km3 fajutalék, természetbeni lakás kerttel,
szolgálati fogat használata.
Ez állásért a siker reményével csak azok
pályázhatnak, kik :
a) fedhetlen előéletüek,
b) az erdőakadémiai tanfolyamot teljes és jó
sikerrel bevégezték és az erdészeti államvizsgát
belföldön letették.
A végzett tanulmányokról, az államvizsgáról,
az eddigi hivatalos működéséről tanúskodó hi
teles bizonyítványokkal, keresztlevéllel felszerelt
és sajátkezüleg irt folyamodványok legkésőbb
í. é v i á p rilis hó 30-ig a herceg Esterházy
jószágbérnökségének Kapuvárott (Sopron megye)
küldendők be.

Ä h erceg E s te rh á z y jó s z á g á n a k
b érn ö k ség e.
(Utánnyomat nem dijaztatik.)

freuD enthal (Osztr. Szilézia).
Á L
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| V adászati . . . .
j
ékszerkülönlegességek.
/ (H ubertus-Schm uck) szarvas- és
> rókafogakból, korcsagancsokból stb. leg( finomabb arany és oxydált ezüst kiállí) .................... tásban..........................
í É kszerek, arany- é s e z ü s t
> árúk, C h in a ez ü st-cik k ek é s
> d ö n tv é n y - tá r g y a k g y á ra é s
> ................r a k tá ra ........................
1 ^ am Pontos megadását ké k.
) Szarvas-és rókafogak előzetes bekUIí

yingol gyűrűs fácánok
m o n g o l,

to r q u a l o s ,

v e rs ik id n r,

k irá ly fá c á n o k , lin a im ik

és so-

ly e m ty u k o k tó l

tojást kiköltésre
N iY /°

te r m é k e n y s é g i jó tá llá s m e l

le it e la d

a g r ó f i l'á c á n l e i i y é s z d e .

Lábod.

megvétetnek.
Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári.
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M egjelenik m inden hó 1 én é s 15-én.
Szerkeszti és k iad ja:

Reklamációk

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 ,

SZÉKELY és ILLÉS céghez
Ungvárra intézendők.

Előfizetési ár:
Egész é v r e ................
Félévre ......................

14 K
7 K

hová az előfizetési és hirdetési dijak, valamint a lapba szánt közlemények küldendők.

A z e g y sz e rű síté srő l.
Irta: Im ecs Béla.

Mióta Széli Kálmán ministerelnökkorában ki
mondotta a közigazgatás bonyodalmas szervezé
sének, administraciojának egyszerűsítését, ez az
állami életünkre oly nagy horderejű kérdés,
minden vonalon komolyan foglalkoztatja az ille
tékes köröket.
Az erdészetnél aránylag még keveset foglal
koztak az egyszerűsítés kérdésével, a közel
múltban azonban egy ministeri körrendelet az
összes állami erdőhatóságokat javaslattételre
szólította fel, nyilvánvaló abból a célból, hogy
a beérkezett javaslatok tömkelegéből kihámozza
ami az ügy érdekében a legjobb, a legbecse
sebb, és igy legalább megvan a remény, hogy
az egyszerűsítés megvalósulásához egy lépéssel
közeledünk.
Én ugyan attól tartok, hogy ezek a javaslatok
legnagyobb része inkább csak a részletkérdések
tárgyalására fog kiterjeszkedni és a hivatalok
alárendeltségi viszonyánál és más körülménynél
fogva, a tulajdonképeni egyszerűsítéseknek valódi
akadályait nem is fogják érinteni, az igazi oko
kat talán nem is merik kellően méltatni.
Az egyszerűsítés felé való törekvés szerintem
csak akkor fog sikerre vezetni, ha jelenlegi ál
lami erdészeti szervezeteinket alapjában radiká
lisan megváltoztatjuk. Mielőtt azonban gyógyí
tanánk, vegyük a bonckést használatba és
vessük fel első sorban azt a kérdést: mit is
értünk mi tulajdonképen állami erdészet alatt ?
Egy zűrzavaros káoszt, melyben elhelyezést
nyernek a kincstári erdőhatóságok, a királyi
erdőfelügyelőségek, az állami erdőhivatalok, a
m. kir. járási erdőgondnokságok, és mi egészen
jóhiszemüleg azt valljuk, hogy ezek mind okvet

len szükséges szervei az állam erdészkedésének,
mert hiszen bölcsen megszabták valamennyinek
a maga hatáskörét, a működési terét, dologtalan
összetett kezekkel egyik sem ül, tehát világos,
hogy nemhiába fizetett tisztviselők ezek a mi
erdészeink.
De jöjjünk csak tisztába az alapfogalmakkal.
Két egymástól lényegesen elütő feladat hárul
jogviszonyaink között a magyar államra, melyek
az erdőtörvényünkben is élesen elkülönittettek.
Először az erdők jókarban tartása általában,
másodszor pedig saját erdőbirtokainak gazdasági
kezelése. Világos e két külömbség. Első fel
adatát az állam, mint közjogi személy fölibe
helyezkedvén minden más állampolgár jogainak,
mint közhatóság látja el, mig második feladata
teljesen magánjogi természetű és ebben éppen
csak oly hatáskörrel és jogokkal működhet, mint
más állampolgár.
Könnyelmű meggondolatlanságból eredhetett
e két dolog összezavarása, mert hogy ez jelen
leg igy van, ahhoz szó sem fér. Tehát változ
tassunk e szerencsétlen, tarthatatlan állapoton.
Szervezzük első sorban az állami erdészeti köz
hatóságokat és nevezzük őket akár m. kir. ál
lami erdőfelügyelőségnek, vagy állami erdőhiva
talnak, semmi mást, csak tisztán az állam
nemzetgazdasági közjogi törekvéseit lássák el, a
mihez nem kell az I/a I/b stb. ügyosztályok
tömkelegé, hanem teljesen elegendő egy és egyet
lenegy, a melyik foglalkozhat az államnak álta
lános felügyeleti teendőivel. Támogathatja ez az
uj szervezet az arra szorult birtokosokat, a je
lenleg állami kezelésnek nevezett segítséggel,
foglalkozhat kopárfásitások előmozdításával és
segélyezésével, közgazdasági szempontokból ál
lami csemetekerteket létesíthet, ingyencsemetéket
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osztogathat, szóval az állam polgárait azon törek
vésükben, hogy az erdőtörvény által rájuk rótt
feladatoknak megfelelhessenek, a közvagyonosodás érdekében istápolhatja.
Mi az állami erdőfelügyelőságek, az állami
erdőhivatalok és járási erdőgondnokságok egye
sítését kívánjuk; ezt sürgetjük jelen alkalommal is.
Adjanak illetve rendeljenek minden az erdő
törvényben hatósági joggal felruházott közigaz
gatási albizottság mellé egy előadót a szükséges
személyzettel és hozassák be az eljárásban az
az egyszerűsítés, hogy a törvénynek vagy a
hatósági intézkedéseknek eleget nem tett birto
kosok az előadó javaslatára minden más hoszszabb bírói eljárás nélkül büntethetők legyenek.
Terjedjen ki ezen uj erdészeti hatóságok jog
köre az erdőpusztitások minden nemének azon
nali betiltására, legeltetési tilalmak, erdősítési
kötelezettségek kimondására. A központban pe
dig összpontosuljon minden ügy egyetlen egy
állami erdészeti ügyosztály kezében.
Az állam másik feladatának megoldására
nézve pedig azt ajánlanám, hogy a ministerium
jelenlegi hatáskörével a kincstári erdők gazda
sági ügyeinek ellátására Budapesten egy, az ál
lamvasutak főigazgatóságának mintájára hasonló
főigazgatóság szerveztessék. Ezen uj főhatóság
intézze a kincstári erdők összes ügyeit, az er
dővásárlási ügyeket teljesen függetlenül', csak a
ministernek legyen alárendelve és közvetlen
felelősséggel az államszámvevőszéknek.

Nemzetgazdasági teendőink a jövőben.
Irta: L o n k a y A n ta l.

Midőn az „Erdészeti Lapok“ 1902. évi IX. füzeté
ben „Hivatali rendszerünk" cimü cikkemet megírtam,
szerényen megjegyeztem, hogy nem akarok forradalmat,
alapokat felforgatni. Ha megmaradok is a mai meglehe
tősen autokratikus rendszer mellett, szükségeseknek tar
tok bizonyos intézkedéseket, melyek produktiv munkára
hivatott pályánkat a mai szertelen bürokratizmustól meg
szabadítsák.
Azóta nagyot fordult a mi kis világunk. A „Ma
gyar Erdész“ hasábjain a bürokratizmus kérdésében meg
jelent közlemények oly erőteljesen és mélyen belemar
koltak ez ügy tárgyalásába, hogy most már csakugyan
eljutottunk a régi szervezetek alapjainak döngetéséhez.
De nemcsak erdészeti körökben tapasztalhat ez irány.

Nap-nap mellett látjuk, hogy mostani kormányunk min
den téren erős kézzel hozzáfogott a hivataloskodás
egyszerüsitéséhez; főtörekvése, hogy az adminisztráció
ban a gyakorlati élet tanulságai érvényesüljenek, működé
sünk ne rideg hivatali kezekben forogjon, hanem a hi
vatal az élettel összeforrva produktivebb munkára vezes
sen. Ezen újítási eszmecserék üditő szellők a bürók do
hos, tikkasztó levegőjére s a mai korszellemnek diadala
a meggyülölt, termelő energia nélkül szűkölködő bürok
ratizmuson.
A „Magyar Erdész“-ben megjelent közleményeket mind
nyájan ismerjük; nem akarok azokra a támadásokra re
flektálni, melyek e közleményekben a mostani rendszer
és azok megalkotói ellen elhangzottak, de igazságérze
tem parancsolja ama meggyőződésem kijelentését, hogy
mindama férfiaknak, kik a magyar erdészet rövid tör
ténetében egyéniségűk kiválóságával eddig irányitó befo
lyást gyakoroltak, mi csak hálával tartozhatunk. Ők az
eddigi korszellem hatása alatt dolgoztak és fáradoztak és
annak megfelelően — a körülményekhez képest — a
legjobb elérésére törekedtek. Ámde valamint a kor, úgy
a korszellem is változik. A változott korszellem már sza
badulni óhajt, kilép a régi mederből, újabb követelések
kel áll elő. Követel, sürget, majd kényszerit, hogy tér
jünk le a régi, elkoptatott ösvényről. Nehezen esik, alig
tudjuk rászánni magunkat, hogy uj ösvényre térjünk, de
csak egy kis bátorság kell és a férfi elhatározza m agát:
elhagyja a megszokott utat, s rálép arra, mely biztosan
vezeti kitűzött céljához.
A magyar erdészeknek el kell hagyniok az eddigi
utat, mert a kitűzött cél még mindig messze van s ez az
ut nem egyenesen vezet hozzá, hanem kanyargósán.
Egyenesebb irányt kell vennünk. Ezt mindnyájan óhajt
juk. De nemcsak óhajtjuk, hanem reméljük is, hogy fel
találhatjuk, mert bizalmunk van azon férfiakban, kiket
szakképzettségük és tapasztalataik megedzettek arra, hogy
bennünket vezessenek és irányítsanak.
Hazánk mai korszelleme azt követeli, hogy minden
működésünk, a mennyire lehet, nemzeti és produktiv le
gyen. S vájjon ki merészelne ezen korszellemnek útjába
állani ? Senki, mert elsöpörné.
Korszellemünk tehát — mint mondom — elsősorban
azt követeli, hogy működésünk nemzeti legyen. Kérdés,
hogyan lesz igazán nemzeti ? Akkor, ha társadalmi szer
vezetünk alkalmas lesz faji sajátságaink érvényesülésére.
Most még nem alkalmas, de törekednünk kell, hogy al
kalmas legyen. Haladunk. Pár lépést már teszünk nem
zeti sajátságaink érványesitésére, de társadalmunknak
még mindig nagy kitartásra van szüksége, hogy megkészitse azon talajt, melyen nemzeti és faji sajátságaink
felvirágozzanak.
A régi magyar rendi alkotmányt a nemzeti szellem
lengte át. A régi magyar főpapság, főnemesség és köz
nemesség együtt érzett minden magyar nemzeti dolog
ban. E három rend az ország különböző részein szét-
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szórva élt ugyan, de megőrizte magyar jellegét és büszke
volt nemzeti érzésére. Haza- és fajszeretete átolvasztotta,
egybeforrasztotta a nemzet testével azon bevándorlókat,
kikkel pl. II. Géza, IV. Béla királyaink az ország meg
fogyott lakosságát növelték. Minden főpapi, főnemesi és
nemzeti kastély vagy vár a magyar szellem egy-egy vé
dővára vagy melegágya volt.
Ezek legnagyobb része a földbirtokban birta hatalmát
és nemzeti befolyását. A földbirtokokkal összeforrott a
honi föld szeretete, ezzel pedig a hazafiui és nemzeti
érzés. Midőn később a nemes földbirtokos osztály elsze
gényedett, elvesztette földjét, s jövevények kezébe ke
rült az, elvesztette legközelebbi szeretete tárgyát: a honi
földet; idegennek érezete magát tulajdon hazájában;
nemzeti érzése gyöngült, szive elfásult, közömbös lett.
A lélek ilyenformán nagy átalakuláson ment át a nem
zeti szellem rovására. Még leginkább a magyar tisztvi
selői osztály maradt érintetlen, mert legkevesebbet ve
szített. Neki jutott tehát az a hivatás, hogy a nemzeti
érzések és törekvések harcosa, illetőleg vezére legyen.
De midőn a magyar tisztviselői osztályt a nemzeti ér
zés és faji törekvések ápolására utaljuk és buzdítjuk,
nem felejthetjük el a nagy angol nemzetgazda, Chaimberlain mondását, hogy a termelő erő alapja a népek
gazdagodásának, hatalmának és szabadságának. A mi
hazafias és nemzeti törekvéseink tehát nem elegendők a
fajmagyarság hatalmának biztosítására, hanem minden
erőnket a gazdasági élet fejlesztésére kell összpontosíta
nunk, a mi az eddigi utón aligha elérhető. Csak úgy le
hetséges, ha a bürokratizmussal felhagyva, minden erőn
ket produktiv munkára irányozzuk.
Hivatali rendszerünkben a központosítás uralkodik.
Hátránya az, hogy az ügyek összefutó ágait egy kézzel
kormányozni nehéz; a helyes kormányzás pedig szinte
lehetetlen. Előnye mindössze az, hogy a közegeket fel
menti a felelősség terhétől, mert mindennek a központ
az értelmi intézője. Ő intézi el a legcsekélyebb ügyek
ről szóló iratokat is s bármily nehézkes is ez eljárás,
azon előnye meg van, hogy bennünket felment a fele
lősségtől és ő vállalja magára. De ez kevés vigasztalás.
A közjót figyelmen kívül hagyja, mert sok időpazarlás és
késedelemmel jár.
Ez a rendszer egyesek időnként felmerülő gyarlóságai
miatt az egész testület kezét mindinkább megköti, s
munkájában hátráltatja. Az is nagyon természetes, hogy
közvagyont kezelő testületeknél az ellenőrzésnek szigorú
nak kell lennie, egyes emberek kezére éppen az embe
rek gyarlóságára való tekintetből nem lehet nagyobb ha
talmat bízni, mert ha itt-amott megtörténik a baj, mél
tán felzúdul a közönség az állam vagyonának lelkiisme
retlen vagy könnyelmű kezelése miatt. A hivatalos ha
táskörök kiterjesztése nélkül pedig lehetetlen a hivata
loskodás nagyobb mértékű egyszerűsítése.
E bajon gyökeresen csak úgy lehetne segíteni, ha a
nagyobb hatáskört nem egyes hivatalos egyének szemé
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lyéhez, hanem a hivatalos testületek rendelkezéséhez
kötik.
A közigazgatás államosítása előbb vagy utóbb bekö
vetkezik, s arra az időre a kincstári, állami erdészeti és
erdőfelügyelőségi tisztikarnak olyan szervezése válik majd
szükségessé, ami lehetségessé teszi; hogy az erdészet
megyénként az államosított közigazgatásba beilleszthető
legyen.
S most nem tisztán a magam nézetét vallom : a szer
vezet oly módon volna létesíthető, hogy minden várme
gye központján egy erdőigazgatóság szerveztetnék, mely
nek hatáskörébe a vármegye összes erdészeti és az ez
zel kapcsolatos gazdasági ügyei tarloznának. Ez igazga
tóságoknak mintául szolgálhatna a minisztériumi erdé
szeti osztályok szervezete, hol az országos főerdőmester
vezetése alatt a kincstári, állami erdészeti és erdőfel
ügyelőségi ügyosztályok együtt működnek.
A megyei erdőigazgatóságok kebelében is külön elő
adók kezeiben összpontosittatnának a kincstári, állami
erdészeti és erdőfelügyelőségi hivatalok teendői s az elő
adók közül vagy kinevezéssel, vagy úgy mint egyes
tanári testületekben szokás, választás utján az egyik elő
adó a kerület igazgatójává, elnökévé kineveztetvén vagy
választatván, az előadók egy megyei erdészeti tanácsot
képeznének, mely tanács a felmerülő kérdésben szó
többséggel döntene. Nagyon természetes, hogy olyan
nagy kiterjedésű és sok erdővel biró vármegyében, mint
például Máramaros — a könnyebb kezelés és ellenőrzés
céljából — a bustyaházi erdőhivatal helyén egy igazga
tósági kirendeltség szervezése volna szükséges. A na
gyobb igazgatóságnál külön előadó kezébe volnának he
lyezhetők az erdészeti ipar-, kereskedelem- és munkás
ügy, külön az építési, erdőrendezőségi ügyek, s minden
erdőigazgatóság kerületében erdészeti kísérleti állomás
volna létesítendő.
Kincstári erdőhatóság van 18, az állami erdőhatósá
gok száma 44, az erdőfelügyelőségeké 20, a miniszté
riumnak tehát most összesen 82 hatósággal kell érint
keznie. Ha megyénként szerveztetnének az igazgatósá
gok, csak 52 olyan hatósággal kellene leveleznie, amely
hatóság minden ügyet kezelési, erdőrendezési és erdő
felügyeleti szempontból azonnal megbírálva terjesztene
elő, s a mely hatóságnak az igazgatója épp úgy, mint a
pénzügyigazgató, hivatalból a közigazgatási bizottságnak
is tagja lehetvén, ez utón is gyorsabban intézkedhetnék.
Az ilyen testületnek, melyben az ügyek vezetésében
maga a testület szótöbbséggel dönt, meg lehet adni a
szabad mozgást és az egyszerűsítést biztositó legnagyobb
hatáskört.
Régi dolog, hogy az erdőfelügyelőségek száma az or
szág területéhez viszonyítva igen kevés ; ha minden me
gyének külön erdőfelügyelője lenne, még akkor is mind
egyiknek igen sok volna a teendője. Ha az erdőfelügye
lőségek személyzete az igazgatóságokhoz szétosztatnék,
tényleg minden megyének külön erdőfelúgyelője lenne, s
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az igazgatóságnak alárendelt erdőgondnokságokban olyan
szerveket nyernénk, melyek az erdőfelügyeletet a legha
tályosabbá tennék.
Oly megyékben, hol a kincstárnak is nagykiterjedésü
erdőbirtokai vannak, a kincstári erdőgondnokok és erdő
őrök nap-nap mellett átjárni kénytelenek a község köze
lében kihasított községi vagy volt úrbéres erdőre, a já
rási erdőgondnoknak pedig nem egyszer 60—70 kilomé
ternyi utat kell tenni, hogy abban a kis községi vagy
volt úrbéres erdőben apró kezelési teendőt teljesítsen.
Ha megyei erdőigazgatóságok létesülnének, az erdőkeze
lés intensivebben lenne beosztható, a kincstári nagyobb
erdőtestek a lehetőség és szükség szerint több részre
lennének oszthatók, s minden egyes részhez hozzáadva
a kincstári erdő szomszédságában levő állami kezelés
alatt álló kisebb erdőtest, az erdőgondnokságok száma
szaporittatnék ; oly erdőgondnokságokban pedig, ahol a
nagyobb kincstári erdőket, például egyirányban történő
szállítás vagy másként az egyöntetű kezelés érdekében
nem volna két vagy több részre osztható, s ehhez még
az állami kezelésbe átvett kisebb erdőbirtokok is hozzácsatoltatnának, állandó erdőgyakornoki állomásokat le
hetne az erdőgondnok segítségére szervezni.
Az ily megyei igazgatóságnak a lehető legnagyobb ha
táskört kellene megadni és e mellett lehetővé tenni,
hogy a ministerium az ő ellenőrködő jogát és kötelessé
gét gyorsan és hatályosan teljesíthesse. Az ellenőrzés
nek, de egyúttal a hivataloskodás egyszerűsítésének
is az lehetne a módja, hogy az igazgatósági erdőtiszti
kar, az erdészeti tanács, a mely az egész megyei erdé
szeti testületnek igazgató választmányát képezné, a fel
merülő ügyeket havonkénti gyűlésekben tárgyalná, s e
tárgyalásairól felvett jegyzőkönyveit azonnal a miniszté
rium elé terjesztené; negyedévenként az erdőgondnokok
közreműködésével tiszti értekezletek tartatnának, amelye
ken minden erdőgondnok előadván a múlt negyedévben
történteket, s a jövő negyedévben történendőket, minden
ügy megvitatás, s szükség esetén szavazás alá bocsát
tatván, a közgyűlések jegyzőkönyvei is mielőbb a mi
nisterium elé terjesztetnének. Ily módon, ha a ministe
rium meg is adná a nagy hatáskört, de azt nem egy
személyhez, hanem egy egész testülethez kötné, a mely
nek működéséről havonként és negyedévenként egészen
részletesen értesülne, s módjában állana az esetleg nem
tetsző határozatoktól jóváhagyását idejekorán megtagadni.
(Folytatás következik.)

Az erdőőr-kérdéshez.
A jó erdőőr nélkülözhetetlen támaszunk. Habár sok
kiváló erdőőrrel dicsekedhetünk, nagy átlagban az erdő
altiszti kar nem elégíti ki igényeinket. A fő hiba bizo
nyára nevelésükben rejlik. Helyes irányban történő kiképeztetésük pedig erdőgazdaságunkra igen fontos s igy
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természetes is, hogy ezen közérdekű szakügyért mindtöb
ben szállnak síkra és az erdőőr kérdés — legalább a
„Magyar Erdész“ hasábjain — mindnagyobb hullá
mokat ver.
A közel múltban is két érdekes közlemény jelent meg
e tárgyban, melyeknek egyikében Hárs a csupán szak
vizsgázott erdőőröket veszi védelmébe, mig másikában
Roth érvei oda csúcsosodnak ki, hogy minden erdőőrnek
szakiskolát végzettnek kellene lennie. Legyen szabad
ezekhez néhány gondolatot fűznöm azon reményben,
hogy szaktársaim érdeklődésének fölköltésével e tárgyat
napi renden tartva, mennél számosabban fognak hozzá
szólani, s e nagy horderejű kérdést erdőgazdaságunk
követelményeinek megfelelően mielőbb dűlőre juttatják.
Mindenek előtt tartsunk rövid szemlét, melyet Cserny
Győző az Erdészeti Lapok 1902. évi X. és XI. füzeteiben
oly érdekesen, képekkel illustrálva volt szives szakközön
ségünknek bemutatni, a vadászerdei erdőőri szakiskola
épületének berendezése felett. Ha csak a fényképfelvé
telekből is Ítélünk, igen sokan egyet fognak érteni velem
abban, hogy ezen berendezkedés legkevésbbé sem vall
arra az erdőőri kiképzésnél általános fontos elvre, hogy
az erdőőr már tanuló korában a nélkülözésekhez legyen
szoktatva, de ellenkezőleg,: nagy kényelem, fényés pompa
sugárzik ki e modern berendezésből.
Ott van p. o. a tanterem (90. kép); ilyen talán sok
felsőbb tanintézetben sem található s mig a mostani
erdőtisztek nagyrésze szűk padok között kereste meg er
dészeti tanulmányainak elméleti részét, ezen erdőőri szak
iskola tantermében kényelmes asztalok és székek terpesz
kednek.
Ez ugyan külsőség, sokan fönn se akadnak rajta, sőt
talán azt állítják, hogy ez a mai modern kor elenged
hetetlen kívánalma. De dacára ennek, én az ily kényel
mes berendezkedést egyenesen veszélyesnek tartom arra
a gyenge csemetére nézve, a kit majdan az élet szín
padán erdőőrnek fognak nevezni, a kit ott sehol sem
vár olyan fényesen berendezett lakás avagy iroda, mint
a szakiskolában, a kibe az élet vihara alaposan bele fog
kapaszkodni, meg-meg rázza, s ha nem is töri el dere
kát, — elmerengve a szép tanuló éveken — föl-föl éb
rednek majd benne az elégedetlenség és irigység alvó
csirái az iránt, kinek jobb lakása és bútora van, tehát
első sorban erdőtisztje iránt.
Az erdőőri kiképzést a nélkülözésen kellene kezdeni.
Minden ember leginkább akkor mutatja ki gyenge olda
lát, mikor nélkülöznie kell, igy a megbízhatóság mérve
is leginkább a nélkülözések között s akkor a szükséghez
képest fejleszthető is. Azt pedig minden szakember be
látja, hogy az erdőőrnél a fő feltételek legelseje a meg
bízhatóság, mert senki sincs több kisértésnek kitéve,
mint egy erdőőr, s ha meg nem bizható, bizony hamar
használhatatlanná válik, ha bármily fényes iskolában
végezte is tanulmányait.
De meg a ki oly fényesen berendezett iskolában sajá-
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titja el az elméleti tanulmányokat, annak igényei is meg
nőnek s a helyett, hogy ott az iskolában az erdőőr valódi
életmódjánál alacsonyabb módon élne, képzeletének tarka
kockáiból a valóságot alkotná meg, inkább nagyobb
fényben kezdi ringatni a jövő képeit s légvárakat épit.
A csalódás keserves következményeit mi erdőtisztek
érezzük legjobban, a mikor ilyen sorsával elégedetlen,
megbízhatatlan egyénnel van dolgunk. A jelenlegi álla
poton mi nem segíthetünk, azt csak az államerdészet
fő- és oszlopos tagjainak volna módjában megváltoztatni.
De azoknak egyéb a dolguk.
Valóban csodálatra méltók az erdészeti egyesületnek
közgyűlései is, hol az ilyen fontos témák nem találnak
az államerdészet körében talajra; hogy magánerdész
nem lép ki a porondra, az érthető, mert mindenki tisztá
ban van az államerdészet túlhatalmával és tart az eset
leges elhallgattatástól. Emlékezzünk csak vissza az 1896.
évi közgyűlésünkre, mikor Fogassy azt indítványozta,
hogy az erdőőr és oki. erdész között kellene egy szol
gálati ágat felállítani, a melyben lennének a közép
szakiskolák végzett növendékei alkalmazva, igy sok ma
gán uradalom alkalmazhatná az olcsóbb szakerőt a drága
erdőtiszt helyett s nem volna kénytelen oly külföldi em
bereket felfogadni, a kik csak erdészeti iskolát és nem
akadémiát végeztek. Nagy lett erre a riadalom. Szakunk,
és különösen az államvizsgát tett erdőtiszti kar jövőjének
tőnkre tételét sejtették benne.
Lehet, hogy igen is ez, de nem e érdemelte volna
meg ez is azt, hogy egy következő közgyűlésen, vagy
csak lapunkban bővebben tárgyaltatott volna ? Bizony e
tekintetben többé egy szó sem hangzott el, holott még
az 1860. évben, mikor még németül ment a magyar er
dészeti egyesület gyűlése, volt oly közgyűlés, hol 14
különböző téma volt tárgyalva, mig p. o. az 1903. évi
erdészeti közgyűlésen egy témára sem volt vállalkozó,
holott akkor alig pár száz tagja volt az egyesületnek,
mig jelenleg pár ezeren is felül van. Elszomorító dolog,
hogy ily fontos kérdés, mint a szakiskolák kérdése, ott
nem képezi megvitatás tárgyát. Pedig nagyon sok a
panasz.
Nem egy helyen hallottam, hogy szakiskolás erdőőrt
nem szívesen fogadnak fel, mert túlsók igényük és kevés
edzettségük van. Szakiskoláink eme hibáin segíteni kell.
Inkább legyen egy évi az az erdőőri szakiskolai tanfo
lyam, de legyen olyan, a melynek elvégzése után edzett,
használható és megbízható erő kerül ki. Mielőtt a szak
iskolába felvétetnének a hallgatók, előbb magán, vagy ál
lami gyakorlati szolgálatban álljanak azok, hogy ott meg
bízhatóságuk felől bizonyítványt adhassanak erdőtisztjeik,
igy majd nem jön kétes elem, de az, a kinek oda hiva
tása van.
' Legyen az előgyakorlat két év, a szakiskola pedig egy
év, úgy is több erdőőr kerülne ki s a magánuradalmak
szívesebben küldenék személyzetüket a szakiskolába egy
évre, mint két évre.
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Azok számára pedig, a kik valamely önállóságot meg
követelő állásra is alkalmasaknak bizonyulnak, lenne a
szakiskola 3 éves tanfolyama s ezek lennének hivatva a
magánuradalmak vadászati személyzetét helyettesiteni
és az államerdészetnél emlegetett műszaki segédszemély
zetet pótolni. Ha ily berendezésünk lenne, úgy méltán
várhatnék az erdőőri anyag qualitásának emelkedését és
azt hiszem, a ma hangoztatott panaszok is elnémulnának
és meg lenne valósítható Roth szaktársunk ama kíván
sága is, hogy minden erdőőr szakiskolás legyen.
Nézzük a német és osztrák erdészeti alsóbb iskolák
berendezését, ott mit látunk ? igenis a felvételnél követel
nek legalább 2 reál vagy 2 gymnázium elvégzését, mig
nálunk csak az elemi iskola elvégzése szükséges, és
dacára hogy ott magasabb iskolaképzettség kell, mégis
van egy évi előgyakorlat előírva a felvételnél.
Igaz ugyan, hogy erre megint sokan azt mondják, hogy
megint a németekre hivatkozunk; azonban legyünk igaz
ságosak, az eddigi erdészeti intézményeink nagy része
német módon és alapokon készült el, igy legkevésbbé
kell szégyelnünk, ha szakiskoláinkon is ily irányban vál
toztatunk.
Az ország lótenyésztése érdekében összehívott országos
anketten különböző állású urak vitatták meg az ország
lótenyésztésének emelését, hát kérdenem kell, egy szak
iskola kérdése nem-e érdemelné meg az ily ankett össze
hívását, mert utóvégre nem minden szakember egyszer
smind jó tanférfiu is, pedig az ily anketten talán a tanügy
iránt érdeklődőknek kellene első sorban részt venniök s
ott alapos megvitatás után lehetne hazai viszonyainkhoz
képest szakiskoláink szervezetét módosítani.
A magas kormány egy ösztöndíjast útnak indított a
németországi szakiskolák megszemlélésére; azt hiszem,
ilyen ösztöndíjas volt már azt tanulmányozni máskor is,
s azt hiszem eredményei a német és osztrák kaptafa
után kevés módosítással megalkotott szakiskoláink.
Hasonlítsuk még össze más gazdasági ágazat segédszemélyzetével az érd. segédszemélyzetétől kívánt köve
telményeket. Nézzük a nagyon is sokoldalú mezőgaz
daságot, itt sincs mindenütt földművelési iskolát végzett
gazda az intéző gazdatiszt mellett, hanem leginkább az
ügyesebb cselédekből válogatott megbízható egyén, pedig
bizony a sokoldalú mezőgazdaság mellett elég fontos
tenni való vár az ily nem vizsgázott egyénekre is, igy
nem kell csodálkozni azon, hogy sok birtokos szívesen
hódol ama régi szokásnak, hogy cselédjeiből válogatja ki
az ily megbízhatóbb elemet, ez által példát mutat' a többi
cselédségnek, hogy becsületes munkája után kilátása van
arra, hogy magasabb fizetés és hatáskört is elérhet.
Ép ily módon állunk az erdészetnél; ezért itt is a bir
tokosok szívesen alkalmazzák megbízható cselédjeiket,
mint erdőőröket, mert azt tartják, az erdőőrnél főkellék
a megbízhatóság, s az intézkedés pedig az okleveles
erdész kötelmei közé tartozik s azt végrehajtani az erdész
által ajánlott egyénekkel nem valami nagy boszorkány-
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ság ; ez az oka annak, hogy sok magánuradalom nem
fogad fel ismeretlen szakiskolát.
Nézzük kissé közelebbről, mi is a teendője a legtöbb er
dőőrnek ? a fő és elkerülhetetlen teendője a felügyeletére
bízott erdőnek őrzése s az azon erdőben előforduló mun
kák vezetése, ilyenek erdősítés, ápolás és kihasználás,
ezeket pedig az elöljáró erdőtiszt rendelete szerint kell
végrehajtania, tehát ezekhez sem térkép-rajzolás, sem
valamely algebrai tudomány nem kell, de igen is jó, ha
az erdőőr más dolgokhoz is ért, p. o. méhészet, hal
tenyésztés, helyes és szép irás, azért nem árt, ha az
erdőőr egy évet oly helyen tölt el, a hol ilyesmire ok
tatják. Nem lenne felesleges még azokat, kiknek hajlama
van, állatok praeperálásában is kiképezni, hisz ott van
nak a szakiskolákban a főerdőőrök, kik az ilyent tanít
hatnák, feltéve ha értenek hozzá, azonban olyant kell
oda alkalmazni, kinek ilyenfélére is van hajlama.
Nem állítom, hogy az elősoroltak feltétlenül csalhatat
lan igazságok volnának, de hiszem igen is azt, hogy van
benne mégis oly dolog, ami felett elmélkedni nem lenne
szalmacsépelés.
£
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A kincstári erdőtisztek
utazási költségeinek szabályozásáról.
Irta: Toboz.

Az állami tisztviselők fizetésének rendezéséről szóló
törvényjavaslat pénzügyi bizottsági tárgyalása alkalmával
Darányi Ignácz volt földmivelésügyi minister kijelentette,
hogy az erdőtisztek utazási költségeinek felszámítását
rendezni szándékozik.
Igaz ugyan, hogy a fizetésrendezésről szóló törvényjavaslat képviselőházi tárgyalása a közigazgatási tiszt
viselők s a felekezeti tanárok és tanítók fizetésének ter
vezett szabályozása miatt bizonytalan ideig elhalasztatott,
s azért az utazási költségeink újból való rendezése is
halasztást szenved, de ez a körülmény nem foszt meg
attól a reménytől, hogy az utazási költségek szabályozá
sának kérdése a közel jövőben megoldást nyer.
E kérdés rendezésének szükséges volta nem ötlet
szerűen merült fel a fizetésrendezésre vonatkozólag meg
indult tárgyalások alkalmából, hanem azért, mert az uta
zási költségeket már régebb idő óta szándékozott a mi
nisterium újból szabályozni.
A fizetésrendezés kérdése és az úti költségek szabá
lyozása között tulajdonképen semmiféle kapcsolat nincs
és az utóbbit a ministerium a saját hatáskörében tör
vényhozási felhatalmazás nélkül is teljesítheti, nem fo
roghat fenn semmi kétség aziránt, hogy jó reménynyel
tekinthetünk a jövő elé, mert az utazási költségek kér
dése most már a napirendről le nem kerülhet, mivel az
újból való szabályozás szükséges volta a fizetésrendezési
javaslat bizottsági tárgyalása alkalmából nyilvánossá lett
és a köztudatba ment át.
Az előadottakból következik, hogy teljesen a földmive
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lésügyi minister elhatározásától függ, hogy mennyi idő
múlva hajlandó az útiköltségek újból való szabályozását
keresztül vinni és életbe léptetni — reméljük, hogy a
minister nem fog sokáig késlekedni olyan megnyugtató
intézkedések megtételével, amelyek a jogos igényeinket
ki fogják elégíteni s a kincstári erdőtiszteket iránta örök
hálára fogják kötelezni.
De mivel csak akkor remélhetünk segélyt, ha kíván
ságainkat, óhajainkat, kérelmünket nyilvánítjuk, csak ak
kor nyerhetünk orvoslást, ha bajainkat, sérelmeinket nyilt
őszinteséggel feltárjuk: kétségtelenül szükséges, hogy az
útiköltségek szabályozása ügyében idejekorán kifejtsük né
zeteinket, hogy azok annak idején figyelembe vehetők
legyenek.
Jól tudom ugyan, hogy egyedül a földmivelésügyi mi
nisterium illetékes és hivatott arra, hogy kérésünk vagy
javaslataink helyességét megbírálja és ha ennek dacára
a közvetlen hivatalos út mellőzésével a nyilvánosság előtt
kívánom előterjeszteni javaslataimat, csupán azért teszem,
mert nincs jogom arra, hogy az erdőtisztek nevében ké
relmezzem javaslataim figyelemre méltatását. Alkalmat
kívánok ebből kifolyólag nyújtani tisztviselő társaimnak,
hogy előterjesztésemre vonatkozólag nyilatkozzanak a vé
gett, hogy a közvélemény felfogása megítélhető és az a
jövőre érvényes uj szabályok megállapításánál tekintetbe
vehető legyen.
Megvagyok győződve arról, hogy az útiköltségek fel
számításának revíziója csak akkor lesz üdvös és igazsá
gos munka eredménye, ha az uj szabályok megállapítá
sát nem a mostani szabályokban foglalt elvek, hanem a
közóhaj ereje fogja irányítani.
Hangsúlyozni kívánom azonban, hogy a közvélemény
felfogása csak abban az esetben alakulhat ki szabadon
és csak abban az esetben lesz értékes, ha kívánságaink
előadásánál nem az egyéni érdek, hanem a közérdek
nyilatkozik meg.
Helytelen volna tehát az a felfogás, hogy az utazási
költség a jövőben is mellékjövedelmet képezzen egyes
erdőtisztek számára még akkor is, ha az csakis a most
tapasztalható aránytalanságok fentartása mellett volna
biztosítható.
Helytelen volna ez a felfogás azért, mert az utazási
költség mellékjövedelemnek nem tekinthető. Aki a viszonyokkaljsmerős, nem fogja kétségbe vonni, hogy a napidija
kat eddig se tekintette senki mellékjövedelemnek — már
a napidijak csekélysége miatt sem — másrészt mindenki
igazat fog nekem adni abban, hogy a lótartási átalány
vagy a fuvarköltség nem tekinthető mellékjövedelemnek,
mert mindkettő teherrel járó illetmény.
Helytelen volna továbbá az a felfogás is, ha az úti
költségek megállapításánál nem a jogos igények kielégí
tése, hanem a rendelkezésre álló hitelösszeg volna az
irányadó, mert a jogos igények kielégítése szabja meg
logikus eljárás mellett a hitelszükséglet nagyságát, nem
pedig megfordítva.

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

3. szám.

MA G Y A R E R D E S Z

51

Az érvényben levő szabályrendeletek nagy tömegének
oka leginkább azzal magyarázható, hogy „nincs szabály
kivétel nélkül.“
Ha egyszerűsíteni akarunk, először is ne iparkodjunk
lépten-nyomon ezt a közmondást alkalmazni, hanem a
lehetőségig mellőzzük a kivételeket.
Azon elv helyességére vonatkozólag, hogy az erdőtisztisztek az állam más tisztviselőivel egyenlő elbánásban
részesüljenek, felemlíthetem azt, hogy az erdőtisztek kép
zettsége éppen olyan magas fokú, mint más állami tiszt
viselőké s hogy az erdőtisztek hivatása és munkaköre
nem kíván kisebb lelkiismeretességet, vagy kisebb fárad
ságot kiküldetésük esetén, valamint nem kiván sem ke
vesebb tudást, sem kevesebb értelmet, mint amilyet az
állam más tisztviselőjétől megkövetel, tehát a kincstári
erdőtisztek nem részesülhetnek kedvezőtlenebb elbánásban,
mint más szakbeli állami tisztviselők. Az erdőtisztek ama
különleges helyzete, hogy talán gyakrabban kénytelenek
utazni, mint más szakbeli tisztviselők, nem szolgáltathat
okot a mostoha elbánásra.
Az erdészetnek, mint közgazdasági ágazatnak érdeke
az, hogy oly hosszú időn át tartott mellőzés után az
egyenlőség, az egyenlő elbánás elve diadalra jusson,
mert az erdészet fejlődése csakis ilyen elvek érvényesü
lése mellett biztosítható.
Ezen egyedül helyes és igazságos felfogásból indulva
ki, úgy az egyszerűsítes, mint az egyenlő elbánás kér
désének legkönnyebb megoldása végett indítványozom,
hogy a pénzügyministerium ügykörére vonatkozó és 1896.
évben kiadott szolgálati szabályoknak az utazási költsé
gek felszámítására és a helyettesítésekre vonatkozó §-ai,
— amelyek az idézett szolgálati szabályoknak az állami
erdészetre való életbeléptetése alkalmával az 1898. év
ben az erdészeti ágazatra ki nem terjesztettek — az
erdészeti szolgálatnak megfelelő kiegészítés mellett a
kincstári erdészetre nézve is életbe léptettessenek.
Felmentve érezhetném ugyan magam a kérdés további
fejtegetése alól, de tekintettel arra, hogy e nagy fontos
ságú ügy teljes megvilágítást, kimerítő tárgyalást kiván
és mivel a részletek bizonyítják leginkább a jelenleg ér
vényben levő szabályok tarthatatlanságát, fenti általános
javaslatomat a következő pontozatokban foglalva tartom
szükségesnek ismertetni.
1.
A korlátolt negyednapidij felszámítása megszünte
tendő, mert a szolgálati szabályok 147, 129, 160. és 161.
§-ai szerint csak teljes, mérsékelt vagy korlátolt fél napidij igényelhető, sőt a ministertanács határozata folytán
a 161. §. értelmében a X. és XI. fizetési osztályba so
rozott tisztviselőknek — még ha saját kerületükbe kül
detnek is ki — napidij fejében 7 K, illetve 6 K jár,
valamint 6 K-nyi napidijra jogosult az erdőgyakornok is,
mivel a 148 §. rendelkezése szerint a gyakornoknak a
* Lásd az 1875. és 1902. évi állami költségvetést és az „Erdé XI. fizetési osztályba sorozott állami tisztviselők részére
szeti Lapok“ 1875. évi kötetének 581. lapját.
Szerző. I megállapított utazási illetményekre van igénye.

De helytelen volna ez a felfogás azért is, mert a ren
delkezésre álló hitel ma kedvezőtlenebbül van megálla
pítva, mint régebben volt. Míg ugyanis 1875-ben 370
kincstári erdészeti tisztviselő részére 323718 (Háromszázhuszonháromezerhétszáztizennyolc) K utazási költség
volt megállapítva s így átlag egy tisztviselőre 874 K
esett, addig az 1902. évben 406 erdészeti és 77 erdő
számvevőségi tisztviselő részére 341980 (Háromszáz negyvenegyezerkilencszáznyolcvan) K volt költségvetésileg előirányozva, amely összegből egy tisztviselőre csak
700 K esik átlagos számítás mellett.*
Számításomban figyelmen kivül hagytam azt a körül
ményt, hogy az utazási hitelből egy rész az altisztek ja
vára levonandó volna.
Ennek oka az, hogy a leszámítandó összegek nagy
ságát — főképen az 1875. évre vonatkozólag — nem
tudnám megállapítani.
Ezek előre bocsátása után áttérve a kérdés lényegé
nek előadására, mindenekelőtt két alapelvet kívánok ki
emelni.
Az egyik az, hogy az útiköltségek felszámításának új
ból való megállapításánál kiváló súlyt kell helyezni a
fennálló szabályrendeletek egyszerűsítésére; a másik az,
hogy az uj szabályok kidolgozásánál az erdőtisztek olyan
elbánásban részesüljenek, mint az állam más tisztviselői
kiküldetésük alkalmával.
Ezen két alapelv helyességét a következőkkel indokolom:
Az utazási költségekre vonatkozó szabályrendeletek
gyűjteménye ma már egy könyvecskét tesz ki és nem
hiszem, hogy volna az állami tisztviselők között még egy
olyan szak, ahol annyi szabályrendeletben volna megálla
pítva, hogy ki, mikor, mit nem számíthat, mint az erdé
szetnél.
A bürokratikus felfogásnak annyi fattyúhajtása fejlő
dött ki ezen rendeletekben, hogy azok visszanyesése, el
pusztítása a józan felfogás követelménye szerint nagyon
szükséges és tovább nem halasztható.
Példaképen legyen elég arra az idejét múlt álláspontra
hivatkoznom, hogy a kincstári erdészek még a mai kor
ban is postahajtópénzt, ostorpénzt, kocsipénzt, kenőcs
pénzt, lópénzt és postamesteri dijat számítanak.
A kiváló tehetségű ember is ritkán képes az összes
utiszabályrendeleteket megjegyezni a rendeletek nagy tö
mege és a sokféle kivétel kivételének kivétele miatt; a
közönségesebb halandó pedig — különösen, ha gyenge
emlékező tehetségű — könnyen elfelejti a rendelet lé
nyegét. így pl. a különböző „korlátolt napidijak“-ból el
felejti a „napidij“-at és csak a „korlátolt“-ság marad
meg a fejében.
Ezzel a szójátékkal csak azt az állapotot kívántam
jellemezni, hogy az utazási szabályrendeletek magyará
zatánál és alkalmazásánál néha a leg ferdébb felfogások
nyilvánúlhatnak meg.
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Délen át való kimaradásnak reggeltől esti hat óráig,
A korlátolt negyed napidij, mely a kezelő erdőtiszte
ket, az erdészjelölteket, a műszaki segédszolgálatban al vagy legalább is ezen határokon belül hét óráig terjedő
kalmazott erdészeket és végül az erdőgyakornokokat il idő, éjen át való kimaradásnak pedig az ezen túl, de
leti meg — mint ebből is látható — a kisebb javadal- 24 órán belül terjedő idő tekintetik.
A kimaradás szükségességét az elöljáró hatóság hatá
mazású tisztviselők felszámítására van érvényben.
Ennek létjogosultsága semmivel sem indokolható, el rozza meg.“
A 161. §. a következő: „Azoknak a tisztviselőknek,
lenben a ministertanács fentebb idézett határozata két
séget kizárólag amellett bizonyít, hogy a kisebb javadal kiknek működése bizonyos területre van szorítva, azon
mazási! tisztviselőt megrövidíteni nem szabad; már pe hivatalos utazásoknál, melyeket e kerületük határán belül
dig ezek megrövidítése volna, ha a korlátolt negyed- tesznek, nem saját fizetési osztályuk, hanem csak a köz
napidij a jövőre érvényes szabályzatban is fentartatnék, vetlen alsóbb fizetési osztály szerinti (mérsékelt) napi
mivel a korlátolt negyednapidij az összeg csekélységénél dij jár.
Kivételt a X. és XI. fizetési osztályba sorozolt tiszt
fogva érdemleges napidijnak nem tekinthető.
viselők képeznek, akiknek, ha saját kerületükbe küldet
2.
Az előző pontban foglaltak figyelembe vétele mel
lett tehát a napidijak a következő táblázatban megálla nek is ki, napidij fejében 7 K illetve 6 K jár."
Ezen felszámítási módozatok előnyét és hátrányát a
pított összegek szerint volnának a jövőben felszámítkövetkező pontban kívánom felsorolni s itt csupán
hatók:
még csak azt kell megjegyeznem, hogy a szolgálati
C
szabályok 148. §-a szerint „a díjazott és díjtalan gya
Erdöhatósdgi k
kornokok a XI. fizetési osztályba sorozott állami tiszt
kívül |i b e ü 1
A fizetési osztály
Mér Korlá
viselők részére megállapított utazási illetményekre bírnak
Teljes sékelt
megnevezése
tolt
igénynyel, tehát a napidijuk ezen §-nak megfelelően van
p i d U __
kitüntetve a fenti táblázatban.
K
K
3.
Ezen felszámítási módok előnye főképpen abban
21
V. fizetési osztályban
összpontosul, hogy nagyon kevés feltétel szerint osztá
16
13
—
VI.
lyozza a felszámítás eseteit, minélfogva egyszerű, nem
10
13
—
VII.
„
oly terjedelmes, mint a most érvényben álló szabályzat.
8 5—
10
VIII. „
Előnye továbbá, hogy a tisztviselőket aszerint osztá
8
7 4‘—
IX.
lyozza, vájjon a tisztviselő működési köre van-e bizonyos
7 3'50
7
X.
kerületre szorítva vagy nincs, s ezen két körben —
6 3 —
6
XI.
külön-külön véve azokat — minden tisztviselőt igazsá
6
6 3—
Erdőgyakornok
gosan egyenlő elbánásban részesít, míg a jelenleg ér
Ezen táblázat a szolgálati szabályok 147, 148, 159, vényben álló szabályok szerint a tisztviselők a legkülön
160 és 161. §-aiban foglaltak értelmében van meg félébb elbánásban részesülnek.
Példaképen hivatkozhatom arra, hogy a kezelő erdő
szerkesztve.
A felszámítás módozatait ezen három utóbbi §. tartal tisztek 16 kilométeren túl fekvő távolságnál korlátolt fél
napidijat jogosúltak számítani, míg a műszaki segéd
mazza s így szükséges, hogy azokat itten idézzem.
A 159. §. így szól: „A tisztviselőnek, ha állomáson szolgálatra alkalmazott erdészek, továbbá az erdészjelöl
kívüli helyre küldetik ki, teljes napidijra van igénye még tek és gyakornokok a 16 kilométernyi távolságot meg
abban az esetben is, ha a működés vagy utazás csak haladó kiküldetés esetében is csak korlátolt negyed napi
fél napon át tartott. Jár pedig a teljes napidij arra a dijra tarthatnak igényt, hacsak az éjjelen át való távolnapra, amelyen az utazás megkezdetett és arra a napra maradás szüksége nem forog fenn.
is, amelyen az befejeztetett, történt légyen az utrakelés
Megemlítem azt is, hogy az erdőrendezőség vezetője
vagy visszaérkezés a nap bármely időszakában.“
— bár hónapokat töltsön is a kerületben — mindenkor
A 160. §. ez: „Tisztviselőknek, ha állomáshelyükön, a mérsékelt napidíjat számíthatja fel, míg az erdőrende
a vámvonalon, illetve a község belterületén belül eső zőséghez beosztott többi tisztviselők, akik a felméréssel,
helyre küldetnek, ki napi dijra igényük nincsen.
becsléssel ugyanolyan fáradságos és érdemleges munkát
Ha azonban állomás helyük területén, de a vám végeznek, mint az erdőrendező, csak korlátolt napidijra
vonalon illetve a község belterületén kívül eső helyre tarthatnak igényt.
(Folytatása következik.)
küldetnek ki és a munka terjedelme vagy a szol
gálat érdeke délen, esetleg éjen át a kiküldetés színhe
lyén való maradást szükségessé teszi, az őket megillető
napidijra igényük van, még pedig délen át való kimara
dásnak annak felére, ha pedig a kimaradás tényleg éjen
át az állomás helyén kívül tart, annak egész összegére.
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lása alkalmával hibás darabok találtattak, akkor az illető
szállítót értesítették, hogy X állomáson ennyi, Y állomá
son ennyi, Z állomáson ennyi összesen tehát 10—15
A talpfaüzletről.
állomáson ennyi meg ennyi, „egyes“ talpfája találtatott
A talpfa-termelés és kereskedelem nemcsak speciá hibásnak, adjon helyettük jókat (vagy levonják az áru
lis, de egyúttal sajátságos ága is az erdészetnek, mert kat), ezeket meg vigye el, vagy adja át, de az érték egya talpfatermelő nem mondhatja azt, hogy : „ha az egyik harmadáért.
kereskedő nem veszi meg termelésemet, majd megveszi
Hogy micsoda fényes mulatság lehet az ország min
a másik.“ Az ő termelését, az ő árucikkét más, mint a den részére széthordott talpfákat összeszedetni, azt kép
vasút, meg nem veszi és ha kereskedőnek adja is el, zelje el ki-ki, a hogy tudja. Nem utolsó dolog az sem,
végeredményében mégis csak a vasúthoz kerül az áru, mikor az illető szállító rászánja magát arra, hogy oda
mert más egyszerűen nem veheti hasznát. Körülbelől utazik arra az állomásra, a melyről jelezték neki, hogy
igaza van tehát annak a talpfakereskedőnek, aki azt ál ennyi meg ennyi „egyes“ talpfáját selejtezték ki, meg
lította, hogy ő és kartársai a vasutak kénye-kedvének győződni, hogy vájjon csakugyan igaz-e, hogy szállított
vannak kiszolgáltatva.
talpfáiból valóban annyi a selejtes. Ilyenkor épületes dol
E hatalmuknak a vasutak teljes tudatában is van gok szoktak kiderülni. Megesik ugyanis, hogy a selejt nak, első sorban a M. Á. V., mely — mint az ország nek talált talpfát nem is ő szállította, hanem valamelyik
legnagyobb vasútja — természetesen vezérszerepre van másik szállító ; másutt meg selejttalpfának minősítették
hivatva. Hát ki is használja a kínálkozó alkalmat ala azt az aljfát, mely a szállítási feltételek értelmében in
posan.
gyen szállítandó, hogy rá máglyázhassák a talpfákat;
Az egész civilizált világon sehol sincsen vasút, stb. stb.
mely szállítói útjába annyi akadályt gördítene, mint a
Most a M. Á. V. reformokat léptetett életbe az „egyes“
M. Á. V. talpfaszállitói elé. Avagy ki tudna megnevezni talpfák szállítását illetőleg, de bizony csak olyanokat, a
olyan vasutat, mely a „polygon“ és az „egyes“ talpfák melyek nem a vállalkozó szállító, hanem persze a M.
között külömbséget tenne. Csakis a M. Á. V. vindikál Á. V. érdekében állanak. Majd megválik, lesz-e belőlük
hatja magának a dicsőséget e téren, ő lévén nemcsak haszna. Ha majd a szállítók megunják a sok mindenféle
az első, de az egyetlen is, a mely nemcsak külömbséget, vexatiót és a M. A. V. talpfaszállitási árlejtésén nem fog
de lényeges külömbséget tesz a kettő között, annyira, nak megjelenni (a mi a mindinkább gyérülő tölgyesekre
hogy szinte csodaszámba megy, hogy mégis akad ter való-tekintettel és az anyagnak más czélokra való alkal
melő, aki szállításra vállalkozik, már mint egyes talpfák matosságát tartva szem előtt, éppen nem lehetetlen do
szállítására.
log), akkor talán a M. Á. V. igazgatósága is befogja látni,
„Egyes“ talpfának t. i. azt a tölgy talpfát nevezik, a hogy a méltányosság is helyén van néha napján.
mely vékony törzsből, vagy törzsrészből lévén készítve,
Egyelőre még nem vagyunk annyira. Most, május
a fa egész belét tartalmazza. A polygon talpfa csak fe 7-ére a M. Á. V. közel 1V* millió talpfára vonatkozó
lét tartalmazza a fa belének, olyan vastag fából lévén szállítási árlejtést hirdet. Kell neki 1905-re:
készítve, mely közepén kettéhasitva két teljes talpfát ád.
120.000 drb 2'70 méteres,
Könnyen érthető dolog, hogy az a talpfa, mely a bélnek
570.000 drb I. r. 2‘50-es,
csak felét tartalmazza, a földbe tétetvén, „dolgozik“
450.000 drb II. r. 2 20-as, felül 14 cm. széles.
ugyan, de nem úgy és olyan mértékben, mint a fa egész
200.000 drb II. r. 2‘20-as, felül 16 cm. széles és
gesztjét tartalmazó „egyes“ talpfa, olyan elváltozásoknak
8.000 m3 váltó és különtalpfa.
tehát, mint ez utóbbi, nincs és nem is lehet alávetve.
Körülbelől egy millió darabra még előző szerződések
De azért az „egyes“ talpfa is tökéletesen megfelel ből folyólag tart igényt, (melyek 1905-iki szállítási ter
céljának és az a szigor, melyet a M. Á. V. e talpfák minussal rendeltettek meg tavaly), de vagy egynegyed
átvétele alkalmával tanúsít és azok a mindenféle föltéte millió darab uj vonalak építésére szükséges, úgy, hogy
lek, kaució követelés stb., a mikhez az átvételt köti, ép a most hirdetett szállítandó mennyiség épen csak hogy
pen nem igazolt, még ha elismerjük is, hogy az „egyes“ kifutná. Több mint valószínű, hogy lesz vállalkozó, aki
talpfák könnyebben repednek, hasadnak, tehát aránylag nemcsak 1905-re, de későbbi terminusra is fog felaján
kisebb értékűek, mint a polygon talpfák.
lani talpfát, nem valószínű azonban, hogy leszállított ára
Van rá eset, nem is ritkán, hogy az „egyes“ talpfák kon. Sőt!
egyik-másik szállítójával valóságos kálváriát járat a
M. Á. V.
Tudnivaló ugyanis, hogy az ilyen talpfákért eddig
az átadás, illetve az átvétel napjától számított egy teljes
esztendeig szavatolt a vállalkozó és ha azután a M. Á.
V. 20—30 állomására széjjelhordott talpfák felülvizsgá

FAKERESK ED ELEM .
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Tavasz a tengeren.
M. L. után szabadon átírta Buday Sándorné Újhelyi Vilma.
A tengerparti lakók mindenütt nagyon becsülik a ta
vaszi levegő élvezését, különös gyógyerőt tulajdonítnak
neki, s hogy azt mentői tisztábban szívhassák a tüde
jükbe, valahányszor idejük és alkalmuk van, mindannyi
szor a tengerre sietnek.
Szép tavaszi napokon a tenger tükre az Adrián egé
szen sima, legfölebb a langyos szellő szánt rajta apró
fodrocskákat. Ilyenkor a vize annyira tiszta, átlátszó,
hogy negyvenöt-ötven méternyi mélységre meglehet látni
benne az úszó állatokat, melyek, kivált partmentén, a
tenger fenekén is, a csodálatos vizinövényzettel, sziklák
kal, csigák- és kagylókkal együtt gyönyörűen végig
szemlélhetők.
Hogy Triestnek gazdag lakói a tavaszi levegőt a ten
geren minél kényelmesebben élvezhessék, néhány vállal
kozó külön e célra szolgáló, úgynevezett mulatság-hajókat
építtetett.
Az ily hajók oldalt tekintve, széles, tojásdad gömbö
lyűek, magasságra nézve pedig három emeletesek. Az
első és második emeletnek köröskörül széles erkélye
van, melyről függőlegesen a vízbe láthatni; a harmadik
emelet párkánya azonban már beljebb végződik, s a
teteje lapos, egyenes térséget képez, melyen bátran sétál
hatni, s melynek egyik szögletében terített asztalok állnak
azok számára, kik a szabadban vágynak étkezni. A hajón
bármely percben friss étkekkel s italokkal pincérek szol
gálnak. Az ily mulatsághajó csupán szép, derült és
szélcsöndes napokon szokott reggeli kilenc órakor ki a
sik tengerre elindulni, s ha az idő rosszra nem változik,
este tizenegy órára tér vissza állomáshelyére.
Ez időre naponként tizenöt koronáért veszi föl az uta
sokat, mely összegbe az élelmezés nincs beleszámítva,
azért mindenki a saját fogyasztása szerint fizet, megvan
azonban engedve az utasoknak, hogy zsebökben vagy
kosarakban tetszésük szerint vihessenek magukkal enniinni valót, éppen úgy, mintha valamely szárazföldi majá
lisra mennének.
És e drága vitelbér dacára minden hajó naponként
megtelik utazókkal, vagyis inkább kirándulókkal úgy, hogy
a vállalkozók évenként százezerekre tesznek szert e jöve
delemből. Pár ily tengeri kirándulásban egy rokonommal
magam is részt vettem és mondhatom, hogy igen kelle
mesen telt el az időm, bár nem volt a hajón más
ismerősöm.
Lehettünk ott mintegy ezeren. Utitársaim egy harma
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dát üdülni vágyó beteges férfiak és nők képezték. Voltak
olyanok, kik étvágy hiányában szenvedtek s bíztak a
tengeri levegőben, hogy az majd meghozza étvágyukat,
mások hízni akartak, állítván erősen, hogy a tengeri
levegő hizlal.
De legtöbb volt olyan, a ki a halászat élvezetéért tett
kirándulást a hajóval. És a halászat ily hajóról valóban
nemcsak mulatságos, de rendkívül meglepő látványt
nyújt. Ez képezi majdnem egyedül a nappali szórakozást.
Minden utas, a ki csak halászni óhajt, kap a kezébe
egy hosszú vékony ostornyelet horoggal és fonállal, azt
összeigazítja magának kedve szerint a horgászathoz, vala
mely apró férget, melyből számtalan van dobozokban
előre a hajóra készítve, a horgára illeszt, s midőn a
hajó a szárazföldtől mintegy másfél kilométer távolságban
a sik tengeren megáll, s a gőzgép működését estig be
szünteti, megkezdi az özönével úszkáló halakra a hor
gászást.
Mintegy hat-hétszáz ember, férfi és nő vegyesen, ostor
nyele nyúlik be ilyenkor egyszerre a tengerre; a hajó
első és második emeleti erkélye körös-körül el van fog
lalva műkedvelő halászokkal, s a második emeleten
levőknek még azon előnyük is megvan, hogy az első
emeletiek fogásaiban gyönyörködhetnek. Ha a horgászók
nem rángatják a vízben horgaikat, valóban látni lehet,
midőn a hal sebesen közelít a horgon lévő rovarhoz, s
azt nagy mohósággal bekapja. E látvány mindenkinek
annyira leköti a figyelmét, hogy alig jut eszébe étkezni,
s alig veszi észre, hogy az idő mennyire eljárt, s már
alkonyodni kezd.
A horgászók nagy része folyvást fogadásban áll egyik
vagy másik szomszédjával, s mint valamely hazard
kártyajátéknál, minduntalan tetemes összegeket nyer és
veszt.
Beszéltem olyan horgászóval, ki csupán azért jött a
tengerre és halászott, hogy a horgára került halak faja
és száma után, a saját jövendőjét jósolja meg.
Fogott halait este kiszálláskor mindenki magával viheti.
Én is magammal vittem, s mivel volt köztük nehány
nagyobb orenza és egy hatalmas branzino is, másnap
egy olasz családnak igen jó magyaros halpaprikást ké
szítettem belőlök a szintén olasz szakácsnéjokkal.
Délután őt órakor siet a hajón mindenki enni, s ekkor
elkezd a zenebanda, mely csupán trombitásokból áll, szép
darabokat játszani.
Egyik kirándulásom alkalmával a következő műsor
juk volt:
I. Kaisers-Marsch, Aschbartól. II. Capriccio, Suppétól.
III. Walzer. Violanta, Hasselmantól. IV. Musical melange,
Boedgertől. V. Potpururi, Curthtól. VI. Quadrille Jubel,
Daasetől. VII. Selectione, Mascotti, Audrantól. VIII. Ga
loppok Fanfare, Fausstól. IX. Quadrille Commerzio, Reschtől. X. Diuco di Boppo. Giuramendától. XI. Evilota, Kéler
Bélától, XII. Choret Cavatina, Beliotól.
A walzert, galoppot és két quadrillet a hajó fedélzetén
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sok jókedvű pár végigtáncolta, úgy hogy ott valóságos
bált csaptak.
Két ember volt a hajón, ki az egész napot végig ette.
Mivel az egyikkel már több ízben találkoztam a mulat
sághajón, s ő párszor már beszélgetett is velem, magya
rázva a Capo d’ Istria és Miramare szépségeit nekem,
hát estefelé megkérdeztem tőle, ha vájjon jóllakott-é?
Tagadólag rázta a fejét és szomorkodva mondta, hogy
ő azt még sohasem érte el, mert az állkapcái mindig
hamarább fölmondják a szolgálatot, mintsem sikerülne
jóllaknia. Akkor is csak azért hagyta abba, mert a füle
tövénél is fájtak már az izmai.
Volt egy olyan úri ember a hajón, ki egész napon át
meg nem mozdult karosszékéből, s mohón szivta egymás
után a finom szivarokat, melyeket azonban többnyire
csak félig szítt ki, azután a tengerbe dobta, egy pohár
vörös bort ivott, s ismét másikra gyújtott.
Mivel már látásból ezt is ismertem a hajóról, köszö
nése után, megkérdeztem tőle, hogy talán orvosi rende
letre szívja tüdejébe dohányfüsttel a tavaszi levegőt?
— Oh nem Signorina, — mondta egész komolyság
gal ; — nékem ez a foglalatosságom. Az üzletem kény
szerít rá.
— Az üzlete? — kérdeztem csodálkozva.
— Igen! Én szivarkereskedő vagyok, s a mai napot
arra használtam, hogy a mustra-szivarokat sorba próbál
jam. Most már tudom, hogy mely fajtákból vásároljak.
Midőn sötétedni kezdett, a hajó két tisztje négy-négy
legénynyel két csónakba szállt, s messze elevezett; a
távolban azután rakétákat bocsátottak föl a levegőbe,
görögtüzet gyújtottak és forgó karikákkal szóratták a fé
nyes szikrákat, szóval a mulattatásunkra egész tűzijátékot
rendeztek.
Szebb látványt nem is igen lehet képzelni, mint egy
sikerült tűzijátékot a tengeren, mely folytonos mozgásá
val a fényt százszorosán adja vissza. A habok a görög
tűz fényére beláthatatlan messzeségben, szelíden ara
nyozva futnak.
Tűzijáték végeztével az egész hajót apró lampionokkal
aggatták körül; a zene újra felhangzott, a gőzgép zaka
tolni kezdett, s megindította a hajót, mely félóra alatt
szép csöndesen úszott vissza a kikötőbe. Igyekezett min
denki még egyszer nagyokat szívni a tavaszi friss ten
geri levegőből, mielőtt a hajót elhagyva, eltűnt a gyárak
füstjétől megbámult falu Triestnek utcáin.

Nauheim fürdő.
A ma már világhírűvé vergődött fürdő Hessen nagyhercegséghez tartozik és a Hamburg—Majnai—Frankfurt
fővonalon fekszik. Frankfurtból gyorsvonattal egy óra alatt
elérhető. Nauheim a Taunus hegység aljában mintegy
144 mtr. tengerfeletti magasságban fekszik, évi közép
hőmérséke t 8° C., levegője pormentes, tiszta és egész

séges. A 105 hektár kiterjedésű ritka szép parkban van
nak a fürdőházak, a modern berendezés minden kényel
mével, a gyönyörű emeletes gyógyterem, a 8 hectárt
meghaladó halastó, melyet csolnakázásra használnak.
Ugyanebben a parkban, mint a mellette levő erdőrész
letekben mindig árnyas ülőhelyet találhat az ember.
A fürdők használata ápril 1-től október 1-ig tart. Sze
mélyforgalom egy idényben átlag 25 ezer ember, átuta
zókkal 40 ezer. Fürdőket 1903. évben 348491-et szol
gáltattak ki.

Gyógyeszközök.
a) Gyógyforrások.
A fürdőkhöz szükséges gyógyvizet három roppant bőségű és szénsavban igen gazdag forrás vize szolgáltatja.
E 30—35° C. természetes melegű források hatalmas
szökőkutak gyanánt törnek a magasba, mélységük pedig
160—210 méter között váltakozik. Gazdag szénsavtartal
mán kívül még clornatrium, clorlithium, clorkalium, clorkalcium és kettedszénsavas mészben bővelkednek. A hét
fürdőházban 273 kényelemmel és részben luxussal be
rendezett fűthető fürdőszoba áll rendelkezésre.
Speciálitása Nauheimnak, hogy vizéből 19-féle erősségű
fürdő készíthető. Leggyengébbek a szénsavnélküli sós
fürdők 1—4°/o sótartalommal, aztán készülnek a három
forrás vizéből szénsavas fürdők. Ezek közül a legerőseb
bek azok, melyekben a fürdés alatt a kádakból kifolyó
víz más friss vízzel pótoltatik. Ezeken kívül készülnek
ülőfürdők, édesvíz fürdők, zuhanyok és hidegvíz fürdők,
b)

Ivókúra.

A három említett magasra szökő gyógyforráson kívül
van még 5 különböző forrás, melynek vizét a légzőszer
vek bántalmai ellen használják sikerrel. Hatásuk hasonló,
mint az általánosan ismert seltersvizé.
c)

Inhalatorium.

Újabban (1902. évben) épült fel az űj belélegzési inté
zet is, két tágas teremmel, melyekben Wassmuth- és
Heyerrendszerű készülékek vannak berendezve. Öt kis
helyiségben egyes személyek külön használhatják a
Goebel és Heyer készülékeit. Inhalatoriumnak berende
zése különben is mintaszerű.
d)

Egyéb gyógyeszközök.

A felsoroltakon kívül még számos más módok és esz
közök állnak a betegnek rendelkezésére, hogy testi épsé
gének fenntartásáról gondoskodhassék. így használhat a
Nauheimban időző tej- és savókurát, a sófőzés céljából
épült sürítő fészerek közelében naponként több órán át
élvezheti a tengeri levegőhöz hasonló ozondús sóslevegőt,
azonkívül vehet villanyos fényfürdőket, használhat svéd
tornászatot, rendelkezésre áll egy Zauder-féle tornaterem,
egy állami Röngtenvizsgáló intézet stb. stb.
Nauheimban rendkívül sikerrel gyógyítják a különféle
szívbajokat, az izületi csúzt, köszvényt, elhájasodást, gör-
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vélykórt, a gerincbántalmakat, gyengeségi állapotokat és
végűi a légzőszervek különféle hurutos tüneteit.
Szórakozás tekintetében Nauheim mindazt nyújtja, a
mit más hasonló nagyobb fürdők.
A park kimagasló pontján gyönyörű kilátással biró,
minden komforttal berendezett főépületben van a szinház,
melyben hangversenyek és táncmulatságok is rendeztetnek, azonkivül társalgó, olvasó termek, fedett sétány
villanyvilágítással stb.
Az 50 tagból álló zenekar naponként háromszor, ját
szik, azonkivül katonazene, művész- és táncestélyek,
tűzijáték, csolnakversenyek, tenniszező és más játékhe
lyek állnak a szórakozóknak berendezve.
Gyógy- és zenedij egy idényre 20 márka. Minden a
fürdőre vonatkozó kérdés felől készséggel nyújt felvilá
gosítást

a fiirdőigazgatóság.
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A gólyák.
(Ellesett párbeszéd.)

(Két gólya találkozik az erdőszélen. Ide s tova lépe
getnek, majd hirtelen felismerik egymást.)
— Maga is itt van már ? Mi újság ?
— Hagyja el. Igen kellemetlenül töltöttem a telet.
— Hol volt az idén ?
— A délvidéken, ahol tavaly. A kiimája elég tűrhető,
csak az a baj, hogy rettenetesen sok a béka. Nem tud
tam aludni a folytonos brekegésüktől s az ottani kormány
nem tesz semmit ellenük. Lám, minálunk minden vala
mire való pocsolyát vagy lápot lecsapoltak.
— Ugyan ne szidja mindig a kormányt, elvégre is a
természetrajz szerint a béka képezi a főeledelünket.
— Süsse meg a természetrajzát. Az emberek" manap
ság több békát fogyasztanak mint mi. A legjobb falato
kat eleszik előlünk. Nekünk csak a varangy, meg a tarka
béka marad. P fuj! Kell az ördögnek. Én már leszoktam
a békakosztról. Mindig többre becsülök egy-két nyulfiókát,
madártojást, vagy pláne egynéhány fiatal foglyocskát.
— Igaz ! Hallotta, hogy a minister eltiltotta a gólyák
pusztítását ?
— Ugyan ne mondja. Pom pás! Most hát nem kell
többé álszemérmeskednünk. Képzelje, tavaly egy vadász
rajtacsipett, midőn egy pacsirtafészket kiürítettem. Épen
az utolsó puczér fiókot nyeltem le, mikor rám emelte a
fegyverét. Alig volt tőlem húsz lépésnyire.
— Persze kapott egy pár szem srétet.
— Ördögöt. Szerencsémre az a vadász egy professor
volt, ki szórakozottságból elfelejtette megtölteni a fegyverét.
— Hát a becses családja hogy van ?
— Jobb, ha nem is kérdi. A lányom férjhez ment
egy eladósodott gavallérhoz. Nemrég hezitálták el a házát.
Az egyik fiam egy nagy szállító czégnél van alkalmazva,
a másik pedig beállott újságírónak. Nem neki való pálya
volt. A hymenhireket kezelte. Képzelheti milyen zavaro
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kat csinált. Mikor kitették a szűrét, beállt anyakönyv
vezetőnek.
— No és ön még mindig agglegény. Mikor házasodik
már meg ?
— Soha. A mai sanyarú üzleti viszonyok mellett még
gondolni sem merek rá. A csőd szélén állok.
— Ne mondja 1 Mi történt ?
— Hisz tudja. Nincs kereslet és a megrendelők igen
válogatósak. Maholnap becsukhatom a boltot, mert a
közönségnek irántam való bizalma is megrendült már. A
múltkor is például megrendelést kaptam egy jó házból
származó fiatal asszonykától s a segédem hibás expedi
álása következtében a küldeményt a menyecskének még
pártában levő fiatalabb nővére kapta meg. Borzasztó az,
mennyit kell tűrni ezeknek a megbízhatatlan segédeknek.
A terminushoz kötött szállításoknál is minduntalan galibát
csinálnak.
— Hát az ünnepeket hogy töltötte ?
— Köszönöm elég jól, bár himest sehol sem kaptam,
mert az asszonyok az idén elkéstek vele. De érdekes
esetem volt nagypénteken. Tudja, én ilyenkor bőjtölök,
hát az idén is korgó gyomorral árván álltam egy telek
nek a lábjában. . .
— Ah! hát ön az a bizonyos árva gólya? Gratulálok!
— Köszönöm. Szóval, amint igy állok, hallom hogy
kígyót, békát kiáltanak. Elfelejtkezve a böjtről, sietve
oda repülök. Képzelje mit láttam ?
— ?
— A holló mosta a fiát . . .
— No hallja, ilyen komisz viczczekkel ne traktáljon !
— No-no 1 ön sem tud különbeket.
— Van már nyári lakása ?
— Még nincsen. Néztem ugyan egyet a főváros köze
lében, de nem tetszett. Szörnyű drága, és se lift, se víz
vezeték, a háziúr pedig azt kívánta, hogy a fővárosi
nyaraló publikum mulattatására sokat kelepeljek. Elvégre
nem loptam a kereplőmet. Tavaly vettem és csaknem
tönkre ment, mert versenyezni akartam egy sváb aszszonynyal, akinek egész álló nap be nem állt a kerepelője. El is akartam tőle seftelni, de nem adta..
— Ejnye de szép piros csizmája van. Most ez divat
ugyebár ?
— Igen, de becsapott vele a suszter, mert szőrit egy
kissé.
— Mibe került?
— Egy fiúcskát kell szállítanom érte, hanem én isbecsapom őt s leányt viszek neki . . .

H. F.
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A növényvilág óriásairól a Woche érdekes
adatokat közöl. A fák törzsének hossza magában még
nem árulja el mindig az életkort, mig a törzsvastagság
már biztosabb támpontot nyújt a fák korának meghatá
rozásánál. Pontos becslést nyújtanak az évgyűrűk, csak
hogy igen koros fáknál azokat sem lehet mind megszám
lálni, mert az öreg fák belseje bélkorhadás következtében
rendszerint üres. Hogy a fák magassági és vastagsági
növekedése között milyen eltérések mutatkoznak, kitűnik
az alábbi adatokból :
Az eddig ismert fafajok közül a legnagyobb hossznövek
vést az Ausztráliában nőtt fák érik el. Vannak olyan
Eucalyptus amygdalina példányok, melyek 152 mtr. ma
gasság mellett csak 8 mtr. átmérővel birnak. A kalifor
niai mammutfa Sequoia gigantea megnő 142 méterre,
de törzse 11 méternél nagyobb átmérőt nem ér el. Ez
zel szemben a platán csak 30 méter magasra nő, de
törzsének kerülete jóval meghaladja a 15 métert. A Mexi
kóban előforduló mocsárcyprus 38 méter hossz mellett
16'/a méter törzskerületet is elér. Legnagyobb törzsvas
tagságot a szelidgesztenyéről jegyeztek fel, amennyiben
20 méter törzskerülettel biró példányok is ismeretesek.
A faóriások korát rendszerint túlmagasra becsülik, mert
bizonyos, hogy ama híressé vált Adansonia digitata,
melyet a vastagsági növekedés után Adanson 5000 évre
és az a bizonyos Dracaena Draco, melyet Humboldt
Sándor 6000 esztendőre becsült, jóval fiatalabbak lehet
tek. Valószínű, hogy az a hatalmas platánfa Konstanti
nápoly közelében sincsen 4000 éves. Nagyon valószínű
azonban, hogy a cyprus elél 3000, a tiszafa 3000, a
gesztenye 2000, a mocsártölgy 2000, a libanoni cédrus
2000, a lucfenyő 1200, a hárs 1000, a cirbolyafenyő 600,
a vörősfenyő 600, a rezgőnyár 500, a bükk 300, a kőris
200—300 és a gyertyán 150 évet.
/mees B

— Erdészeti kísérleti telep Amerikában. Az
Egyesült Államokban mostanában szervezték az első er
dészeti kísérleti állomást. James W. Pinchot pennsylvániai lakos áldozatkészségének köszönhető a telep létesí
tése, amennyiben ő nemcsak területet, épületet adomá
nyozott e célra, de egyúttal nagyobb pénzösszeget is
felajánlott, melynek kamataiból mindenféle kiadások
busásan fedezhetők.
Eddigelé Amerikában az erdészeti kísérleti ügyekkel
alig foglalkoztak s az ez irányú tevékenység mindössze
arra szorítkozott, hogy Közép-Amerikának és Kaliforniának
néhány mezőgazdasági iskolájában növénytani kísérlete
ket tettek.
Igen nagy jelentőséggel bir tehát ez az uj kísérleti
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telep, ahol főként a természetes felujulás, a fák életké
pessége, az erdei tüzek hatása a talajra és a fák növe
kedésére, ezenkívül a különféle állab-alakok tüzetes
megfigyelésével és már fontosabb kérdés tanulmányozá
sával akarnak foglalkozni.
James W. Pinchot a bőkezű mecenas egyszers
mind édes atyja az Egyesült Államok legelső erdészeti
tisztviselőjének. Egy másik amerikai erdész-tanár Graves,
aki a müncheni egyetemet is hallgatta, a múlt nyáron
meglátogatta Németország különböző kísérletezési tele
peit, hogy az uj intézet részére a szükséges terveket
összeállítsa.
Imecs

— Újítások a francia erdészeti kiképzés terén.
A nanzigi erdészeti akadémián múlt év okt. elseje óta
uj kurzust nyitottak meg, melynek célja a hallgatókat a
francia gyarmatok kincseket érő erdőértékeinek belterjes
kihasználására és az erdők kezelésére oktatni.
Algír, Cochinchina és Madagaszkár területein óriási
nagyértékü erdők vannak s azoknak a kezelésére jövő
ben négy főerdészi állás szerveztetik és ezen állásokra
csak oly egyének neveztetnek ki, akik a rendes állam
vizsgán felül az uj kurzust is sikerrel hallgatták.
Azok, akik Cochinchinába kívánnak alkalmaztatni az
angol kormány beleegyezésével, a Dihra-Duni angol-indiai
gyarmat erdészeti iskolájában is kell, hogy az ottani
viszonyoknak megfelelő szakképzést is nyerjenek.
Ezen uj állások betöltése magas évi fizetéssel van
összekötve s igy remélik a franciák, hogy elegendő ön
kéntes pályázó akad és nem kell majd a köztársasági
alkalmazottak közül hivatalból tisztviselőket kirendelni.

Imecs.

— A talaj szellőztetése. Eulefeld, hesseni erdőmester
azon kérdéssel foglalkozik, hogy hozzájárulhat-e az er
dész, ha közvetve is, az erdőtalaj szellőztetéséhez, mi
termékenységét jelentékenyen emeli.
Még a laikus is tudja, hogy a talaj felporhanyitása
által levegő hatol a földbe és itt közvetve hozzájárul a
tápanyagok képzéséhez. Ugyanis a levegő szükséges ah
hoz, hogy a talajban az alsóbbrendű állatok elszaporod
janak (a férgek és bakteriák), melyek átváltoztatják a
tápsókat a növényzet által felvehető alakba és részben
közvetítik a tápanyagok felvételét is.
Általános a panasz, hogy manapság a bükk nem újul
meg természetes utón. Ezt sokan úgy magyarázzák, hogy
a kiima visszafejlődése miatt kevesbedik a magtermő
évek száma, még akkor is, ha elődeinktől szép magról
kelt egyedek maradtak reánk.
Régebben marha és sertés járta az erdőt, feltörte és
feltúrta a talajtakarót; az alom összekeveredett a talajjal,
a férgek és egyéb alsórendü állatok megkezdték munká
jukat : beállott a korhadási folyamat. A bakteriák átvál
toztatták a levegőbeli, valamint a korhadási folyamatnál
képződő légenyt a növényzet által felvehető vegyületekké.
Ezenfelül a törzs parenchyma sejtjeiben sok fehérnye és
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keményítő rakódott le, mint tartalék tápanyag. Az utóbbi
nagyban hozzájárul a levelek, virágok és magvak kifej
lődéséhez is. Ezen célra irányuló kisérlelezések bebizo
nyították, hogy bő termő években a tartalék anyagok
elfogytak, világos tehát, hogy a törzs magtermő képes
sége a tartalék- és tápanyagok mennyiségétől függ. A
levelek a gyökér által felvett tápanyagokat képező nedvvé
alakítják á t ; újabb vizsgálódások szerint a levél zöld
szine is szoros összefüggésben áll a bakteriákkal. Minél
erőteljesebb a lombozat, annál több a nedv és tartalék
anyag, s annál több ág és gyökér is képződik.
Világos, hogy teljes záródásban magaskorig felnőtt állab nem fejlődhetik ki teljesen levelében és ágaiban,
igy tehát a tartalék-tápanyagok sem képződhetnek, vala
mint a magtermő képesség is visszamarad. A sürü zá
ródás kedvezőtlen a talajra is. Ily esetben a lehullott
lomb többszörös rétegben takarja a talajt, levegő alig
juthat a talajhoz és nyers humusz képződik. A benne
lévő humuszsavak és aljak vízben oldható sókat képez
nek, melyek a légköri vízzel beszivárognak a talajba, s
ekképen elvonatnak a fáktól. Továbbá, mivel a nyers
humusz nem alkalmas helye a korhadást előidéző bak
tériumoknak: a talaj szünetel.
Ha már most ilyen erdő vágásra érett, akkor sem a
talaj nem képes jó ágyat adni a magnak, sem pedig a
fa nem képes elegendő és életrevaló magot teremteni ;
az előkészítő vágás már nem sokat használ: az önvetényülés elmarad.
Dániában már évekkel ezelőtt áterdőlés által iparkod
tak a megmaradt törzseket szabadabb állás folytán teljes
kifejlődésre ösztönözni, mert meggyőződtek, hogy a na
gyobb fokú ritkítás által kiszedett fa búsásan megtérül
a szabadabb állás folytán fokozódott növedék által és
emellett a levegő, csapadék és világosság hatása mel
lett a talaj is működésben marad.
E mellett oly állabokban, melyek önvetés által felújí
tandók, magtermő években a talajt is feltörik, egyrészt
sertések behajtása által, másrészt külön e célra szer
kesztett boronával. Az előbbi mód, a mellett hogy egy
szerűbb, mellékhasznot is nyújt. Az igy előkészített ta
lajban a vetés csodálatosan növekedik.
Ezekből kiviláglik, hogy nem csak az állabokra, hanem
a talajra is kell gondot fordítanunk.
Az erdőtalaj megművelése — erdőgazdasági szem
pontból véve a dolgot — abban áll, hogy a talajhoz
annyi légköri levegőt vezetünk, a mennyi az állati és
növényi lények életéhez szükséges. Ennek ellenkezőjét
(áthatatlan, légnemjárta takarót, tökéletlen korhadást, nyers
humusz képződést) ott találjuk, hol a teljes záródásra tö
rekszenek.
Itt az ágak felfelé nyúlnak, a törzsek növésükben viszszamaradnak, elmaradnak a parenchymás sejtek is, a
tartalék-tápanyagok tartányai. Ha ily helyen az előkészítő
vágást befektettük, a fák gyönge ágai nem képesek zá
ródni ; a magvágás újabb világosságot juttat a talajhoz,
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de mivel a talaj nincs előkészítve a mag befogadására,
silány növényzet veri fel fejét; a talaj elvadul, a gyönge
előserdény nem képes megélni a nyers humuszon, elcsenevészedik.
Egész más képet nyerünk, ha a legerőteljesebb egyedeknek már fiatal kortól kezdve segédkezet nyújtunk az
által, hogy a korona szabad fejlődését akadályozó egyedeket áterdőlve kiszedjük. Az uralkodó fák erőteljesek
lesznek, koronájuk terebélyes, a talajhoz is jut elegendő
levegő és világosság, szóval az alomban beáll a korhadási
folyamat: humusz képződik.
Az erdőgazda tehát az áilabok okszerű kezelése által
hozzájárulhat a talaj javításához és előmozdítja a fák
növekedését zsenge koruktól agg korukig.
A talaj-szellőztetésnek nagy szerep jut különösen ko
párok befásitásánál. '
A kopárok talaját a szél és nap kiszárította, a rajta
képződött selejtes növényzet összefont gyökerei áthatatlanná tették. Ilyen helyek befásitása nagy gonddal jár,
az ültetvény ritkán sikerül, vagy csenevész, mert légeny
be nem hatolhat.
Újabban műtrágyával akartak a bajon segíteni, de ez
költséges.
Eulefeld igen egyszerűen elejét vette a bajnak és pe
dig a talaj szellőztetése által. A befásitandó területet a
sortávolságnak megfelelően bogárhátra felszántotta, tavaszszal csemetefuróval a bogárháton a feltöretlen gye
pen át lyukakat furatott és a csemetéket kiültette, lehe
tőleg közel a barázda széléhez. Ennek főelőnye az, hogy
a növény győkérrendszeréhez elegendő levegő jut.
Az eredmény meglepő volt, a fiatalos szinte már meszsziről szembeötlőit.
Eulefeld ezek után úgy nyilatkozik, hogy a talaj szak
szerű szellőztetése egyenlő annak trágyázásával. De szük
séges, hogy ez a szellőztetés szakszerű és kellően mér
sékelt legyen, mert a sok levegő és világosság szárítja
a talajt és szegénynyé teszi azt.
(Deutsche Forstzeitung.)

Q, J

* ± ±* K* ±±±±±±-k±± ± ±± ■):

Rügyfakadáskor.
A vadászvér képzelhető kíváncsisággal és mohó vágygyal lesi tavaszonként a „kedves madarak“ megérkezé
sét. A mint az uj esztendő harmadik hónapja közeleg,
úgy nő s fokozódik az izgatottság s minden vadász elébe
garmadával tolul a sok kérdés: jönnek-e már, vájjon
mennyi fog érkezni, hogy fognak húzni, jó s kedvező
lesz-e az időjárás? stb.
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Hát e tekintetben a viszonyok e tavaszon abnormisak
voltak, legalább ezen vidéken. Sokkal több szalonka ér
kezett, mint előbbi években s hamarább is érkeztek,
mit különben a lanyha tél eléggé megmagyaráz. Ennek
dacára azonban nem volt köszönet az egészben.
Hírnökök már március 10—12 körül mutatkoztak. Egy
Nimródunk 11-én fűzte az elsőt aggatóra. Azután beáll
tak az esős idők s a vadászat „költészete“ bennrekedt
a vadásztarisznyában. Az eső 20-ika táján lassan elállt
s utánna azután jött a csontokig ható, csúf „nem-erre“,
ez a keleti gyűlöletes tavaszi s őszi vendég; s fújt mint
egy őrült éjjel-nappal egyfolytában egész április 5-ig. Ez
a híres hónap pedig az idén tényleg úgy viselte magát,
— mint azt róla fel szokás tételezni. Egyik nap remek
szép, meleg idő; másika erős eső; harmadik iszonyú
zimankós hófergeteg; negyediké megint szép meleg stb.
Vadászaink az alkalmas napokon kiröppentek élve
zettel szívni a kellemes friss levegőt, hallgatni a csi
csergő, fütyörésző, turbékoló, trillázó madarak danáját, a
döngicsélő bogarak zümmögését . . . és még valamit. S
ez a valami sem maradt e l; húzott a „kedves madár"
mint a denevér! Egyik a másik után s szólt a puska
s az aggatékok megteltek. A ki kivételesen rossz helyet
választott magának, az biztatta magát a holnappal. S ez
el is jött s hozott . . . térdig érő havat.
Most már 11-et írunk a bolondos hónapban s a sze
gény vándorok még mindig itt vannak, talán ők is ün
nepelni akarják a szabad eszmék termékeinek szentesitési évfordulóját. Szegények, — az ő szabadságuk is
csak úgy ténfereg! Hová is mehetnének ? Rendes me
nedékük, költési s családalapitási helyük — a havasok —
még tele vannak méteres hóval s ez az áprilisban szo
katlan hideg takaró nemhogy fogyna, de naponta gyarap
szik ! így a lét biztosításának ezen legszebb munkáját
itt, — a dombok cihereiben — fog kelleniök megalkotni
az idén.
A dürgő helyek nyomozói tegnap érkeztek le a hava
sokról. Utjok keserves kínlódás volt; rengeteg hótörnegek! A nagy kakasról még semmi hir. Minden csendes
még odafent. A „csata“ helyeknek még semmi nyoma;
a jó bundájú mackó is még csak téli vackából lesi a ki
búvás alkalmas pillanatát. Pedig más esztendőkben ilyen
kor már nagy „mozgalom“ volt odafent. A havasi szajkó
ott trécsel, rikácsol a sudár fenyők himbáló ágain, a ha
vasi, hurosrigó füttyeitől és az apró énekesek különféle
áriáitól zeng az egész erdő; minduntalan keresztezzük
vagy a fekete csuhások, vagy egy karcsú őzike, vagy a
meleg bundás nyomait. A fenyves felső régiójában pe
dig örömmel s lázas izgatottsággal vesszük észre a dürgési „harcok“ mezejét s készítjük terveinket a másnapi
hajnalhasadáshoz!
Van azonban jó hir is ; ha ugyan még nem korai. A
havasi vadász szivét elszomorító vaksági epidémia a kar
csú zergék között kezd lassan szűnni. Ideje is; sok ke
cses állatkának okozta a végét. Még a télen át is kette
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sével, hármasával fogdosták össze a havasalji lakók a
magokkal tehetetlen s már teljesen lesoványodott egyedeket. Hát a hová emberi szem nem ért, — mi történ
hetett ott?!
A vadászvért tavasszal a vizek életvilága is gyönyör
ködtetni szokta. Persze a kultúrának ez iránt sem ér
zéke, sem akarata, sem türelme, de még csak elnézése
sincsen! S lassan fogynak a vizek, csermelyek, lápok,
tavak, zsombékok s ezek életvilágának is üt az utolsó
óra. Az „alagcső k'szájadzás“-ok levezetik a duzzadó
életerek vérét s a kihalt területeken megjelenik a szántó
vető ekéjével, boronájával s csendesen kérődző állataival.
A vizek madárserege pedik hontalanul röpköd, bolyong
s kétségbeesetten keres uj tanyát, lakóhelyet, hogy fajá
nak kiveszését még ideig-óráig megakadályozza, a jö
vendő családnak némi zavartalan hajlékot üthessen. A
szorgos, gondteljes munka azután még leghamarább mar
talékául dobja őt ellenségeinek!
Múlt héten a kis kanyargós „Olt“ folyón vett észre a
közeli falucska puskás tanítója egy „nagy fehér mada
rat". Iparkodott is utánna s a parti fák, füzesek, buckák
védelme alatt valahogy be is lopta a veszélyről nem is
álmodozó „előkelő idegen“ vendéget. A vágott szatyma
s drótszög azonban nem egészen teljesítette kötelességét
s a sebzett madár repülve igyekezett a vendégmarasz
taló, helyről. A tanító ur többé nem törődött vele. Sok
kal inkább a félórával lejjebb lakó molnárné, ki nagy
örömmel halászta ki a már élettelen fehér tömeget. Ka
pott belőle 11 kiló húst s 4 kiló zsírt olvasztott ki. Kí
váncsiságból néztem meg a fentartott fejet s szárnyakat
s kisül, hogy bizony egy szép vadhattyú volt.
Nagysink, 1904. április hó 11.
Vadászüdvvel :
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Mikor vásároljunk fácántojásokat?
Mely oknál fogva alkalmasabbak a vér felfrissítésére a Németor
szágban tenyésztett úgynevezett zöldhátu angol örvös fácánok költőtojásai, mint a közvetlen Angliából importáltak?
= = Több évi saját gyakorlati tapasztalatok után irta : ______
K o h o u t J ó zse f, erdőgondnok Skrivanban (Csehország.)

Tavaly májusban egyik ausztriai szaklapban elmon
dottam tapasztalataimat az eredeti zöldhátu örvös fácá
nok költőtojásairól; ennek kiegészítéséül beszámolok most
az elért tenyésztési eredményekről.
Mint két évvel ezelőtt, úgy tavaly is a Neumann J.
C. tulajdonát képező nitschei angol fácántenyésztésből
(posta: Schmiegel, Poroszország) szereztem be a szük
ségelt fácántojásokat, s főleg a tavalyi eredmény meg
lepő volt, miután a hozatott tojások 95°/o-a termékeny
vala. Még nagyobb eredményeket értek el e tekintetben
kartársaim, jelesen Schmidt főerdész, kinek sikerült az
az említett fácántenyészdéből beszerzett fácántojások 80
százalékát felnevelni. E váratlan eredmény azonban nem-
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csak a fiatal fácánok okszerű felnevelésében leli magya
rázatát, hanem abban, a körülményben is, hogy a tojá
sok elsőrendű tenyészállatoktól származnak s hogy a
többször említett fácántenyészde már ‘jó hírnevének meg
óvása miatt is, kizárólag friss és termőképes tojásokat
küld a megrendelőknek.
Akinek alkalma volt a nitschei fácántenyészdét meg
tekinteni, az mindjárt tisztában van vele, hogy mi
okozza a tojások ilyen meglepő termékenységét. Először
is tojóknak elsőrendű madarak állíttatnak be s ezek csak
egy évig használtatnak, a második évben pedig újakkal
pótoltatnak. A kakasok szintén minden második évben
eredeti és teljesen idegen egyedekkel cseréltetnek ki, s
igy vérfelfrissitésről mindig gondoskodva van. Emellett
az egész állomány a legjobb és legalkalmasabbnak bi
zonyult eledellel lesz tartva s a mi fő, majdnem ugyan
olyan elbánásban részesül, mint a nyílt vadászterületen
tenyésztett fácánok. Ez a tojások termékenységének a
titka. Ha emellett még tekintetbe vesszük, hogy a tenyészde tulajdonosa e téren szaktekintély, a ki minden
tudását a fácántenyésztésnek szenteli és másrészt nem
sajnál anyagi áldozatokat, hogy fácántenyészdéjét folyton
újabb és újabb importált anyaggal ellássa, mi természe
tesebb, minthogy tenyésztörzseinek, valamint azok tojá
sainak is, kifogástalan minőségüeknek kell lenni.
Csakhogy az eredmény nem függ kizárólag a kifo
gástalan tenyésztörzsektől és azok tojásaitól, mert mit
használnak a legjobb költőtojások, ha azok nem kezeltet
nek okszerűen; szerény nézetem szerint azok közül, a
kik a fácántenyésztésnél sikertelenségről panaszkodnak,
a legtöbben saját maguk ennek az okai. A legtöbben
ugyanis úgy tesznek, hogy ha a fácántenyésztésre már
elhatározták magukat, hogy meghozatják a kifogástalan
minőségű tojásokat, s azokat házi tyúkok alá rakják, de
azután többet nem igen törődnek velük, hanem várják a
szerintök most már kimaradhatatlan eredményt. Ha a
tojások azután kikelnek, kellő gond és megfelelő etetés
hiányában csakhamar beáll a tömeges elhullás s a né
pes fáczánaljakból alig marad egy-kettő s az is csenevész. Az ilyen eredménytelenség aztán lehangolja az il
letőt, pedig jórészt önmaga annak az oka, mert minden
előzetes ismeret nélkül fogott olyan dologhoz, a mihez
szaktudás szükséges. Ezzel a körülménynyel számolt a
nitschei fácántenyészde tulajdonosa, a ki a fácántenyész
tésről legutóbb egy német nyelven szerkesztett füzetet
adott ki, melyet minden érdeklődőnek kívánatra ingyen
és bérmentve megküld. Én a magam részéről, mint ta
pasztalt öreg fácántenyésztő, ezt a füzetet nem tudom
eléggé figyelmébe ajánlani az érdekelt köröknek, mert
valóban dióhéjban felöleli mindazt, a mit a tenyésztőnek
tudnia kell. Eléggé körülményesen meg van irva benne,
hogy a tenyésztő miképp járjon el a költés üzeménél,
milyen hibáktól óvakodjék és általában miképp járjon el.
Még a laikus által is könnyen megérthető módon van
ebben tárgyalva a kikelt fácáncsibék felnevelése, szóval
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az egész felnevelés körüli eljárás, s a ki a nyert útba
igazításokat lelkiismeretesen szem előtt tartja, azt alig
fogja balsiker érni.
Ezeket tartottam szükségesnek előzetesen elmondani
mielőtt tulajdonképpeni tárgyamra térnék, hogy mikor sze
rezzük be a fácántojásokat ?
Áttérve most már erre a kérdésre, mindjárt ki kell
jelentenem, hogy rósz utón jár az, aki fácántojás szük
ségletét az utolsó pillanatban, vagyis akkor rendeli meg,
amikor azokat már a kotló alá kellene rakni. Az ilyen
késedelmező könnyen pórul járhat, először azért, mert
kevésbbé értékes tojásokat kap, másodszor azért, mert
ily előrehaladott időben azokat drágábban kell megfi
zetni. Sokkal kedvezőbb annak a helyzete, a ki meg
rendelését a maga idejében, január vagy február hónap
ban teszi m eg; ez az eljárás nemcsak a megrendelőre,
hanem a termelőre is előnyösebb. A maga idején tett
megrendelések folytán ugyanis a fácántenyészde abba a
helyzetbe jut, hogy idejében gondoskodhatik annyi tenyészanyag beállításáról, mely képes a megrendelt to
jásanyagot fedezni s ez okból nemcsak az árt szabhatja
meg jutányosabban, hanem képes elsőrendű friss tojáso
kat szállítani a meghatározott időpontban. Ez pedig mind
két félre nézve nem kicsinylendő előny, mert igen gyak
ran ebben kell keresni az okát a tojás nagy termőké
pességének és az elért tenyésztési sikereknek. Jól veze
tett fácántenyészdék ép ez okból évi szükségletüket már
december és januárban szokták megrendelni.
A fácántenyésztés érdekében még egy kérdést kívá
nok itt tárgyalni, hogy t. i. helyes és kivánatos-e a vér
frissítéshez szükséges zöld hátú angol örvös fácánokat
vagy azok tojásait közvetlen Angliából hozatnunk?
Ez a kérdés, bár teljesen fölöslegesnek látszik, még
sem az, amint mindjárt látni fogjuk. Eltekintve attól,
hogy hazai fácántenyésztőink jó angol beszerzési forrá
sokat nem ismernek, az Angliából hazánkig terjedő ut
oly hosszú, hogy lehetetlen, hogy a tojások, bármily
gondosan legyenek is csomagolva, a hosszú ut miatt ne
szenvednének. A hazai tenyésztő tehát legtöbb esetben
csupán kereskedő cégekre van utalva, melyek termé
szetszerűleg csak azt szállíthatják, a mit a nagykereske
dőtől kapnak. Minthogy mindkettő haszonnal akarja üz
letét csinálni, természetesen mindkettő arra törekszik,
hogy minél jutányosabban vásároljon. De minthogy az
Angliában üzembe levő, körülbelül 800 fácántenyészdének
egy jelentékeny része kisebb berendezésű, a melyek
csak kevésbbé értékes tenyészanyaggal rendelkeznek, s
másrészt a nagyszabású hírneves tenyészdék költőtojá
saikat magában Angliában is igen jó áron el tudják
adni, ennélfogva a kereskedő ugyszólva csak a kevésbé
jó tenyészdékből szerezheti be olcsó pénzen szükségle
tét s igy nincs abban a helyzetben, hogy a tojások ter
mőképessége tekintetében szavatosságot vállaljon. Ennél
fogva természetes az, hogy az ilyen közvetett angol for
rások kevésbbé ajánlatosak, mint azok, a melyek hoz^
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zánk közelebb feküsznek, mint a fentebb megnevezett
fácántenyészde is, mely a megkivántató kitűnő anyaggal
rendelkezik és biztosítékot is képes és hajlandó is alkal
mat nyújtani, hogy óhajtott célunkat elérjük.
A gróf Széchényi-féle fácántenyészde Lábodon, Somogy-megye, kívánatra az angol zöldhátu örvösfácánok
ról, valamint másfajtáju fácánokról is, ingyen és bér
mentve küld árjegyzéket.

Szelíd jávorszarvas. Finnlandnak egyik farmján az
ottani farmerek egyike egy magával tehetetlen párnapos
jávorszarvasborjut talált, melynek anyját nyilván ellőtték.
A farmer a többi házi borjú között felnevelte s később
a legelőre is kihajtotta, de az időközben szépen kifejlett
vad nem hagyta el felnevelő helyét, hanem esténkint
mindig hazakerült a csordával s az istállóban rendesen
elfoglalta helyét. A farmer végre is beleunt a dologba s
mindenáron azon volt, hogy a bika végképp maradjon el
farmjától s vonuljon az erdőbe; de nem birtak vele,
mert éjjelenkint addig verte a kaput s követelte a be
eresztést, mig beeresztették. Végre is úgy menekült meg
tőle a gazdája, hogy elajándékozta legutóbb a helsingforsi állatkertnek az ilyképp teljesen megszelídült vad
állatot.

i^

a

M
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* Az Országos Erdészeti Egyesület múlt hó 24-ére
összehívott rendkívüli közgyűlését a vasúti sztrájk miatt
e hó 15-ére halasztotta. A közgyűlés egyedüli tárgya
az állami erdőtisztek helyzetének megvitatása és az an
nak javítására teendő lépések iránti határozathozatal.
* Halálhír. Hischmann Hugó az „Őst. Forst u. Jagd
zeitung“, az „Allgemeine Weinzeitug", az „Ökonom" és
a „Praktischer Landwirt“ főszerkesztője és kiadója Bécsben hirtelen elhalálozott, 66 éves korában.
* A madarak tuberkulózisa. A tuberkulózis gya
kori a papagályok között, amelyeknek 25—36 százaléka
megbetegszik tuberkulózisban. De nem ritka e betegség
a baromfiak között sem, amelyek közül 10 százalék
gümőkóros. Baromfiakban főleg az emésztőcsatorna és a
máj betegszik meg, jeléül annak, hogy az eleséggel sze
dik fel a fertőző anyagot. A papagályokon ellenben fő
képpen a bőr betegszik meg. Közegészségi tekintetben
a papagályok gümőkórja annál inkább figyelemre méltó,
mivel az ilyen állatok a lakószobában, a hol tartózkod
nak, szétszórják maguk körül a ragályanyagot, amit azu
tán emberek beszivhatnak a levegővel.
* Ékszerek rovarokból. A szabadon élő néptörzsek
rovar-testrészekből oly pompás ékszereket készítenek,
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hogy a modern ékszerek elhomályosodnak mellettük. A
Rio-Napo-i indiánok egy nagy lemez csápu rovar comb
jaiból arany-sárga és szmaragdzöld színekben pompázó
nyakláncot készítenek. A philippini szigetek lakói a mi
diszbogarunk egyik rokonának fedőszárnyait fejékül hasz
nálják, mely gyönyörű zöld, kék, vörös és aranyszinekben játszik. A braziljai, perui és argentinjai nők a külön
féle színekben játszó és drága kövekhez hasonló Chrisochus félék testeit üveg gyöngyökkel felváltva zsinórra
fűzik s nyakláncnak vagy karperecnek használják. A dél
amerikai indiánok a díszbogárnak szivárvány-színekben
játszó fedőszárnyaiból fülbevalókat készítenek. Chinában
pedig ruhabetétnek használják. A délamerikai indián nők
világitó bogarakat tesznek hajukba és vörös vagy kék
nagyszemü hálóval fogva tartják.
* Talpfa-Üzlet. Berlinben, főkonsulátusunk február
havi jelentése szerint, a fabevitel Oroszországból az orosz
japán háború következtében megakadt; alkalom nyílna
tehát most kiviteli cégeink részére az ottani piacon tért
foglalni. Különösen vasúti talpfa bevitelére kedvező most
az alkalom és kilátás van arra is, hogy annak, ára leg
közelebb emelkedni fog.
* A sertésvész gyógyítása. A sok kudarc után
újra kisért ez a théma. Ezúttal Somogyból jön a hir s a
„Kaposvár" cimü lap után közölhetjük a következőket:
„Az országos statisztika évenként milliókra teszi és mu
tatja ki azon érték- és vagyonveszteséget, mely az ország
sertésállományába befészkelődött vész folytán a magyar
gazdákat is continuo sújtja. — Ezer és tudj’ Isten hány
féle „biztos és csalhatatlan“ szert, eljárást találnak fel
a magyar gazdaközönség javára, melyeknek haszná
lata folytán a sertésvész csakugyan — még jobban
elterjedett. Szenzációs és eredményére kiszámithatatlan
hatású felfedezést tett azonban Kunfy Adóit somogymegyei nagybirtokos, a kinek egyik pusztáján levő sertésfalka közé befészkelte magát a vész, s a ki régi tapasz
talatain alapuló megfigyeléseit a modern bacillotherapia
segélyével egy speciális takarmányozási módszer feltalá
lására használta fel, melynek használatba vétele kezde
tével megszüntette a betegséget az inficiált falkában. —
A nevezetes találmányt Kunfy a magyar gazdák köz
javára óhajtja bocsájtani és ezért felhívta a földmivelésügyi ministeriumot, hogy valamelyik kincstári birtok vész
szel fertőzött falkáján tétessen ellenőrző kísérleteket,
melyek ha beválnak, eljárását nyilvánosságra fogja hozni.
Az uj század egyik legnevezetesebb vívmánya lenne e
fölfedezés, ha beválnának azok a remények, miket a
feltaláló biztosra vesz.
* A japáni írás reformja. Az egész világ feszült
érdeklődéssel lesi annak az óriási háborúnak eseményeit,
amelyben a nagy Oroszbirodalom készül élethalál-harcot
vívni a kis Japánnal. Az érdeklődés már azért nagy, mert
nincs nemzet földünkön, amelyik rövid évtizedek alatt
olyan hatalmas haladást tett volna kultúrában, civilizá
cióban, mint ez a ferdeszemü, sárgásbőrü kis nép. A
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tudományok minden ágában megállja helyét ma már
Japán az európai nagy kulturnemzetekkel szemben is.
Csak nehézkes irásmodorát tartotta még meg napjainkig.
Az utolsó évtized alatt azonban már észlelhető volt az a
mozgalom, mely a latin írásmód átvétele mellé szegődött.
Ha ezt a mozgalmat siker koronázza, s a latin írásmód
általánossá válik Japánban, akkor a legközelebbi jövő
óriási lépéssel hozza közelebb ezt az életrevaló népet a
nyugat-európai társadalmi élethez. Kétség sem fér hozzá,
hogy a latin írásmód a japáni irodalom minden ágára
hatalmas és jótékony befolyást fog gyakorolni. Japánnak
már ma is igen fejlett költészete, regény-, hírlap- és tu
dományos irodalma van, amely az Írásmód egyszerűsí
tése révén még sokkal hatalmasabbá válnék. A most
használatos japáni írásmódnak ugyanis 4000-nél több ál
talános érvényben levő és gyakorta használt Írásjegye
van, ami rendkívül megnehezíti az irás művészetének
eltanulását. De roppant bénitólag hat ez magára a nyom
daiparra is. A japán szedőnek ugyanis 3 —4000 típussal
van dolga, mig európai kollégája csak a latin ábécé 24
írásjegyével dolgozik, ami óriási különbség. Már most ha
az Írásmód erős választófala ledől a nemzetközi forga
lomban, ennek a közeledésnek szinte kiszámíthatatlan
jó következményei lesznek Japán iparára, kereskedelmére
és kulturális fejlődésére nézve. Tagadhatatlan azonban,
hogy Európa és Amerika is hasznát látja majd a vál
tozásnak.
* K e re s z te s fák. Eperjesen történt a következő ér
dekes eset. Boros Zsigmond dr. minap testgyakorlat cél
jából fát hasogatott. Amint egy darabot széthasított, csodál
kozva vette észre, hogy a hasáb mindkét felületén egyegy szabályos, mintegy 20 centiméter hosszú kereszt
tűnt elő. Az eset nagy feltűnést keltett a városban és a
nép a plébánoshoz vitte a hasábot, hogy szenteljék be,
mert a keresztek megjelenését váltig égi csodának akar
ták feltüntetni. A plébános azonban a beszentelést meg
tagadta, mert az véli, hogy a keresztet régen belevésték
a fába, mely később belenőtt és a ránőtt kéreg eltakarta.
* A f a m int a k ő szén p ó ta n y a g a . Hutchnis D. E.
fokföldi angol erdőtiszt reá mutat a fára, mint olyanra,
a mely hivatva leend a jövőben az apadó félben lévő
kőszenet pótolni. Már 1882. évben kimutatta, hogy az
Eucalyptus-erdők tropikus hegységben acre-ként (40 5 ar)
állandóan 20 tonna fát adnak. Az Eucalyptus erdő tar
vágás után természetes utón ujul fel költség nélkül. Az
Eucalyptus fája száraz, a kőszénnél nehezebb, tüzelő
ereje egyenlő vele vagy még felül is múlja azt. Hathatós
napmeleg és bő esőzés mellett az erdők fahozama még
emelkednék. Ezen feltételeket Hutchnis 8000 millió acrenyi területen találja. Ha ezen területnek csak 1ls része
volna beerdősitve, már ez is 2000 millió tonna fát szol
gáltatna, tehát a jelenlegi összes kőszén szükségletnek,
több mint harmincszorosát.
* B o d ro g sáro n van egy szép nagy tölgyfa, melyről
a monda azt tartja, hogy ott hajdan II. Rákóczi Ferenc

3. szám.

táborozott volna. Ennek az öreg fának törzse most 180 cm.
vastag és óriási árnyékot vet maga körül. Ezt a fát a
múlt májusban gróf Lónyai Elemér és neje is megnézte
s a grófné azt a kijelentést tette, hogy miután ezen tör
ténelmi nevezetességű fát senki sem gondozza, hát ő
majd gondoztatja saját költségén, csakhogy a „Rákóczi
tölgy" minél tovább fennálljon, és hirdesse, hogy nagy
fejedelmünk II. Rákóczi Ferenc itt táborozott valaha.
* É rte síté s . Szegényebb sorsú erdőtisztek és altisztek
lapunkra évi 8 koronával fizethetnek elő.

F. I. ú rn ak . Köszönjük, legközelebb olvashatja nyomtatásban is.
K. S. úrnak. Szíveskedjék mindig a papírnak csak egyik olda
lára imi.
F. G y. ú rn ak . S z . . . S . . . Előfizetése ez év október 1-én
jár le. Tessék e tekintetben nyugodt lenni; akinek előfizetése lejár,
azt mi idejében figyelmeztetjük — csak sajnos nincs meg mindig a
kivánt eredmény.
M. G. és K. L. uraknak. A körtefajok általában válogatósabbak
a talajban mint az almák s inkább a laza, de mély talajt kedvelik.
Az alm a a kötött agyagban is jól fejlődik és jóízű gyümölcsöt te
rem. A szilva inkább hűvös, nedves talajt szeret.
Községi elöljáróságnak K . . . Kérvényüket a közigazgatási
bizottság utján terjesszék a miniszter elé.
K. L. úrnak. Gyümölcsfáinak megmohásodását valószinüleg az
okozza, hogy a tenyészviszonyok (talaj és éghajlat) nem megfelelők.
1171/1904. szám.

Pályázati hirdetmény.
Körmöczbánya szab. kir. és főbánya városá
nál előléptetés folytán üresedésbe jött egy II.
oszt. e rd ő leg én y i állo m ás betöltése végett
ezennel pályázatot hirdetek.
Az állomással jár: 400 korona évi bér, ter
mészetbeni lakás- vagy lakpénz, 16 ürköbmét.
kemény és 16 köbmét. puha tűzifa, földilletmény,
és az évi bér után 7-szeri öt éves 10%-nyi
korpótlék.
Pályázni óhajtókat felhívom, hogy sajátkezűleg
irt folyamodványaikat, életkorukat, nyelvismere
teiket, az erdőőri szakiskola, esetleg szakvizsgá
jukat s eddigi alkalmazásukat igazolva, hozzám
f. é v i m ájus 20-áig annál is inkább nyújt
sák be, mivel a később érkezett pályázatokat
figyelembe nem veszem.
Körmöczbánya, 1904. évi április hó 22-én.

A polgármester.
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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.
3787. szám.
_ 1904~

pályázati hirdetmény.
Versec thjf. városnál üresedésben levő s ki
nevezés utján betöltendő

erdőőri állásra
ezennel pályázatot hirdetek s felhívom azon tör
vényes minősítéssel biró egyéneket, kik ezen
480 korona évibér, szabadlakás, 1 hold föld illet
mény, egy tehéntartás és saját szükségletre ele
gendő hulladékfa illetménynyel összekötött állásra
pályázni óhajtanának, hogy kellően felszerelt kér
vényeiket nyelvismeretök kitüntetése mellett

f. évi május hó 15-éig
a polgármesteri hivatalhoz benyújtsák.
Versecen, 1904. évi április hó 19-én.
Polgármester szabadságon:

Xoszirovics,
főjegyző.

^ingol gyűrűs fácánok
mongol, torquatos, versikolor,
királyfácánok, tinamuk és selyemtyukoktól

tojást kiköltésre
85°/» termékenységi jótállás mel
lett elad a grófi fácántenyészde,

Lábod.

63

2406/904. számhoz.

Árverési hirdetményi kivonat.
Alulírott főszolgabíró ezennel közhírré teszi, hogy a
Lucsky község volt úrbéresei tulajdonát képező Lucskyn
az „Oszobitvo“ dűlőben (A. ü. o. 16. 17. és 19. tag.)
fekvő, 65.35 kát. hold kiterjedésű erdőrészen található
f a é s k éreg m en n y iség , még pedig 9876 lucfenyőszálfa
7614 köbméter, 14197 jegenyefenyőszálfa 12080 köbmé
ter, azonfölűl 2034 luc és 2887 jegenyefenyőszarufa a
nagyméltóságu m. kir. Földmivelésügyi minisztérium 14718.
számú engedélye alapján Lucskyn 1904. évi m ájus hó
7-én d é le lő tti 10 óra k o r zárt ajánlati versenytárgya
lássai egybekötött nyilvános szóbeli árverésen eladatik.
Becsár és kikiáltási ár 104,740 korona 80 fill., bánat
pénz ezen összeg 10%-a. A fatőmeg a kikiáltási áron
alul el nem adható, utóajánlatok nem fogadtatnak el.
A letarolandó erdőrész a Lucskyról Árvamegyébe ve
zető megyei ut mentén fekszik, a Vágparttól és LiptóTepla vasúti állomástól 8 kilométernyire. Az eladás tár
gyát képező fatömeg részletes becslési illetve felvételi
munkálata, úgyszintén az árverési és szerződési feltételek
a rózsahegyi m. kir. járási erdőgondnokságnál, a rózsa
hegyi járási főszolgabírói hivatalban és dr. Hiller Bernát
rózsahegyi ügyvédnél, az úrbéresek képviselőjénél, meg
tekinthetők. Ez utóbbi az érdeklődőkkel kívánatra posta
utján is közli az adatokat.
Kelt Rózsahegy, 1904. április 20.

Andaházy s. k.
főszolgabíró.

pályázati hirdetmény.
Hevesvármegye közigazgatási erdészeti bizott
ságának 1146/erd. alb. számú határozata alap
ján a lemondás folytán megüresedett egri járási
erdöőri állásra nyílt pályázatot hirdetek.
Ezen állással 600 kor. évi bér, 100 korona
lakbér, 140 kor. úti átalány, 60 kor. egyenruha
átalány — illetmény jár.
Pályázók felhivatnak, hogy az erdőtörvény
37. §-ában előirt minősítésüket, ép és egészsé
ges testalkatukat, korukat és eddigi alkalmazta
tásukat igazoló okmányokkal felszerelt bélyeges
és sajátkezűleg irt kérvényeiket legkésőbb f. évi
május hó végéig az egri m. kir. járási erdő
gondnoksághoz nyújtsák be.
Elkésett kérvények figyelembe nem vétetnek.
Az állás f. évi julius hó 1-én feltétlenül el
foglalandó.
Eger, 1904. április 14.

E lek Is tv á n
m. kir. erdőgondnok.
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A fácáncsibék felnevelése mai nap már a leghelye= sebben és legolcsóbban a —
—

fattinger-Jéle husrostos JácáneleDellel
-------------------------- tö rté n ik .-------------------------Ennek az eledelnek készítése a lehetőleg egyszerűbb
és amellett a fácáncsibék gyorsan fejlődnek, erősöd
nek és az időjárás viszontagságai iránt érzéketlenek.
5 0 kg. á r a 2 3 K, 5 kilós p o s ta c s o m a g 3 K.
Ezenkívül van nagy készlet:
F a ttin g e r-fé le (vérből készült) p isztrá n g eledel
50 kiló 20 K, 5 kilós postacsomag bérmentve 3 K.
F a ttin g e r-fé le p o n ty -ele d el (vérből) 50 kiló 9 K
----------- 50 f, 5 kilós postacsomag 2 K .----------Továbbá F attinger-féle husrost eledel mindenféle
kutyáknak, másféle készítmény házi sertéseknek,
tojó tyúkoknak és mindenféle más házi szárnya-------------------------- soknak. -------------------------Árjegyzék, útmutatás ingyen.

FATTINGER és TÁRSA
á lla te le d e l-g y á ra =
WIEN, Wiedener Hauptstrasse 3.

3. szám.

faárverési hirdetmény.
Az Árvamegyében fekvő s a lokcai volt úrbéresek
tulajdonát képező erdőben az 1904-ik évre ese
dékes 4 52 k. hold területen található s az alsókubini m. kir. jár. erdőgondnokság által 993
tmköbmáterre becsült 4895 korona értékű luc
fenyőből álló fatömeg f. évi m ájus hó 5-én
a Námesztó község irodájában délelőtt 10 óra
kor megtartandó nyilvános árverésen el fog
adatni.
Az árverés szó és írásbeli; ajánlattevők tar
toznak az 1 koronás bélyeggel ellátott írásbeli
ajánlatokhoz 489 korona bánatpénzt készpénz
ben vagy óvadékképes állampapírokban csatolni,
a megajánlott vételárt szó és számokkal kiírni,
s nyilatkozni arra nézve, hogy az árverési föl
tételeket ismerik s azoknak magát alávetik.
Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek.
A részletes becslés s árverési föltételek az
alsókubini m. kir. erdőhivatalnál, s a lokca
község v. urb. elnökénél betekinthetők.
Námesztón, 1904. évi április hó 20-án.

S z m e ta n a y J á n o s

150 első ' díjjal kitüntetve.

közig, bizottsági kiküldött.

371./1904. számhoz.

KITÜ N TETÉSEK :

Pályázati hirdetmény.
Az alulirt erdőgondnokságnál üresedésbe jött
és háromszázhatvan (360) kor. évi készpénzfizetés, hetvenkettő (72) kor. évi lakbér, végül
(9) kilenc ürméter 1-ső osztályú kemény do
rong tűzifa javadalmazással összekötött

BRÜNN 1894.

*

jtriöcr V. és fia
------ *

freuilenihal

erdőlegényi állom ás
pályázat utján betöltendő lévén, felhivatnak pá
lyázók, hogy az előirt erdőőri szakvizsga letéte
lét, továbbá a magyar nyelvben való tökéletes
bírását és végül a szép írásban való teljes
jártasságot tanúsító okmányokkal felszerelt és a
nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir.
minisztériumra címzett folyamodványaikat

f. évi junius hó

1 5

T R O P P A U 1895

(Osztr. Szilézia).

VaOászati . . . .
ékszerkiilönlegességek.
(H u b e rtu s-S c h m u c k ) szarvas- és
• rókafogakból, korcsagancsokból stb. ieg' finomabb arany és oxydált ezüst kiállí......................... tásban.............................

-éig

az alulirt erdőgondnoksághoz nyújtsák be.
Nyitra-Koloson, 1904. évi április hó.

M. kir. k ö z alap , erd ő g o n d n o k ság .

É kszerek, aran y - é s ezü stárúk, C h in a ez ü st-cik k ek é s
m űöntvény-tárgyak g y á ra é s
................r a k tá ra ........................
Képes á rjeg y zék et k ív á n atra Ing yen
és bérm enve küldünk.
A cím p o n to s m eg a d á sá t ke’, j: k.
Szarvas- é s rókafogak e lő z e te . bekül
d é s mellett a legm agasabb árakban
megvótetnek.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári.
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M egjelenik m inden hó 1 én é s 15-én.
Előfizetési á
Egész évre ___ ........
Félévre .....................

14 K
7 K

Szerkeszti és kiadja:
im ecsfalvi I íM ECS 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 dijak, valamint a lapba szánt közlemények küldendők.

Tisztelettel kérjük olvasóinkat, hogy elő
fizetésüket mielőbb m egújítani szíveskedjenek.
A kik a lapot já ratni nem óhajtják, kegyes
kedjenek azt a lap visszaküldése által érté
sünkre adni.
Tisztelettel

J J „jYiagyar €rdész“
szerkesztősége és kiadóhivatala

Borsod-Apátfa l van

Az eg y sz e rű síté srő l.
Pénzt kér mindenki. Pénz kell a katonáknak,
mert a régi ágyuk anyaga nem bizonyult elég
jónak. Pénz kell az államtisztviselőknek, míg
a vasúti alkalmazottak sztrájkkal akarták kikény
szeríteni anyagi helyzetük javítását. Az egész
országot betölti a sok jajszó, siránkozás és kö
nyörgés, hogy pénzt, pénzt és megint csak
pénzt.
Éppen ezen általánosan jelentkezett szükség
let reakciója az administrációk egyszerűsítésé
nek mozgalma. Kiadatott a jelszó, hogy keves
bíteni kell az állami tisztviselők létszámát, egy
szerűsíteni az ügykezelést, mert maga az or
szág is szegény és a fizetésemelések több költ
ségét az egyensúly felbillenése nélkül meg nem
bírhatja.
Szó sem férhet hozzá, hogy az egyszerűsí
tésnek az ideje immár elérkezett, sőt minden
téren érhetnénk el megtakarításokat.
Lapunk utolsó számában írtakat csak folytat
juk és kiegészítjük, amikor az államerdészet
administrációjának egyszerűsítését ismételten sür
getjük.
Említettük, hogy az állami erdészet észsze
rűen két külön szervre volna tagolandó, úgy

Reklamációk
SZÉKELY és ILLÉS céghez
Ungvárra intézendök.

mint először a tisztán csak állami feladatok
megoldására szervezett erdőhatóságokra, má
sodszor a kincstár magángazdaságát képező
erdők ügyeivel foglalkozó igazgatóságokra.
Jelenleg az államnak, mint közjogi személy
nek, az erdők fenntartása érdekében szükséges
beavatkozását teljesíti 20 kir. erdőfelügyelőség,
42 állami erdőhivatal és 162 járási erdőgond
nokság, ezenkívül felettük áll a földmív. ministeriumnak két elkülönített ügyosztálya.
A külső hatóságok ez idő szerint csak véle
ményt nyilvánítanak, a döntés mindig és min
den ügyben a ministert illette.
Hát végre is elérkezettnek látjuk az időt arra,
hogy ezek a külső hatóságoknál alkalmazott
emberek ne csak javasoljanak, hanem dolgoz
zanak és határozzanak saját felelősségükre.
Evégből az egyszerűsítés legbiztosabb alapja
csak az lehet, ha a ministeri központtal szem
ben a külső hatóságok működésére helyezzük
a fősulyt s alapelvünk a decentrálizáció. Újra
ismételjük, hogy szükséges minden közigazga
tási bizottsághoz, mely erdészeti ügyekkel fog
lalkozik, egy erdőhivatal. Hatvanhárom megyé
ben ugyanannyi bizottsága van az országnak,
tehát legfeljebb csak 63 külön erdőhivatal szük
séges, ez pedig jelenleg is megvan, ha az er
dőfelügyelőségeket is a számításba vesszük.
A jelen szervezetnél az ajánlott annyival lenne
egyszerűbb, mert egybeolvasztja a jelenleg kü
lön erdőfelügyelőségeket az állami erdőhivata
lokkal és főként pedig, mert ezeknek a hivata
loknak további erdőgondnokságokra való tago
zása hitünk és legjobb meggyőződésünk szerint
teljesen fölösleges.
Nem zárkózunk el annak belátása elől sem,
hogy lehetnek egyes kivételes esetek pld. Er
délyben, a hol egy állami erdőhivataltól kikülö-
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nített erdőgondnokságra talán szükség lehet, de
elvileg a járási erdőgondnokságok létjogosultsá
gát tagadjuk.
Tessék csak elképzelni, hogy mennyi munka
erőt, mennyi időt nyerünk meg, ha az ügyek
elintézése közvetlenül történik s megszűnnek
ezek a mostani erdőhivatali főnöki állások, melyek
csak szigorú miheztartás végett kiadnak, ren
deleteket továbbítanak, anélkül, hogy valami ér
demleges, valami produktiv munkát végeznének.
Az erdőfelügyelőségeknél és az állami erdő
hivataloknál jelenleg, a Besztercenaszódban szé
kelő erdőigazg. személyzetét levonva, 276 tiszt
viselő van alkalmazásban; osszuk be őket a mi
elveink szerint az egyes vármegyékbe.
Véleményünk az, hogy teljesen elegendő egyegy tisztviselő mint előadó és intéző 1. Jásznagy
kun-, 2. Pest-Pilis-, 3. Turóc-, 4. Heves-, 5.
Hont-, 6. Bereg-, 7. Ugocsa-, 8. Hajdú-, 9.
Szabolcs-, 10. Szatmár-, 11. Csanád-, 12.
Csongrád-, 13. Bács-Bodrog-, 14. Torontál-, 15.
Tolna-, 16. Moson-, 17. Sopron-, 18; GyőrKomárom-, 19. Esztergom-, 20. Veszprém- és
21. Fejérvármegyékben.
Két-két tisztviselőt ajánlanánk 1. Pozsony-,
2. Árva-, 3. Bars-, 4. Nógrád-, 5. Borsod-, 6.
Gömör-, 7. Abauj-, 8. Sáros-, 9. Ung-, 10. Szi
lágy-, 11. Szolnokdoboka-, 12. Besztercenaszód-,
13. Torda-, 14. Kisküküllő-, 15. Arad-, 16. Ba
ranya-, 17. Somogy-, 18. Vas-, 19. Temes- és
20. Krassó-Szörényvármegyékbe.
Három-három tisztviselő látná el az ügyeket:
1. Nyitra-, 2. Liptó-, 3. Zólyom-, 4. Szepes-,
5. Zemplén-, 6. Bihar-Békés-, 7. Kolozs-, 8.
Maros-Torda-, 9. Brassó-, 10. Fogaras-, 11.
Nagy-Küküllő-, 12. Alsófehér-, 13. Temes- és
14. Zalavármegyékbe.
Négy-négy ember jutna 1. Trencsén-, 2. Ud
varhely-, 3. Háromszék- és 4. Hunyadvármegyékbe.
Öt-öt embert számítunk Szeben-, Csík- és
Máramarosvármegyékre.
Ezen beosztás szerint volna tehát 61 erdő
hivatal 131 tisztviselővel, nem számítva ide a
besztercenaszódi erdőigazgatóságot, melynek a
kincstári erdőigazgatóság képére való alkotását
mi is helyesnek tartjuk.

4. szám.

Megjegyzendő, hogy véleményünk szerint az
eddigi eredménytelenségek főoka is abban a
körülményben rejlett, hogy a járási erdőgond
nokok az erdőrendezési és az 1898. évi XIX.
t.-c. végrehajtásával kapcsolatos munkálatokkal
túlhalmoztattak. Szükségesnek tartjuk tehát az
itt kimutatott 131 tisztviselő teljes mentesítését
e munkálatok alól, hogy tisztán csak az erdő
felügyeleti és administrativ ügyek elintézése ké
pezze feladatukat.
Az erdőrendezési ügyek elintézésére egy mozgóerdőrendezőséget kellene szerveznie, mely
több kiküldöttséggel úgy működne, miként pld.
a kataszteri felügyelőségek, lakhelyüket a szük
séglet szerint változtatva.
Tessék most már tovább számítani. Erre a
célra az egész ország területére elég volna 60
ember, főképp, ha az üzemrendezési eljárások
egyszerűsítését is végre elérhetnék és mint már
e helyen többször kimutattuk, fölösleges ügy
viteli szabályzatok és névjegyzékek nem zaklat
ják az elárvult kedélyeket.
Az egyszerűsítést ki kell terjeszteni a ministéri központra is. Az erdészeti bizottságokat fel
kell ruházni az intézkedés jogával nagyobb
mértékben, hogy függetlenül teljesíthesse hiva
tását és elegendőnek tartanók, ha az a ministeriumnak működéséről évenként egyszer szá
molna be. A megfelebbezett ügyeknek kivételé
vel minden ügy végelintézést az előadó szemé
lyes felelőssége mellett a bizottságokban nyerne.
Ha ez is figyelembe vétetik, bőségesen elegendő
a ministeriumban húsz tisztviselő.
Fentebbi számítás szerint tehát szükséges az
állami feladatok megoldására
1. A külső ható sá g o k n ál....................131
2. Erdőrendezőségnél.........................60
3. K ö z p o n tb a n .......................... ■
■ 20
vagyis összesen . . 211
tisztviselő.
A mostani szervezethez képest tehát megta
karítanánk 65 tisztviselőt, vagyis az alkalmazot
taknak mintegy 24 százalékát. Ebből telne fize
tésemelésre is, ujabbi megterhelés nélkül.
Az állami erdőhivatalok költségeit eddig az
állami kezeléssel megsanyargatott kisbirtokosok
téritették meg az államnak, ezután minthogy az
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erdőfelügyelőségek működési körei is az uj er
dőhivatalokra ruháztatnék, de különben is az
állami kezelésbe vont erdők kezelése közjogi
feladatát képezi az államnak, méltányosnak tar
tanók, ha a birtokosok jövőben a költségjárulé
kok fizetése alól felmentetnének s az állam igy
előállott nagyobb költségeinek fedezésére, erdő
felügyeleti adó címen — mint már e helyen is
ajánltatott — az összes erdőket adóztatná meg.
Az állam magánerdőbirtokainak kezelését ki
kell vonni a földmivelési ministerium erdészeti
főosztályának hatásköre alól. Múlt számunkban
már nyilatkoztunk ilyen értelemben s most rész
letezni kívánjuk, miként gondoljuk ezen eszme
megvalósítását. Lonkay Antal is az egyszerűsí
tés hive, de az állam kettős feladatát egy ható
ság által kívánja intéztetni, ami lehetetlen, mert
egyszerre és egy személyben nem lehet az ál
lam közjogi és magánjogi személy. A kincstári
erdők kezelésénél alapelvül ismét a decentrálizációt ajánljuk, a kezelő tisztek egyenként és
egymásért való közös felelősséggel.
A kincstári kezelési ügyek legfőbb ellátására
Budapesten egy főigazgatóság létesítését ajánl
juk, mely csak az állami számvevőszéknek
tartozna felelősséggel, felruháztatnék pénzutalvá
nyozási joggal, külön elszámolással, közvetlen
a ministernek alárendelve. Tagadhatlan, hogy
vagyonkezelésnél az ellenőrzés alapossága és
biztossága nehezíti meg a szervezetek egyszerű
sítését, de ez még sem elegendő ok arra, hogy
attól a kezelő erdőtiszttől becsületébe helyezett
minden bizodalmát megvonjunk és egyenesen
felsőbb rendelkezések felelősségnélküli szolgá
jává sülyesszük. A jelen szervezés főhibáit ab
ban találjuk, hogy egy-egy erdőigazgatóság,
főerdőhivatal vagy erdőhivatal, egy egész kis
ministérium külön pénztárral, külön számvevő
séggel, külön erdőrendezőséggel, erdőmérnökkel,
szóval rengeteg fölösleges személyzettel ellátva,
mindamellett is minden intést, minden parancsot
a ministeriumból les és vár, a kezelő erdőgond
noktól pedig minden intézkedési jogot megvon
és a főnök feltétlen parancsol és uralkodik alan
tasa akaratán, tervein, számításain. E helyett
mennyivel célravezetőbb volna, ha az intézke
dési jogot, a hatáskört a kezelő erdőtisztek kö- •

erdész

61

zött osztanak meg. Eltűnne akkor az a viszás
állapot, hogy egy erdőhatóság kezelő erdőtiszt
jeinek száma 15—20 emberből áll, a központ
pedig 25—30 tisztviselőt tesz ki, ezek fölött
pedig még ott intézkedik a ministeri központ a
maga halmaz emberével. Az erdők jövedelme
elsősorban is a helyes értékesítéstől függ; itt
tehát az erdőgondnok mozgékonysága, találé
konysága, ügybuzgalma, végtelen sokat tehet.
Minek bénítjuk meg szervezetünket az értéke
sítés egyöntetű sablonos szabályaival? Egyszer
hosszabb lejáratú szerződések, máskor házi ki
használás, ismét máskor területszerinte eladás
tartatik jónak a központban s ezeket a legjobb
nak vélt használati elveket általánosítják az egész
országra, ráerőszakolják a különféle viszonyok
között lévő erdőhatóságokra, az erdőgondnok
pedig moccanni se merjen, még akkor sem, ha
talán saját erdőgondnokságából termelhető fa
anyag értékesítése terén háromszor akkora jöve
delmet érhetne el, ha szabad kezet nyerne. Ve
szedelmes az ilyen egyöntetűség még ott is, a
hol csak közügyek ellátásáról van szó, hát még
a hol az üzlet ezer meg ezer féle viszonyai, a
folyton kínálkozó és váltakozó jobb alkalmak és
ajánlatok befolyásolják a viszonyokat.
A kezelő erdőtiszteket ügybuzgalomra serken
teni, tekintve, hogy tisztán csak az ők helyes és
céltudatos működésűk fokozhatja az erdők jöve
delmezőségét, az által tartanók célszerűnek,
hogy az erdők jövedelméből százalékot húz
nának.
íme, a fizetésrendezés legkönnyebb megol
dása!
A felelősség elvét és az ellenőrzést következő
ügybeosztás által remélnők elérni.
Az erdőgondnok erdejéből termelhető anya
gok értékesítésére nézve esetről esetre javaslatot
tenne az egyhatóság alá tartozó kezelő erdő
tisztekből alkotott tiszti széknek. A tiszti szék
határozatával az erdőhivatali főnök magát ellen
tétbe nem helyezheti.
Ezekért az itt elfogadott javaslatokért a tiszti
szék valamennyi tagja különösen felelős. A
tiszti szék határozatát -— amennyiben bármely
tag megfelebbezné, az erdőigazgatókból alkotott
főtiszti szék bírálná felül.
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A főtiszti szék határozatával szemben a fő
igazgató magát ellentétbe nem helyezheti, an
nak határozata végérvényes; mig a tiszti szék
határozata csak az esetben, ha felszólamlási jo
gával senki sem élt.
A tiszti székeknek határozata kizár minden
egyéb rendelkezési jogot a fölebbvalók részéről;
tehát megszűnik az a sok írásbeli jelentgetés,
előterjesztés, kérelem, rendeletek halmaza, egy
szerűbbé lesz az ügyvitel, az erdőigazgatóságok
és erdőhivatalok központi személyzete apaszt
ható volna nem is remélt mértékben. így pld.
nincs szüksége az erdőhatóságnak pénztárra és
mellérendelt számvevőségre, mert ha az erdő
gondnok a tiszti szék határozatainak végrehajtá
sához szükséges összes költségeket, igy például
erdősítési, fatermelési, szállítási, útfentartási stb.
stb. költségeket mint személyre szóló előleget
vehet föl az adóhivatalból, évenkinti utólagos
leszámolásra és viszont a nála befizetett nagyobb
összegeket azonnal, a bárca szerint való érté
kesítésből befolyt kisebb összegeket pedig idő
szakonként az adóhivatalba befizeti, akkor fölös
leges a pénztár, mivel az csakugyan nem javítja
az ellenőrzést, hogy a bérjegyzékeket szemé
lyesen a pénztárnok fizeti-e ki vagy az erdő
gondnok. Hiszen igy is úgy is a kifizetést
igazolni a bérjegyzéken érdektelen tanukkal
szükséges.
Szükségtelenek a mostani erdőhatóságok mellé
rendelt számvevőségek is, mert ha az erdő
gondnok évi számadása rendesen záradékolt
nyugták és ellennyugták alapján beérkezik, an
nak egyszer és mindenkorra való átvizsgálására
a főigazgatóság mellé rendelt számvevőség is
elegendő. Akkor nem kell külön beterjeszteni,
számfejteni minden egyes nyugtát és bérjegyzé
ket; megtörténhetik ez a számadásokkal együt
tesen.
Az anyagkezelés ellenőrzésére nézve szüksé
gesnek tartjuk, hogy minden külső erdőható
ságnál legyen egy vagy több olyan egyén, ki
semmiféle irodai teendőt nem végez, mint tisz
tán csak a vágások leltározását, a termelt anya
gok átvételét és átadását; általában az anyagkezelés ellenőrzése képezné feladatát.
Ezen általunk most ajánlott újítás mellett
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szükség van még az erdőigazgatóhoz vagy
erdőhivatali főnökhöz egy fogalmazó tisztre.
Minden más állást az erdőigazgatóságnál, főerdőhivataloknál, erdőhivataloknál teljes fölöslegesek
nek tartunk.
Az építkezési tervek készítése és végrehajtása,
amennyiben azok magasabb műszaki képzett
séget nem igényelnének, a kezelő erdőtiszt vég
zendő munkája volna. Nagyobb úthálózatok,
vasúti berendezések, fürdőtelepek stb. építkezé
seket a főigazgatóság mellé rendelt erdőmérnöki
szakosztály által tartanók célszerűnek végeztetni.
Azonképen fölöslegesnek tartjuk az erdőhatósá
gok mellé rendelt erdőrendezőséget. Az évi fa
ejtési és erdősítési tervek elkészítését, természetes
megfelelő egyszerűsítéssel, a kezelő erdőgond
nokra biznók. Az egyéb erdőrendezési feladatok
megoldására ugyanazon elvek szerint, mint azt
fentebb az állami erdőkezelés egyszerűsítésénél
hangoztattuk, egy mozgó erdőrendezőséget szer
veznénk, mely kiküldöttségekkel végzi munká
latait s lakhelyét a szükség szerint változtatja.
A Budapesten székelő főigazgatóság a fentebb
mondottak szerint 3 főosztályra oszlanék, és
pedig erdőkezelési, erdőmérnöki és erdőrendezőségi szakosztályra a mellé rendelt számvevő
ségével.
Hogy ezen szervezéssel minő megtakarításo
kat lehetne elérni, sokkal szűkebb a hely, mint
sem arra részletesebben kitérhetnénk.
Tessék elképzelni, ha minden külső erdő
hatóságtól a pénztárt, a mellé rendelt számvevő
séget elvonjuk és az ügyvitelnek tiszti székekkel
való egyszerűsítését keresztülvezetjük, akkor, bár
mily hihetetlennek látszik is, de a mostani 25—30
ember helyett a külső erdőhatósági központban
is elég lesz a fentebb is említett 3—4 ember,
mert felekkel való érintkezést és levelezést az
erdőgondnoksághoz kellene utasítani s evégből
inkább az erdőgondnokságok szaporítása volna
szükséges, annyival inkább, mert ez a gazdál
kodás belterjességére különben is szükséges.
Ha valakinek bármilyen dolga van az erdő
kincstárral, forduljon az egyenesen a kezelő
erdőtiszthez, ott találja. Az igazgató ne érintkez
zen a felekkel sem szóval sem írásban, és fel
adata főképen a főnöki állásából kifolyó ellen
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őrzés és esetleges felelősségre vonás legyen, de
az erdőgondnoki intézkedések megváltoztatásá
nak joga tőle megvonassék.
Hogyha ez mind igy történik, könnyen belát
hatjuk, hogy arra a mai központi személyzetre
egyáltalában szükség nincsen.
Részletes számítást itt most nem teszünk, de
tessék utána számítani, hogy ha az erdőgond
nokságok számát 25%-kal szaporitanók is, még
akkor is el lehetne érni tisztviselőkben 25%
megtakarítást.
Ez világos, mert a mai szervezet szerint a
központi szolgálatban a tisztviselőknek hozzá
vetőlegesen 60% -a van.
Ezek volnának javaslataink az államerdészet
administrációjának egyszerűsítésére. Itt az ideje,
hogy ezt a kérdést végre az irányadó körök is
komolyan fontolóra vegyék, mert a mily méltá
nyos a tisztviselőknek az a kívánsága, hogy az
állam őket a viszonyokhoz képest megfelelő
módon lássa el, éppoly szükséges, hogy ezek
az egyszerűsítések keresztül vezettessenek, hogy
az igy elérendő megtakarításokból fedeztessék
az államnak a fizetésrendezéssel egybekötött
nagyobb kiadása.
És ha az állami erdőtisztek legfelsőbb főnökei
alárendeltjeik sorsát komolyan szivükön viselik,
akkor első sorban is az administráció és ügy
menet egyszerűsítését fogják megvalósítani, mert
így az állami erdőtisztek biztosan remélhetik
anyagi helyzetük javításáért benyújtott könyörgő
szavuk meghallgatását.
********** ****************************

A kivándorlás és a házi ipar.
A Budapesti Hírlap ez évi 1. számában igen szak
avatott toliból e címen egy közlemény jelent meg.
E sokszor meghányt-vetett kérdés felett talán napirendre
kellene térnünk, mert már nem uj és mert — ha egyszer
föllobbant bennünk a minden szépért és nemesért való
lelkesültség, mint a szalmaláng, úgy már eleget tettünk.
Elég ebből ennyi, visszaeshetünk megint hagyományos
közönbösségünkbe 1
De mivel a fent jelzett cikkben sok oly dolog van, ami
bennünket, első sorban mint hazafiakat, másod sorban
roint embert és harmadsorban mint erdészeket, közelebbfől is érdekel: kénytelenek vagyunk a házi ipar kérdé
sét, ha nem is közvetlen tennivalónkhoz tartozik, mégis
napirenden tartani.
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Minket, mint hazafiakat, ez ügy azért érdekel, mert
a mint rendesen nem magyar vidékeken lakó erdé
szek különös kötelességének ismeri, hogy kicsiny hazá
jának mind több hívet szerezzen, másod sorban azért
érdekel, mert vágyunk közöttünk tengődő embertársain
kon segíteni, és harmadszor, mert tőlünk tellő tudásunkkal
és szakősmereteinkkel a magyar erdészet jövedelmét és
tekintélyét öregbíteni kívánjuk. Jogtudósaink és politi
kusaink erre képtelenk, nekünk — a gazdáknak — kell
tehát megragadnunk minden alkalmat, amiből hazánk
hasznot láthat és ne engedjük, hogy — kenyérkereset
fiiján — idegenek, államfelforgatók prédájává legyen az
a nép, a mely olyan könnyen vezethető, oly könnyen
idomítható jó testvérünkké, vagy ádáz ellenségünkké.
Erdőbirtokosainknak, — különösen pedig az államnak
mint legnagyobb erdőbirtokosnak — elsősorban saját
jólléte, de másodsorban a másoké is sürgetve követeli,
hogy az ország különféle pontjain mezőgazdasági eszkö
zök előállítására való minta műhelyeket állítsanak. Az
állam ezt az erdőőri iskolák mellé, a fafaragó iskolák
mintájára rendezze be, ahol a tanító a téli hónapokon
át arra tanítaná meg a szakiskolásokat, az ügyesebb
erdei munkásokat, hogy hogyan lehet az erdei ter
mékeket, — még a hulladékfát is — az épület és
müszerfán, továbbá a tűzi- és szén-fán kívül akár mint
durván kifaragott, akár mint jobban kidolgozott gazdasági
eszköz fát jobban is értékesíteni. Tanitsa meg azt, hogy
ott, hol a fá t tilzelöképen sem lehet értékesíteni, ott a

fa házi és gyári eszköz alakjában drága pénzen
adható el. Tanitsa meg, hogy az egyébként gyomfáknak
nevezett nyir, nyár és egyéb fanemek is házi iparcikkek
alakjában igen jól értékesíthetők.
így például Krassó-Szörényvármegye erdőségeinek a
mell-magasságban mért 10 —12%, gyertyán fáját, ami
máshol csak a tűzifa közé kerül, ha csak egy kissé sima,
drága pénzen megveszik az ottani villa készítők és az
ebből készített villát ezer meg ezer számra szállítják le
a Dunán Romániába és Törökországba. Ezzel szemben
Nógrád-, Hont-, Barsmegyék felső részein, a hol a gyer
tyánfa a tölgyet és jegenyét elnyomja, az erdőt érték
telenné teszi, — mire sem használják, mint tűzifára. —
Elől megnevezett helyen egy ürm8 16 m. h. gyertyán
fáért 20—24 koronát adtak, az utóbb nevezett helyeken
meg az 1-6 ürm8 tűzifáért 1‘60 fillért fizetnek.
Ezen nagy árkülömbségnek egyes egyedül az az oka,
hogy az utóbb nevezett vármegyékben a villafa ilyetén
módon való értékesítését nem ösmerik. Miután a villafára
csak a törzs alsó részét használják, a visszamaradó törzs
és törzsrészekből kitűnő szerszámnyeleket készítenek.
Már pedig hogy ezen cikkből mennyi kell, legyen
szabad a fentérintett közleményből a következőket idéznem.
„A németek, a belgák, az angolok hangosan panasz
kodnak azon, hogy az amerikai gyárak a kapák és ásók
nyeléhez szükséges faanyagok árát 25—40%-kal fölemel
ték és ezzel az e cikkeket gyártó vállalatokat a tönk
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szélére taszították, mert nyél nélkül gyártmányaikat nem
tudták értékesíteni. A ía árának ilyetén emelése nem
merő spekuláció, hanem a viszonyok szükségszerű követ
kezménye. Wasington és Oregon államokban a faállo
mány az utóbbi évek rablógazdasága folytán annyira
megcsappant, hogy az erdők irtásának folytatása lehetet
lenné vált. Némely, a tengerparttól messzebb eső állam
ban van ugyan még szerszámfa bőven, de az nem bírja
el a magas szárazföldi fuvart, azután meg a belföldi
szükséglet annyira felhajtotta az árát, hogy az amerikai
fa már nem olcsó és az európai kapa- és ásógyárosok
meg nem vehetik. Kanadának van ugyan fája bőven, de
onnét a tengeren áthozni lehetetlen, mert a gyarmati
kormány magas kiviteli vámot szed utána.
Ha tehát most ami hámoraink fokozott erővel fogná
nak az ásók és kapák gyártásához, berendezkednek a
Német és Angolországban kelendő formák készítésére,
gyorsan felvirágoztathatnánk telepeinket, mert hiszen a
Kárpátokban van nyeleknek alkalmas bükk és kőrisfa
bőven. Ez a háziipar egy uj ágának a föllendülésével
járna.“
Eddig a cikkíró terve.
Ebből mit látunk ? Először azt, hogy tőszomszédunk
nem közvetlen közelből, nem tőlünk szerzi be a mezőgazdasági eszközökhöz szükséges nyeleket, hanem Ame
rikából Wasington és Oregon államból. És hogy nincsen
és nem tőlünk szerzik be a mondott cikket, ebből azt
kell hinni, hogy a tengeren való szállításnak nagyon ol
csónak kell lenni és hogy a fának ott egyáltalán semmi
értéke nincsen ; továbbá hogy nálunk a vasúthoz való
közelítés a rósz közlekedési eszközök miatt magasak, a
fagyártmányokra kivetett vasúti szállítási díjtételek és a
kiviteli vámok igen magasak.
Igen ám, csak hogy ezzel szemben áll a tengerentúli
magas munkabér. Mert tudva lévő dolog, hogy nálunk a
kész munka még elég olcsó. Szemben áll az a körül
mény is, hogy a fenyőfürészárut nemcsak Németországba
és Hollandiába, de a tengerentúlra is oly mennyiségben
szállítják, hogy az eladó kincstár sokszor szerződésileg
kénytelen kikötni, hogy az eladott famennyiség egy bizo
nyos részét, mint fűrész árut, a helyi fogyasztás kielé
gítése céljából a belföldön fogják értékesíteni, mert ellen
kezőleg a mi iparosaink még drága pénzen sem juthat
nának fenyő fűrészáruhoz. És szemben áll ugyanazon
körülménynyel a bükk hajlított bútornak Angliában és a
tengeren túl való értékesítése is.
Tény, hogy erdei közlekedési eszközeink fejlesztésre
várnak. Tény, hogy a vasúti tarifák, különösen a viciná
lis vonalakon, túlságos magasak. Tény, hogy a beviteli
vámok is magasak — ezen bajok orvoslására a M. E.
múlt évi 17. számának vezető cikkében fel is kérte az
uj földmivelési ministert, — de nem ebben kell keresni
az igazi okot, hanem a mi nemtörődömségünkben. Mert
ha a magyar birtokosnak — engedelmet kérek ez inparla
mentáris, de közszájonforgó kifejezésért — nincs meg az
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ő házi zsidaja, nem tud mozdulni. Nincs meg nálunk az
a kitartással párosult vállalkozó szellem. Nekünk az ilye
nekhez még nincs érzékünk, hanem várjuk azt a bizo
nyos sült galambot!
Ne várjuk mindent az államtól, ő az ilyenekre nehéz
kes, elégedjünk meg azzal, ha oktat és ösztönöz. Szövet
kezzenek az erdőbirtokosok és társulva aknázzák ki az
erdeikben rejlő kincseket, kövessék útmutatásomat, len
dítsék fel hazánk házi iparát, adjanak kenyeret az éhe
zőknek és a tervszerű erdőgazdaság alkalmazásával gyarapitsák saját vagyonukat is.
Diuald Béla.
* * * * * * * * * * * * í:***********•> ****-*:A*******

Nemzetgazdasági teendőink a jövőben.
Irta: L o n k a y A n ta l.

(Folytatás.)

Nagyon természetes, hogy az erdőigazgatóságok na
gyobb hatásköre maga után vonná az erdőgondnokságok
hatáskörének kiterjesztését is, s az igazgatóság ellenőr
zéseit olyképpen gyakorolná, hogy a központi erdészeti
tanács tagjai időnként — például kéthetenként — az
erdőgondnokság működéseit megtekintenék, ez alkalom
mal a szükséges ellenőrzéseket teljesítenék, tájékoznák
magukat a legszükségesebb teendők felől, értesítenék az
erdőgondnokokat az őket érdeklő legújabb hivatalos ügyek
ről, s az erdőigazgatóság utasításait az erdőgondnokok
intézkedési könyveibe beírnák.
Ily módon az írásbeli teendők a minimumra szállaná
nak le, s az erdőgondnokoknak módjukban állana ide
jűknek nagy részét produktive értékesíteni, s igy műkö
désűknek az eddiginél összehasonlíthatatlanul nagyobb
mértékben megadni a termelő erőt.
Végtelenül sok a teendőnk, de míg időnk nagy ré
szét nem töltjük az erdőben, szó sem lehet a belterjesebb gazdálkodásról, a belterjes gazdálkodás pedig első
feltétele a jövedelem emelkedésének, s az erdők jókar
ban tartásának. A nagyobb hatáskör megfogja adni a le
hetőséget, hogy az értékesítés terén szabadabban mo
zogva, az üzletember álláspontjára helyezkedhessünk,
hogy üzleteket gyorsan köthessünk és lebonyolíthassunk;
a belterjes gazdálkodás lehetségessé fogja tenni, hogy
többet és szigorúbb választékolással jobban adhassunk
el. A belterjes gazdálkodással állandóan több munkást
foglalkoztathatunk s visszatarthatjuk a munkaerőt az ide
genbe való kivándorlástól. De az erdőgazdasággal kap
csolatosan igen gyümölcsöző tevékenységet fejthetnénk
ki a mellékhaszonvételek intenzivebb fejlesztésével és ér
tékesítésével is.
Szőnyegen van például a legeltetés kérdése. Legkivá
lóbb szakembereink, erdészeti egyesületünk mindent el
követnek a kényes kérdésnek minden igényt kielégítő
megoldása érdekében, s mi, kik a legeltetési viszonyokat
közvetlen tapasztalatból ismerjük, meg vagyunk győződve,
hogy üdvös legeltetési törvény esetén is a bajon csak
akkor lehet segíteni, ha a törvény rendelkezéseinek ma
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gatartása felett nemcsak a törvénynek a szigora, de egy
kiterjedt szervezetnek a szigorú felügyelete is őrködik.
A legelőt épp úgy kell művelni, mint más termésthozó
gazdasági talajt; ahol mindig csak aratunk, s a talaj
nak semmit vissza nem adunk, onnan termést ne vár
junk ; pedig a legelőkkel nagy részben már igy vagyunk,
megtaláljuk vidékenként úgy a fáslegelőt, mint a lige
tes legelőt, de egyiket is, a másikat is a rendszertelen
gazdálkodással teljesen kizsarolva. A legeltetés kérdését
addig alaposan meg nem oldjuk, mig azt az egész or
szágot behálózó erdészeti szervezet a kezébe nem ve
szi. Kitűnő példa az erdészeti szervezet eredményes mű
ködésére az erdők kezelésének az államosítása. Az álla
mosítás kezdetén a nép régi szokás szerint pusztította
és tönkrelegeltette az erdőit, de a bűnt nyomban kö
vette a büntetés az erdőrendészeti áthágási tárgyalások
és itélethozások alakjában, s elég volt egy-kétszeri észretérités; a nép egyideig zúgolódott, azután az uj rendbe
beletörődött, s amikor a rendszeres erdőgazdálkodásnak
a hasznát is megismerte, az erdőt nemcsak megszerette,
de hogy több haszna lehessen, helyenként kopárokat vá
sárol és erdősit.
Vegyük tehát szívesen kezünkbe nemcsak az erdei,
de a közös legelők ügyét is, igyekezzünk azt anyagi
boldogulásunk, állattenyésztésünk kiszámíthatatlan javára
rendezni és a virágzás legnagyobb fokára emelni.
Egy olyan szervezet, mint a megyei erdőigazgatóság,
melynek kezében a jogi személyek birtokában levő öszszes erdőknek kezelése és az összes erdők felett való
felügyelet összpontosítva lesz, az ő sűrűn egymás mel
lett működő erdőgondnokságaival, — a legeltetés ügyét
a legalaposabban fogja rendezhetni és vezethetni. Ha
igy szakemberek vezetése és felügyelete alá rendelik a
legeltetés gyakorlását, ott, ahol a szükség igen nagy,
ahol a nép baján csak áldozatok árán lehet segiteni, e
segítség is megadható lesz, mert ha kivételesen addig,
míg egyéb legelőterületek rendbehozatnak, felszabadittatnak a vágások, vagy más, állandóan legeltetésre nem
alkalmas erdőterületek: a kezelő szakemberek éber szeme
megfogja állapítani az időpontot, amig az áldozat terjed
het, s amely időn túl az elkopárosodás veszélyének elő
idézése nélkül az meg nem engedhető.
Továbbá igen hálás terület a működésre a vadászat
és a halászat. Úgy a vadászat, mint a halászat ered
ménynyel csak akkor folytatható, ha azokat a törvények
rendelkezéseinek megfelelően, szakszerű vezetés mel
lett szigorú ellenőrzéssel gyakoroljuk. Erre is nem egyes
emberek, csak egységes szervezet képes.
Erdeinkben helyenként túlsók a fővad, úgy, hogy nem
csak az erdőt rágja le, s lehetetlenné tesz minden erdő
nevelést, de a túlszaporodás, s az e miatt beálló táplá
lékhiány miatt elsatnyul, máshol pedig, ahol a vadte
nyésztés feltételei megvolnának, a helytelen vadászat
miatt kipusztul. Egyöntetű vezetés mellett a megyei er
dészeti szervezet a vadtenyésztést intenziven gyakorol
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hatná, az erdei nagyobb vadak mellett egységes keze
léssel — tekintet nélkül a birtokhatárokra — ott, ahol
arra a viszonyok megfelelőek, a fogoly- és fácántenyész
tés állandóan űzhető volna, s egységes vezetés és ellen
őrzés mellett a vadászat gyakorlása úgy lenne bérén
dezhető, hogy az erdész érdekét összeegyeztetve a bir
tokos érdekével, a vad egyenletesen lenne elosztva,
hogy túlszaporodásával az erdőnek érzékeny károkat ne
okozzon, de azért mégis mindenütt oly mennyiségben
tenyésztetnék, amennyi a vadászat nemes sportjának üzéséhez elégséges.
A haltenyésztés meghonosításának igen sok helyen
nagy akadálya, hogy a patakok több birtoknak a terüle
tén át folynak; a kincstár sok helyen benépesítené pa
takjait pisztránggal, de a patak alsóbb folyása, sokszor
a pisztrángtenyésztésre és fogásra legalkalmasabb hely,
már nem kincstári, de községi terület, melynek más a
kezelője; egységes vezetés mellett a patakoknak halak
kal való benépesítése, s a haltenyésztés jövedelmeztetése igen könnyű és eredményes lenne.
A 90-es évek vége felé a földmivelésügyi minister
összeíratta a magyarországi hegyvidékeken található vizierőket; ez összeírásnak az volt a feltűnő eredménye,
hogy Magyarországon a hegyvidéki vizekben mintegy
két millió lóerőt bírunk, amely mennyiségből eddig az
ipar mintegy százezer lóerőt használ fel, a többi érték
telenül vész el és igy évenként milliókra tehető a vesz
teség, amit a hazai közgazdaság csak azért szenved,
mert a természetes hajtóerőt nem használja fel.
Belterjes gazdálkodásunknak egyik legnagyobb akadá
lya a jó közlekedési eszközök hiánya. A villamosság
mai fejlettsége mellett nem kellene egyéb, mint völgy
zárógátak építésével villamos erőtelepeket állítani és völ
gyeinkben egyre-másra behozni a villamos vasúti közle
kedést. Ott, ahol több erőt vagyunk képesek összegyűj
teni, mint amennyi a villamos vasúti közlekedésre szük
séges, a felesleges erőt a kis- és nagyiparnak enged
hetnék át, hiszen egyszerű dróthálózat közvetitésével is
a felesleges erő akár 100 kilométerre szállítható.
Általános vélemény, hogy a földmivelés egészen az
utolsó időkig mostoha gyermeke volt a kormányzatnak,
de az erdőgazdaság a földmivelésügyi tárca keretén be
lül még ma is mostoha gyermek, úgy, hogy különösen
kincstári erdőgazdasági ügyek vezetőjének lenni se a
ministeriumban, se a külső erdőhatóságoknál nem irigy
lésre méltó, mert a pénz, a nervus rerum gerendarum,
mindig kevesebb, mint a mennyi kellene. Ebben az ál
landóan mostoha, pénztelen állapotban az erdészek meg
szokták, hogy mindent a legnagyobb takarékossággal és
körültekintéssel végezzenek, s bizonyos, hogy a villamos
erőtelepek érdekében építendő völgyzáró gátakat senki
se állítaná fel olcsóbban, mint az erdészek. A villamos
erőtelepek felállítása oly közgazdasági vívmány lenne,
mely a fakereskedelemnek és belterjes erdőgazdálkodás
nak órási lendületet adna,
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A völgyzáró gátak udvara haltenyésztésre lenne fel megelégedetten munkálkodva, nemzetiségi és valláskü
lönbség nélkül a haza hasznos polgárává fog válni.
használható,
Az erdészek gyümölcsfatenyésztéséről a „Magyar Er
Sokat, nagyon sokat lehetne még a kérdésről irni, de
dész“ 1903. évi szeptember havi füzetében bővebben szakembereknek nem szükséges a bővebb magyarázat
írtam : itt csak röviden említem meg, hogy a hazai hegy ahhoz, hogy az előbb röviden vázolt közgazdasági te
vidék felsegitésében is a magyar erdészet tehetne a leg vékenységnek ama fényes perspektíváját lássák, melyet
a müveit és hazafias erdészek egységes vezetése, tu
többet.
Az állami tisztviselők fizetésének rendezésekor kiadták dása és buzgósága fog elővarázsolni.
s jelszót; a tisztviselői állásokat apasztani kell, hogy a
Végül nem hagyhatom említés nélkül, hogy e fényes
megmaradó tisztviselők jobb ellátásban részesülhessenek; jövőt csak sorsával megelégedett, anyagi gondokkal nem
maga a tisztviselők országos egyesülete is azon fárado küzdő tisztviselői kar képes biztosítani.
zik, hogy a decentrálizálás, nagyobb hatáskör adása és
Legyen hát a mi jövő szervezetünk olyan, hogy egyi
az együvé tartozó munkák összevonása alapján ilyen künk se legyen a büró asztalához kötve s mint az óra
irányban javaslatot tegyen. Az adózó polgárság érdeké műben a kisebb összekötő kerekek, minden feltűnés nél
ben nagyon helyes ez az irány, a fogyasztó elemet le küli elkopásra kárhoztatva; de összpontosítván erőnket
hetőleg apasztani kell, de helytelen lenne azoknak a a külső erdőkezelésben, legyen a mi munkánk egységes,
tisztviselőknek, kik a produktiv elemhez tartoznak, a szá együttes. Ki-ki tehetsége szerint vegye ki részét belőle!
mát apasztani. A produktiv elemeknél, mint a milyen az Az erős támogassa a gyengébbet, a lanyhább sarkaló
erdészet is — az állam érdekében — helyes szervezés példát vegyen a lelkestől. Hanem legyen munkánk díja
sel nem a létszámot kellene apasztani, hanem a meg- j is hazafias működésünkhöz mérten olyan, mely a súlyos
levő létszám munkálkodásának termelő és produktiv ere anyagi gondoktól felmentsen és kőtelességérzetünket a
jét növelni. Ha a megyei erdőigazgatóságok létesítésével hála és elismerés érzetével erősítse.
kevesbedni fog a központi tisztviselők száma, ugyanoly
mértékben emelni kell a külső erdőgondnokságok szá
mát, s megszabadítva az erdőgondnokokat a bürokratiz
A kincstári erdőtisztek
mus nyűgétől, tevékenységüknek áldásos gyümölcsöző
utazási költségeinek szabályozásáról.
irányt kell adni. Úgy az erdőgazdaság, mint a legelő
Irta: Toboz.
gazdaság, a halászat és vadászat is, mint közgazdasági
(Folytatás.)
tényező csak akkor fogja elérni fejlődésének magasabb
Ezen
kitérés
után
ki
kell emelnem azt a lényeges küfokát, ha szakszerű kezelés mellett, a meglevő és még
létesítendő törvények intencióinak megfelelően, megalku lömbséget is, mely a mostani felszámitási szabályok és
vást nem ismerő szigorúsággal és következetességgel ve a szolgálati szabályok fentebb idézett §-aiban foglaltak
zettetik ; az ilyen vezetésre pedig csakis oly szervezet között van s az abban nyilvánul, hogy a jelenleg érvény
képes, amelynek minden egyes tagja kötelességét nem ben álló szabályok szerint a távolság szolgál a napidij
csak ismeri, de annak megfelelni is képes. Aki sokat kiszabásának mértékéül, míg a fenti szabályok értelmé
markol, keveset fog, akitől lehetetlent követelünk, annak ben az eltöltött idő mennyisége állapítja meg a felszá
a munkásságát megbénítottuk. A decentrálizálással tehát mítás jogosúltságát. Természetesen ez a felfogás helyesebb
szaporítsuk az erdőgondnokságok számát úgy, hogy azok azért, mert a távolság mértéke alapul szolgálhat a fuvara belterjes erdőgondnokság mellett a legelőgazdaságnak, ] költség megállapítására nézve, de a napidij megállapítá
halászatnak, vadászatnak és gyümölcsfatenyésztésnek ered- ! sára irányadóbb az eltöltött idő.
Ezen felfogás igazságát legjobban megvilágítja a kö
ményes művelői lehessenek, s tehnikai tudásukat is érvé- j
nyesitve, a természet erőinek felhasználásával az erdei vetkező példa.
Egy nyolc kilométeren innen fekvő csemetekertben
szállítást olcsóvá és gyorssá tegyék. Ha a decentrálizá
lással, az erdőgazdasági teendők összevonásával mind vagy vágásban reggeltől estig dolgozhatik a tisztviselő,
erre képesek leszünk, eddig nem tapasztalt életet és oly még sem számíthat napidijat, míg a szolgálati szabályok
termelőerőt fogunk adni munkásságunknak, mely a leg 160. §-ában megállapított időszámítás szerint napidij il
alkalmasabb lesz a hegyvidék speciális bajainak meg letné meg.
Az időszerint való számítás ellen azt lehetne gyakor
szüntetésére, s hivataloskodásunkat összekötve az élet
tel, a nép boldogitásával és gazdagításával, oly nemzeti lati szempontból megjegyezni, hogy az eltöltött idő el
missziót fogunk teljesíteni, mely igen sok nemzetiségi és lenőrzése nagyon nehéz s visszaélésekre csábíthatná a
szociális bajt fog megszüntetni. A földbirtokos nemes tisztviselőt.
ség meggyengülésével magára maradt nép ismét meg
Elismerem ezen kifogás figyelemre érdemes voltát a
találja jóakaró vezetőit a tisztviselői osztályban s nem kezelő erdőtisztekre, akiknek ebben a tekintetben való
lesz nemzetiségi izgatók és szociális apostolok prédájává, ellenőrzése tényleg nehéz volna, de nem a központi tiszt
hanem jóakaró vezetés mellett a saját javán békésen és viselőkre, akik elutazásuk előtt és megérkezésük után
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kötelesek a hivatalfőnöknél vagy helyettesénél jelent
kezni.
És tekintettel arra, hogy a kezelő tisztviselők vissza
élését nagyon könnyen meg lehet akadályozni a szolgá
lati szabályokban lefektetett elvek alapján méltányosan
és igazságosan megállapítandó napidijátalányok utalvá
nyozásával és az erdőgondnoksághoz beosztott tisztvise
lők utazásának időtartamát az erdőgondnok képes el
lenőrizni, a fenti ellenvetés egy helyes felfogás érvénye
sülését nem akadályozhatja meg.
Fentartom, hogy a napidijátalány kérdését a befejező
részben kimeritőbben tárgyaljam, azért e helyen csak a
szükséghez mérten kívántam érinteni. Itt még egy kérdést
kell tisztázni. Azt, hogy a szolgálati szabályok 159—-161.
§-ai milyen értelmezés szerint alkalmazhatók az erdő
tisztekre ?
Ez azért indokolt és fontos, mert az említett §-ok
szerint bizonyos esetekben a központi erdőtisztek is csak
korlátolt napidijak felszámítására volnának igényjogosúltak, míg a most érvényben álló szabályok szerint a köz
ponti erdőtisztek mérsékelt napidijat számítanak, de kor
látolt napidijat nem.
A kérdés lényege annak megállapításában összponto
sul, vájjon az erdőtisztek közül kik azon tisztviselők, a
kiknek működése bizonyos kerületre van szorítva ?
Véleményem szerint csak az erdőgondnok és az erdő
gondnoksághoz állandóan — mondjuk pl. harminc na
pon túl terjedő időre — beosztott tisztviselők.
Ellenben a központi erdőtiszteknek — nézetem szerin
— nincs kerületük, hanem csak állomáshelyük.
Jól tudom, hogy ez a felfogás ellenkezik a mai felfo
gással, ezért álláspontomat mindjárt megindokolom.
Szerintem kerülete annak a tisztviselőnek van, akinek
működése olyan nagyságú területhez van állandóan kap
csolva, amelyen nem végzendő több munka, mint a
mennyi egy tisztviselő munkaképességének, erőkifejtésé
nek megfelel.
Az olyan terület azonban, amelyen egy ember képte
len elvégezni az azon teljesítendő munkálatokat, lehet
egy intézménynek, egy hivatalnak, hatóságnak a kerü
lete, de nem egy tisztviselőé.
Bővebb bizonyítás mellőzésével is belátható ugyanis,
hogy egy erdőhatóság, amelynek területe legnagyobbrészt
100—300 ezer kát. hold kiterjedésű, akár a kezelés, akár
az ellenőrzés tekintetében meghaladja azt a munkakört,
mely egy ember munkaképességének megfelel.
Ebből pedig az következik, hogy az erdőhatóság terü
lete lehet az igazgatóság, a főerdőhivatal vagy erdőhiva
tal hatáskörének, intézkedési jogosultságának kerülete, de
nem tekinthető annak az egyes központi tisztviselők napidij felszámítására vonatkozólag.
És annak bizonyítására, hogy ez nem erőszakolt fel
fogás, hivatkozhatom arra, hogy ez a felfogás ma is ér
vényben van a ministeriumbeli tisztviselőkre nézve, akik
nek nincsen kerületük, holott a külső erddhatóságok köz
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ponti tisztviselőire a mai szokás szerint érvényes elvből
kifolyólag helyesen lehetne azt a következtetést levonni,
hogy a ministeriumbeli tisztviselők kerülete kiterjed az
összes erdőhatóságok területeire, mert a ministerium ha
tásköre és intézkedési joga az összes erdőhatóságok te
rületére kiterjed.
De az erdőhatóságok kerülete nem tekinthető a köz
ponti erdőtisztek kerületének azért sem, mert a szolgá
lati szabályokban foglalt felszámítási mód rájuk nézve az
eddigi felfogás mellett jogsérelmet vonna maga után.
Ugyanis a legtöbbször csak korlátolt napidijat számít
hatnának fel olyan utazások alkalmával, amily esetekben
eddig mérsékelt napidijat voltak jogosultak felszámítani.
Önként következik ebből, hogy a központi erdőtisztek
nek csak állomáshelyük van, de kerületük nincs s így
az eddigi mérsékelt napidij helyett a teljes napidijra le
het igényük, ha állomáshelyük határán kivül eső terü
letre küldetnek ki.
A szolgálati szabályok 159— 161. §-ai az előadott
okoknál fogva kiegészítendők volnának arra vonatkozólag,
hogy a központi tisztviselőknek állomáshelyük, ellenben
az erdőgondnokoknak — vagy az erdőgondnoksághoz
harminc napi időtartamon túl beosztott erdőtiszteknek —
kerületük van.
Valamint kiegészítendők volnának abban a tekintetben
is, hogy az erdőgondnokságok kerületébe foglalt idegen
területek, községek, a kerülethez tartozóknak tekintendők-e
vagy nem?
E kérdést csupán érinteni kívánom azzal a megjegy
zéssel, hogy az eddigi felfogás szerint a kerülethez tar
tozónak tekintetett az ilyen idegen birtok vagy község.
Az előadottak teljes megvilágításaképen még azt tar- 1
tóm szükségesnek ismertetni, hogy a fentiek értelmében
ki, mikor, minő napidijat számíthatna.
Az erdőgondnok, vagy az erdőgondnoksághoz állan
dóan beosztott tisztviselő rangfokozatára való tekintet
nélkül:
a) teljes napidijat számíthatna, ha kerületén kívüli
helyre küldetnék ki még abban az esetben is, ha műkö
dése vagy utazása csak fél napon át tartana; (159. és
161. §-ok)
b) mérsékelt napidijat számíthatna, ha kerületében
éjen át távol kellene maradnia a gondnokság székhelyé
től; (160. és 161. §-ok) ;
c) a korlátolt napidijat, ha kerületében délen át tá
vol kellene maradnia. (160. és 161. §-ok).
A központi tisztviselők szintén rangfokozatára való te
kintet nélkül:
a) teljes napidijat számítana félnapi utazás esetében
is, ha állomáson kívüli helyre — tehát állomása szék
helyének határán kivül eső területre — küldetnék ki, va
lamint akkor is, ha állomása székhelyének határán belül,
de az állomáshelyéül szolgáló község belterületén kivül
kénytelen éjen át is távol maradni; (159. és 760. §-ok);
b) korlátolt napidijat számítana, ha állomása szék-

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

MA G Y A R E R D É S Z

4. szám.

helyének határán belül, de az állomáshelyéül szolgáló mert még vissza is kell gyalogolnia 12 kilométer hosszú
község belterületén kivül délen át távol kellene ma utón át s erre való tekintettel kénytelen az erejét kí
mélni.
radnia.
De 12 kilométernyi út gyalog való megtevése is elég
E szerint a központi erdőtisztek is számítanának né
mely esetben korlátolt napidijat, de ez a körülmény nem fárasztó, pihenést kíván s így az elvégzendő munka ér
sérelmes azért, mert a korlátolt napidij általában olyan demleges teljesítésére sem elég erő, sem elég idő nem
esetekben volna felszámítható, aminő esetekben ez idő marad.
így a dolog természetéből kifolyólag kénytelen az erdő
szerint egyáltalán nem jogosultak semmiféle napidijat se
számítani; másodszor nem volna sérelmes azért, mert gyakornok, erdészjelölt és műszaki segédszolgálatban al
megfelelő kárpótlást nyernének abban, hogy teljes napi kalmazott erdész — ha csak felületesen nem akar el
dijat számíthatnának fel azon gyakori esetekben is, ami járni — azt az elvet követni, hogy amit nem tehetsz
lyenekben eddig csak mérsékelt napidijra voltak jogo meg ma, azt halaszd holnapra.
Ebből kifolyólag a több napon át igényelhető napidij
sultak.
csökkenti azt a megtakarítást, amely a fuvarpénzek el
Most áttérek a következő pont előterjesztésére:
vonásából származik.
4.
Eltörlendő a teljes és egyszerű postahajtópénz fel
6.
Szűnjék meg a kocsizható és nem kocsizható utak
számítása, mert ez ma már elavult intézkedés. E helyett
mindazon utazások alkalmával, amikor a tisztviselő sem megkülönböztetése.
Az egyéni felfogásnak tág tere nyílik, ha azt kell meg
vasutat, sem hajót nem használhat, a szolgálati szabá
lyok 170. és 171. §-aiban megállapított fuvarpénz volna határozni, hogy valamely út kocsival járható-e ?
Amely út nem kocsizható, az még a legtöbb esetben
felszámítandó a következő táblázat szerint:
szekérrel járható. De az országút sem járható kocsival,
ha
rossz karban van tartva.
Mérsékelt
Teljes
Nem helyes pedig, ha a felszámítás joga nem a félremagyarázhatatlan absolut igazságon, hanem az egyéni
A fizetési osztály, mely
f va pénz
felfogás helyességén alapszik.
után a fuvarpénz jár
kilo m e t r e n Unt
Az egyéni felfogás érvényesülése könnyen kizárható,
f
K
ha nem azt tekintjük, hogy milyen utón járt a tisztviselő
'
hanem azt, hogy mennyi utat tett meg.
Ha a szolgálati szabályokat vizsgálom, a 145. és 170.
_
V—VII
. . . . . .
70
§-okból is azt olvasom ki, hogy csak a távolság lehet
VIII—IX . . . . . .
50
40
az irányadó, de az út minősége nem.
Ugyanis a 145. §. értelmében : „hivatalos kiküldetések
Teljes fuvarpénzt számítanának a központi tisztviselők, esetében a kiküldött közegnek igénye van
a) napidijakra és
akiknek kerületük nincs, ellenben az erdőgondnolcok, il
b) az úti köllségek megtérítésére.“
letve az erdőgondnoksághoz állandóan beosztott tiszt
viselők, minthogy működésük bizonyos kerületre van szo
A 170. §. szerint pedig: „ha a tisztviselő hivatalos
rítva, — feltéve, hogy nem volna lótartási átalányuk — utazása alkalmával sem vasutat, sem hajót nem hasz
a 171. §. értelmében csak a mérsékelt fuvarpénzek fel nálhat“, a miriameterenként a rangosztálynak megfele
számítására volnának jogosultak.
lően megállapított fuvarpénzekre van igénye.
5.
A fenti két §. kiegészítendő azzal az érvényben álló Tehát a fuvarpénz akkor érvényesíthető, ha a tiszt
szabályzattal, hogy a fuvarpénz a négy kilométert meg viselő hivatalos utazása alkalmával sem vasutat, sem
haladó távolságra való kiküldetés esetében számít hajót nem használhat.
ható fel.
Ne törődjünk ennélfogva azzal, hogy mikor a tiszt
És e tekintetben megváltoztatandó az a rendelkezés, viselő sem vasúton, sem hajón nem utazhatott, kocsin,
hogy az erdőgyakornok, az erdészjelölt és a műszaki se szekeren, lóháton, bicziklin, automobilon, léghajón vagy
gédszolgálatra alkalmazott erdész csak a 12 kilométert gyalog tette-e meg az utat, a fődolog az, hogy az út
meghaladó távolságra való kiküldetés esetén számíthatja megtétetett, tehát a cél el van érve.
fel a fuvarpénzt.
Ennek a felfogásnak a helyességét bizonyítja a szol
Eltekintve attól, hogy a mai felfogás megnyilvánulá- gálati szabályok 181. §-a is, mely az erdészetre is ér
lásában az egyenlő elbánás elve csorbát szenved a ki vényben van és ekképen szól:
„Ha a tisztviselő a megfelelő közlekedési eszközök va
sebb tisztviselők rovására, hangsúlyoznom kell azt is,
hogy nem célhoz vezető, ha a tisztviselő feladata a táv lamelyikét tényleg nem is használja, de ez által a szol
gyaloglás gyakorlásában összpontosul, mert akinek 12 gálat hátrányt nem szenved, a szabályszerű úti illetmé
kilométernyi utat kell gyalog megtennie, amíg működé nyek megtérítését igényelheti.“
Sőt tovább megyek és azt állítom, hogy a lótartási
sét megkezdheti, kevés fáradságot szentelhet feladatának.
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átalánynyal ellátott tisztviselő, — ha lovat tart, vagy an
nak tartása alól fel van mentve — akkor is meg fogja
kapni átalányát, ha mindig gyalog jár, vagy ha egyálta
lán nem jár kocsizható utón.
Ebből pedig az következik, hogy más tisztviselőnél
sem vehető figyelembe az, vájjon kocsizható utón járt-e
vagy nem s a kocsival járható utón megtett távolság
után is felszámíthatja a fuvarpénzt, még akkor is, ha az
út csak gyalog volt megtehető, mert ebben az esetben
a dolog természetéből következik, hogy a gyaloglás miatt
sem szenvedhetett a szolgálat érdeke.
Az is kétségtelen továbbá, hogy a kocsizható utón
való járás sokkal kényelmesebb, mint a kocsival nem
járható utón s így méltányos, hogy ha a kocsizható —
de gyalog megtett — út távolsága után a fuvarpénz fel
számítható, a kocsival nem járható utón megtett távol
ság után is fel legyen számítható a fuvarpénz, mert ezen
esetben az utazás sokkal fárasztóbb, egészségrontóbb, ki
merítőbb, viszontagságosabb s ezért a ruházatra és a
lábbelire sokkal károsabb.
Szükséges még itt megemlítenem, hogy a fennálló
szabályok értelmében is felszámítható az egy ló után
járó egyszerű postahajtópénz a kocsival nem járható út
távolsága után is, de csak akkor, ha a megtett út a
nyolc kilométert meghaladta és ezen alkalommal hátas
ló tényleg használtatott is, vagy ilyen csak azért nem
használtatott, mert ezen út a szolgálat érdekében volt
gyalog megteendő.
Szerintem a hátasló használatának ezen kikötése ak
kor még indokolt volna, ha az erdészeti akadémián a
lovaglást is taniták és ha mindig állana rendelkezésre
lovaglásra alkalmas ló és nyereg s ha az idő is mindig
kedvező volna a lovaglásra.
De amíg arra az álláspontra helyezkedünk, hogy a lo
vaglást nem kell tanítani az akadémián, mert a magyar
születésénél fogva lóra termett s amíg a téli hideg a lo
vaglást akadályozni fogja, amíg a cél nem a lovaglás,
hanem a kezelési, üzemi vagy ellenőrzési munkálatok
teljesítése, amíg a munkálkodás helyszínén nem lesz
biztosítva a ló gondozása, addig ne erőltessük a tiszt
viselőt arra, hogy nehéz körülményekkel küzdve is lóra
üljön. Bizassék mindenkinek a belátására, hogy lóhátról
óhajt-e beszélni vagy nem, de az a tisztviselő, aki nem
tud lovagolni s nevetségessé lenni nem akar, ne bűn
hődjék, ne rövidíttessék meg azért, mert gyalog, tehát
nagyobb fáradsággal teljesítette feladatát.
A szolgálat érdekét véve figyelembe, kívánatosabb is,
hogy az út mindenkor inkább gyalog tétessék meg a ko
csival nem járható utakon, mert a szem így könnyebben
megfigyelhet olyan dolgot is, ami nem volt a tisztviselő
feladata, de megjegyzésre méltó, mert intézkedést kíván.
Az előadottakból tehát az következik, hogy úgy a
méltányosság, mint a szolgálat érdeke miatt a tisztviselő
a kocsival nem járható utón megtett távolság után is
számíthasson fuvarpénzt.
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7. A „lópénz“ felszámítása megszüntetendő.
E szörnyszülött jövőjének, fejlődésének biztosításáról
megfeledkezett a kedves szülője, kinek agyából kipattant
az eszme. Dicstelen múltját kutatva, megállapítottam,
hogy 1870-ben éppen olyan nagy volt, mint most, —
azóta nem növekedett és csupán annyiban változott,
hogy 34 évvel ezelőtt 42 krajcár volt, ma pedig 84
fillér.
Szörnyszülöttnek ezt a hibás szóképzés miatt nevez
tem. A lónak ugyanis van feje, farka, szőre, bőre stb.,
de pénze nincs.
Ennélfogva javasolnom kell, hogy ez az idétlen ter
minus tehnikus a „lópénz“ a forgalomból vétessék ki és
az örök enyészetnek adassék át, mert ez a pénz nem
illik be az aranyvaluta rendszerébe.
A 84 fillérnyi lópénz felszámítására a műszaki segéd
szolgálatra alkalmazott erdészek, az erdészjelöltek és er
dőgyakornokok jogosultak a 4 kilométeren felül 12 km-ig
megtett ut után.
Már fentebb az 5. pont alatt kifejtettem ennek sérel
mes voltát és a további tárgyalás során ismétlésbe kel
lene bocsátkoznom, azért áttérek a következő pontra:
8. Az 1900. évi 81301. sz. rendelet hatályon kívül
helyezendő, mert ennek alkalmazása lefokozza a X. rang
osztályba sorozott azon erdészeket, akik nem foglalnak
el az 1880. évben szervezett, vagy később engedélye
zett rendszeresitett állást.
Szaktársaink humora ezen erdészeket tárca nélküli er
dészeknek nevezte el, hivatalosan pedig nem szervezett
állásra kinevezett erdészeknek vagy műszaki segédszol
gálatban alkalmazott erdészeknek neveztetnek.
Ezek azok a szerencsétlen tisztviselők, akik 3—4 évi
műszaki dijnokságuk jutalmául abban a kegyetlen sors
ban részesülnek, hogy 10— 12 évi szolgálati idejük után
csak 1 K 75 f, illetve 3 K 50 f napidijat számíthatnak
fel kiküldetésük alkalmával és 30—36 éves korukban 12
kilométernyi távolságig gyalog kénytelenek kirándulni 84
fillérnyi lópénzért.
Eltekintve a méltányossági okoktól, itt csak arra a kö
rülményre hivatkozom, hogy a műszaki segédszolgálat
ban alkalmazott erdészek költségvetési törvénynyel szer
vezett állásokra neveztettek ki s a törvénynek nem le
het kisebb joghatálya, mint az 1880. évi szervezési sza
bályoknak.
Ezért az igazság elve azt követeli, hogy az 1900. évi
81301. számú rendelet hatályon kívül helyeztessék.
Sőt tekintve, hogy ezen műszaki erdészek érdemleges
munkákat végeznek, ennek elismerése fejében méltányos
volna, hogy ezen kérelmem soron kívül kedvezően elintéztessék, még mielőtt az útiköltségekre vonatkozó uj
szabályzat kidolgozása tárgyalás alá vétetnék.
9. Az utazási költségekről szóló szabályrendelet-gyűj
teményben, amelyet Szondi m. kir. erdőszámellenőr ál
lított össze, a 81. pont alatt az foglaltatik, hogy az er
dőtisztek a havi tiszti ülésekhez teendő utazásokért fu-
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varköltséget nem számíthatnak, míg az évi tiszti érte
kezlethez teendő utazások alkalmával a fuvarköltség is
felszámítható.
Miután ezen rendelkezéseknek szépséghibájuk a követke
zetlenség, ennélfogva a havi tiszti ülésekre vonatkozó
utazás tekintetében sem lenne szabad kivételt tenni.
Ezzel befejezem a részletek felsorolását, mert fölszó
la ló m n a k nem lehet célja az, hogy az uj szabályza
tot egész terjedelmében ismertessem. S ha mégis kitér
tem néhol a lényegtelennek látszó kérdés felemlitésére
is, azt csupán annak bizonyításául tettem, hogy a fenn
álló utiszabályrendeletek gondos átvizsgálása és megfe
lelő kiigazítása szükséges még a lényegtelenebb kérdé
sekre vonatkozólag is.
(Vége következik)
*** ****A * ***A A ** ***4 :t :** 4 :í:***** !t *** ***^

V A D Á SZA T .

A véreb idomitása.
Balkaynak már ismer
tetett könyvéből.
vérebnek tartására és neve
lésére nézve ugyanazon sza
bályok mérvadók, a melyek
a vadászkutyák valamennyi
fajára nézve használatosak
és helyeseknek bizonyultak.
A kölyökkutya hat hetes
korától fogva az anyatejjel
vegyesen tehén-, kecske-, vagy birkatejet kapjon három,
egész négy hónapos koráig, akkor már felváltva külön
féle ételekhez szoktathatjuk. A vadászkutyának kizárólag
növényi táplálékot adni épp oly helytelen, mint a kizá
rólagos hússal való etetés. Legjobb a leforrázott árpa
vagy zab-dara közé az összes konyhahulladékokat ve
gyíteni, ezek között akad mindig egy kis hús és csont,
a mi a testi fejlődés követelményeinek megfelel. A la
kása ne legyen sem nagyon meleg, sem nagyon hideg,
hanem mérsékelten szellős, azonkivül száraz és tiszta.
A vérebet kölyök korától fogva jó bánásmód mellett tisz
taságra és feltétlen engedelmességre kell szoktatni. Izom
erejének fejlesztése céljából alkalmat kell neki adni, hogy
szabadon mozoghasson, futkoshasson, de feltétlenül meg
kell akadályozni, hogy az erdőbe vagy szabad mezőbe
elkóborolhasson s esetleg vadászhasson.
Minden vadászkutyának idomitása természetszerűleg
attól függ, hogy mit kívánunk tőle. Mielőtt tehát a véreb
tanításához fognánk, tudjuk meg, hogy mit kell a vér
ebnek tudnia és mit nem szabad tennie.
A jó vérebtől megköveteljük:
1. Hogy szíjon vezettesse magát.
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2. Hogy a szabadon vagy erdőben bárhol leköthető
legyen s ott némán, nyugodtan viselkedjék.
3. Hogy a vadnak friss vagy kihűlt csapáját, de kü
lönösen a vadnak verítékes csapáját csáholás nélkül, a
nyomok szimatján kövesse, minden fordulóját kikeresse,
mindaddig, míg a sebzett vadat meg nem találja.
4. Hogy ha a sebzett vadat megtalálta és az megug
rik előle, azt csaholva addig hajtsa, míg az kifárasztva
meg nem áll, vagy meg nem dermed.
5. A megállított vagy megdermedt vadra addig csa
holjon, míg gazdája meg nem érkezik, hogy a vadat ki
végezze, illetve birtokába vegye.
A vérebnek nem szabad :
1. Az egészséges vad megpillantásakor csaholnia, vagy
egyáltalában hangot adnia.
2. A csapa mellett magas szimattal keresnie.
3. Ha a. vezetőszíjról lecsatolták, nem szabad csa
holnia mindaddig, míg a keresett vadat meg nem ta
lálta.
4. A sebzett vad űzését előbb elhagynia, míg az ki
nem végeztetett és előbb elnémulnia, míg a gazdája
meg nem érkezett.
5. A beteg vadat lerántania, vagy a dermedtet kikez
denie.
Ezen követelmények, illetve ezen tilalmak lényegéből
és természetéből önként következik, hogy használható
vérebet csak jó bánásmóddal lehet nevelni és idomítani.
A vizsláknál szokásos kényszeridomftás a vérebnél soha
sem válhatik be, mert a mit a vérebtől kívánunk, az
mind oly ténykedés, a melyre az ebet kényszeríteni nem
lehet. Egyedül a lekötés mellett való nyugodt magatar
tás az, mely némi kényszerítő eszközök alkalmazását is
megengedi.
Az engedelmességre szoktatott fiatal vérebet 8—10
hónapos korában vezetőszíjra kell venni s naponkint
kisebb-nagyobb sétákra szoktatni, különösen sűrűbb er
dőrészeken, sűrű bokrosokon is keresztül vezetni, hogy
gazdája mellett a vezetőszíjon járni tanuljon, mert a
véreb mindig szíjon vezetendő ; azt, mint a vizslát, ideoda futkostatni erdőn-mezőn, sohasem szabad. Óvakodni
kell attól is, hogy a fiatal véreb, mielőtt tanítása befe
jeztetett, fővadat láthasson és hajthasson.
Annak a vadásznak, aki a vérebet bevezetni akarja,
a csapa-ismében feltétlenül jártasnak kell lennie, hogy
az ebet folyton ellenőrizhesse, vájjon nem tévedt-e más
csapára és helyesen követi-e mindig a kijelölt csapát.
A kutyát mindig ugyanazon szavakkal kell biztatni és
útbaigazítani, hogy azokat követni megszokja, ilyenek:
előre, vissza, jobbra, balra, lassan keress kutyám, erreerre, rajta-rajta stb. Kemény, nagyhangú beszédre ne
szoktassuk, mert az erdőben soha sem szabad nagyobb
lármát csinálni, mint a milyen elkerülhetetlenül szüksé
ges és a kutya éppen úgy megszokja a halk beszédet,
mint a nagy lármát.
A vezetőszíj rángatásával soha se büntessük a vér
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ebet, mert midőn kereséskor a vezetőszíj ágban, bokor
ban meg-megakad, azt könnyen büntetésnek veszi és
elkedvetlenedik, vagy azt hiszi, hogy helytelenül csele
kedett és elhagyja a csapát. Ellenkezőleg, ha a véreb
helyesen vette föl a csapát s jól követi, folyton biztatni,
dicsérni kell.
Midőn a véreb egy éves korát meghaladta, julius vé
gével kell a csapán való idomítást megkezdeni. Julius
végével azért, mert ilyenkor a fővad már teljesen megvedlett és a füvek szárain, a bokrokon annak idejében
elmaradozott szőrszálak szimatja nem ingerli a fiatal
vérebet a magas orral való keresésre. Továbbá azért,
mert közeledvén a fővadra való vadászat, alkalom kínál
kozik a tanítványt tulajdonképpeni hivatásának megfelelőleg a verítékes csapán, illetve a sebzett vad csapáján
idomítani s annak változataival megismertetni.
Annak a meglehetősen elterjedt nézetnek, hogy a véreb
csakis a hideg, illetve a kihűlt csapán tandíjon járni, én
nem tudok meghódolni. Én azt tartom, hogy a vérebnél
nem az a fontos, hogy friss vagy hideg csapán jár-e,
hanem az, hogy azt a csapát, a melyre ráigazítottuk,
legyen az friss vagy hideg, el ne veszítse és minden
körülmények között megtartsa.
Midőn tehát annak az ideje megérkezett, vezessük a
fiatal vérebet szélcsendes reggelen ki a mezőre, a hová
valamely magános szarvas legelni jár s megkeresvén
annak csapáját, igazítsuk rá a kutyát. A kis véreb, szü
leitől öröklött természetes hajlamánál fogva, neki fog
esni a csapának és szűkülve, esetleg csaholva meg fog
indulni a csapán.
A csaholásról rövid szíjon vezetve és ismételt figyel
meztetésre hamar le fog szokni, a szűkülést pedig ké
sőbb csak akkor fogja hallatni, ha erős szimat üti meg
az orrát. Ha a kutya nem mutatna nagy kedvet a csapa
követésére, a csapán vezetve folyton biztatni kell, hogy
megértse, mit kell tennie. Fontos, hogy a véreb orrával
mindig a földön, a nyomokban járjon, azért kerülni kell,
hogy kezdetben a vérebet szél ellen vezessük. Fontos az
is, hogy eleinte rövid szíjon járjon, nehogy bármely té
vedése vagy hibája elkerülje figyelmünket. Más csapák
keresztezésénél különösen figyelnünk kell, hogy a helyes
nyomozás esetén rögtön megdicsérjük, vagy tévedését
azonnal helyreigazíthassuk.
Kezdetben az ellenőrzés szakadatlan gyakorolhatása
végett semmiféle bozótos, bokros helyen, vagy erdőben
nem szabad nyomoztatni a kutyával. De viszont a me
zőn mindinkább nehezebb, bonyolódottabb feladatok elé
kell állítani, hogy száraz idővel, keményebb talajon, ké
sőbb több csapa között is, azt az egy csapát megtartani
tanulja, a melyre ráigazíttatott. Azért mindig, ha olyan
helyre ért, a hol a csapa tisztán kivehető, soha se mu
lasszuk el szigorúan megvizsgálni, hogy a helyes csapán
jár-e a kutya. A hosszú vonalon tisztán látható csapát
kerülni kell, nehogy a véreb megszokja a szemével való
keresést; ez okból helytelen az is, ha a fiatal vérebet
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friss hóban tanítjuk nyomozni, mert hamar rákap a szem
mel való keresésre.
Csak midőn a véreb a szabad mezőben friss hideg
nyomon, száraz és harmatos talajon, gyakori keresztezés
és fordulat közben is biztosan tartja a csapát, mehetünk
vele az erdőbe és csak ha itt is tudja kötelességét, akkor
vezessük őt a verítékes csapára.
A verítékes csapán való vezetést már az előző feje
zetben tárgyaltuk. E helyütt csak azt kell még megje
gyeznünk, hogy a vérebet a verítékes nyomon is a kőnynyebb ellenőrizhetés végett, eleinte csak rövid szíjon ve
zessük és azt a lábai között a hasa alján áthúzva tart
suk, hogy ne fojtogassuk, s hogy orrát inkább a földre
szorítsuk, mintsem a magasba emeljük.
Hogy a véreb, ha lekötjük bárhol, nyugodtan megma
radjon, arra úgy szoktatjuk, hogy bőrbe varrott vékony
lánccal lekötjük az erdőben s a tarisznát vagy zsebken
dőt melléje téve, eltávozunk s aztán kerülővel olyan
helyre megyünk, a honnan a kutyát megfigyelhetjük. Ha
sír és nyugtalankodik, akkor előjövünk rejtekünkből, meg
dorgáljuk s ismét eltávozunk, hogy más helyről ismét
megfigyeljük. Ha ezt több napon át megismételjük, a
kutya teljesen megnyugszik abban, hogy bizonyosan fel
fogjuk keresni, még ha hosszabb ideig maradnánk is
távol s csakhamar a legnagyobb nyugalommal fogja
várni visszaérkezésünket. A midőn pedig a lekötés he
lyéről ismételve a verítékes nyomra vezettük, mintha
megértené, hogy miért kell neki elmaradnia, örömteljes
igyekezettel fog lefeküdni a kijelölt helyre, a mikor aztán
fölöslegessé válik a lánc, — melyet csakis az elrágás és
elszakitás megakadályozása céljából használtunk — és
teljesen meg fog felelni a vezetőszíjnak beakasztása
vagy lefektetése is.
Ha a fiatal kutya kezdetben ismételve a sebzett vad
hajtására használtatott, megindul és csaholni fog az egész
séges vadra is, ha olyat bárhol megláthat. De ha észre
veszi, hogy az ilyen vad a gazdáját nem érdekli, sőt az
ő érdeklődése is dorgálást vagy szelíd büntetést von
maga után, igen hamar megérti a tilalmat és feltűnés
nélkül fog érdeklődni a többi vad iránt.
Eleinte, midőn gazdáját kiséri, az útját keresztező
minden csapa vagy szimat felkelti figyelmét s majd eb
ben, majd abban az irányban rángatja gazdáját. Néhány
rendreutasítás és gazdájának nyugalma erről a kapkodás
ról is leszoktatják s helyes bánásmód mellett megtanít
ják arra, hogy neki csakis azt a csapát szabad és kell
felvennie, a melyre ráigazították, vagy melynek keresé
sére buzdítják.
(Fo)yt. köv.)
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Vaddisznó-vadászat.

f ’önyörü verőfényes
téli nap volt. Az
ég ama sajátsá
gos kék színben
ragyogott, mely a
derült, tiszta lég
körű téli napokat
jellemzi.
A csekély, alig
15^» magas hó
vakító fényben ra
gyogott és a fel
színen lévő jegecekké fagyott hópelyhek milliárdnyi
gyöngyszemként verték vissza a nap sugarait.
Ilyen napon gyülekezett a nyitramegyei B.-ben a
vadásztársaság, hogy a bőven termett tölgymakkra a
vidék minden részéről odasereglett feketékből' kivegye a
vámot. Minthogy azok számát illetőleg legendákba illő
numerusok forogtak közszájon, a meghívottak katonás
pontossággal jelentek meg. És a társaság apraja-nagyja
legjobb kedvvel indult neki, hogy Dianna istennőnek
hódoljon.
A tervbe vett első hajtás színhelye még vagy hat kilo
méterre lévén, a társaság egyelőre még kocsin folytatta
útját.
Az első kocsin foglalt helyet, velem együtt, az öreg, de
mindig jókedvű, piros pozsgás, fekete szemöldökű, fekete
hajú és ugyanolyan szinü, kackiás bajuszu főerdész-kollegám. A ki is sok egyéb jó tulajdonsága melleit arról
is nevezetes, hogy hajzata színét a nap folyamán a szür
kétől schangent-ig változtatja. Utánunk haladt X. főszolga
bíró, a kiből az első pillanatra kinézzük az előkelő gentrit, elegáns úri fogaton, anekdotáinak kifogyhatlan tár
házával. S még egy pár kocsi, megrakva a Nimródok
legjavával.
Utunk előbb fiatal, majd öreg és középkorú állabokon
vezetett keresztül. A tűlevelűek koronája megrakva hóval,
mély meghajlással üdvözölt és itt-ott valósággal diadal
kapuvá alakulva, fogadta a vadásztársaságot. Siri csend
honolt az egész vidéken, és azt csak a kocsik tompított
zakatolása, és a hó súlya alatt itt-ott letöredező ágak
recsegése szakította meg. Az itt nagy csapatokban élő
varjuk és szarkák is félrehuzódtak, szinte sejtve : hogy
itt ma nagy dolog készül.
Az első hajtásnál nagyszámú erdőőri személyzet élén
az erdészekkel, 20 hajtó és vagy 8 - 1 0 különféle fajú
és nagyságú kutya fogadott bennünket. Miután a sze
mélyzet beszámolt a nyomozások eredményéről, mely
25—30 darab vadsertés beváltását constatálta s az öreg
főerdész mint rendező megtartotta a haditanácsot, elin

4. szám.

dult a sereg; jobbra: a puskások ; balra: a hajtók ebe
ikkel.
Néma csendben indult el mind a két csapat; minden
nesz nélkül foglalta el ki-ki a maga helyét és a léleg
zetet is visszafojtva figyeltünk az eseményekre.
Az adott jelzés után, melyre itt a fegyvercső kürt he
lyett használtaiik, megindultak a hajtók. Alig telt el öt
perez, már hallatszott a kutyák sokhangu koncertje és
némi vártatva eldördült az első lövés, betöltve visszhang
jával hegyet-völgyet. Az ebek csaholása mind erősebb
le tt; majd közeledett, majd ismét távolabb hallatszott,
megszakítva egy-egy lövés által. Egy ilyen vadászat
izgalmait ecsetelni gyenge a toll, azt hűen visszaadni
képtelenség ! Azt át kell élni az igaz vadász szenvedélyes,
izgalmas vérével, hogy erről fogalmat alkothassunk.
Percek, negyedórák- telnek el és a fő puskásvonalon
még mindig nem látunk sem m it; nem szól a fegyver.
Csak egyik-másik puskás kémlelő hajlongásából, majd
álló, majd guggoló helyzetéből következtetjük, hogy a
lővonal előtt valami mozog. Most czéloz X. állami erdő
gondnok, majd ismét leemeli fegyverét.
Egyszerre csak sebes irammal veti át magát egy vö
rös frakkos a nyiladékon, két oldalról is üdvözlik őt, de
a ravasz ép csuhával menekül s viszi a hirt Turócmegyei szomszédjainak.
Ismét semmi nesz, csak a kutyák folytonos ugatása
hallatszik és most állandóan közeledik. Halló és látó
szerveink minden erejét megfeszítve, kémleljük az előt
tünk elterülő sürü tölgyfiatalost, halljuk a recsegést és
törtetést egyik szomszédunk felé, aki céloz is, de nem
lő. — Majd ismét csend előttünk és a kutyák vissza
felé hajtanak.
De ni-ni! Most feltűnnek egy fekete alak körvonalai,
nem messze, de mégis oly távolságban az áthatlan sű
rűség miatt, hogy a már felemelt expressemet ismét le
eresztem. így járnak sorra szomszédjaim is, mig végre
csend és az ellenkező irányból dördül el több lövés.
Ez alatt a hajtók is közelednek és igy a vaddisznók
egy része is, azok és ebeik segítségével, felénk nyomatik. De a sok kutya a kondákat szétszórta és egyik-másik
darab megszabadulva a kényelmetlen kísérőktől, csende
sen mozog a hajtásban ide-oda.
Ezek fel-feltűnnek, de a lővonal előtt kellő távolság
ban ismét visszafordulnak. Ez többször ismétlődik, mig
a hajtók zajától és az ebek féktelen csaholásától neki
bátorodva, sebes irammal menekülni próbálnak, vagy a
hajtók vonalát áttörve visszatörnek.
A menekülés egyiknek sikerül; mig a másik életével
fizeti meg a makkoltatás bérét.
Minthogy nálunk minden hajtás körülállittatik puská
sokkal s az ezekkel meg nem rakható helyek hajtókkal
foglaltatnak el, a kik ott ide-oda mozognak és kopog
nak, a vad nem könnyű szerrel menekül.
S ha a beváltott vad jól ki volt nyomozva, a hajtás
végeztével könnyen megállapítható a z : hogy hány da-
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rabb van a hajtásban . D e m ert a hajtás n a g y zajjal tör
tén ik , a z e b e k h aszn álata m ellett
nak é s n e v e z e te se n

a

is,

egy

v a d ser té sn e k ,

rész e a v a d 

r en d e sen

áttöri

E g y já tszm a

79
m a gyar kártyához e le g e n d ő e gy

g y ű szű n y i ká m fo rszesz.

a

* Munkáslakások és más helyiségek elrom lott
le v eg ő jét k ö v etk ező k ép p le h e t m e g ja v íta n i: T ö ltsü nk e gy

terület k étszer-három szor

liter v íz b e e g y ka n á ln y i v e g y tiszta terpentin olajat é s ráz

hajtők v on alát s a m ögött m egáll.
E zen okn ál fogva u g y a n eg y
is m eg le sz hajtva.

dörzsölni.

zuk ö ssz e a z így nyert o ld atot, a m íg a z tejszín ű v é v á 

íg y történt e z e setb e n is, m ert

d a cá ra

az

e lső m e g 

lik, aztán adjunk h o z z á n é h á n y c sep p e ce tlé it (ecetétert)

hajtás által elért e re d m én y n e k , m ely 4 drbot juttatott te 

é s p e rm etezzü k m eg e g y kis kézi g u m m ifec sk e n d ő v el az

rítékre, a terület v issz a é s ism é t a z

e g é sz h e ly is ég e t. A fo ly a d ék , m ely n ek ren dkívül k e lle m es

e lső m eg h a jtá s irá

nyáb an , harm adszor is m e g le tt hajtva.
H ogy e ze n in té zk ed és n e m v o lt
zo lta az e r e d m é n y ;

m ert a

illata va n , gyo rsa n m egjavítja a z elrom lott lev eg ő t.

ala p n élk ü li,

azt

m á so d szo ri hajtásnál

ig a 
egy

* -kfi fi •!: fi fi fi * * * * f: fi fi fi * fi f: f ’f i fi f' f- f ' f i fi fi fi fi fi ft * fi fi fi fi

c sö v ű e x p r esse m m e l k ét jó l irányzott lö v é s s e l, két dara
bot — e g y kan t é s

egy

sü ld ő t —

harm adik lö v é sse l e g y ö reg

ejtettem ,

k o c á t se b zettem

m ig

eg y

m eg , m e 

ly e t sz o m sz éd o m juttatott terítékre.
D acá r a azon körü lm én y n ek , h o g y eg y a zo n terület haj
tatott m e g csu p án é s k iterjedése a lig
nál,

a

v a d á s za t napja

fé n y e s

több

25

e re d m én n y e l

k. h o ld 
v égződ ött,

m ert 12 drb vad ser té st é s 2 rókát juttatott terítékre. M in
d en e setre oly a n e red m én y , a m ily e n n el c sa k ritka e se t
b en d icsek ed h etü n k .
f i f i -k.f i f i f i * f i f i * f i ±

F ig y e lő

± f i * * :fc* ± f i Jte* -kf i * * •kf i f i f i fi f i f i f i f i •k.fi

* Tej mint mázolóanyag.
„ Sc ie n tific A m e rica n “-b a n
so ván ytejet,

Ú jabban a tejet, m in t a
o lv a sh a tó , m int teljes v a g y

a v a g y az írót eg y sze rű b b

é p ü letek é s fa a l

katrészek bev o n á sá ra alk a lm a zzá k. A m á z e lk é szíté sén él
a k é p p en
c e m e n te t

járnak e l,

h o g y 1 0 kg. tejh ez 3 k g . portland-

é s a kívánt sz ín

e lér ésé re s z ü k sé g e s m en n y i

sé g ű festék et kevern ek , a z e leg y e t jó l m egk avarják, hogy
a p o rtlan d cem en t le b e g é sb e n
k é sz
s

m aradjon s e z z e l a festék

a m ázolásra. A m áz 6 órai á llá s után m eg szá ra d

o ly tartós,

m int a

legjob b o la jfesték ,

azon e lő n y é v e l bir, h ogy v ízh a tla n .
ból

m ind ig

m ely n ek

teh á t

C élszerű e z e n m á z 

c sa k ann yit k é sz íten i, a m en n y i

egy

napi

h a szn álatra sz ü k sé g e s, n e h o g y a tej a h o ssza b b állás
folytán m eg sa v a n y o d jo n . L egjobb a m á zk ész ítésh ez ter
m é sz e te s e n a telje s tej, m ely n ek zsírja a c e m e n tsz e m c sé 
ket

legjob ban összetartja. E z en m á z o lc só é s

a

drága

olajfesték h e ly e tt alk alm azh ató.

* Ablakok és más üvegtáblák tisztítása.
m én y

k e fév e l v a g y törlőruhával

K e

v a ló tisztításn ál a z a b

lakok ü v egtáb lái gyakran m eg sérü ln ek ,

m egk arcolódn ak,

azért ajánlatosab b őket e lő z e te se n v a g y ig e n erős ecettel,
v a g y p ed ig higítótt só sa v v a l le m o s n i, m iáltal a z ü v eg tá b 
lák újból tö k é lete sen m eg tisztu ln a k é s á tlá tszó v á le szn ek .

* Használt magyar-, tarokk-, vagy franciakár
tyát kám foros sz e sz b e m ártott ruhával sz é p tisztára leh et

H. Á. urnák, N a gyvárad . A kihágásokra vonatkozólag — a
mennyiben más törvény eltéröleg nem intézkedik — az 1879. évi
XL. t.-c. a mérvadó, mig a büntettek és vétségek szabványait az
1878. évi V. t.-cikk öleli fel.
Az erdőtörvény a más erdeiben elkövetett károsításokat és lopá
sokat, élesen elkülönítve, két csoportba osztja:
I.
, erdei kihágást képez a) ha lopás esetében a lopott dolog értéke
— b) károsítás esetében az okozott kár összege 60 koronát nem ha
lad túl.
II., ha a lopott dolog értéke vagy okozott kár összege 60 ko
ronát felülhalad, a cselekmény a büntető törvénykönyv értelmében
vétséget, illetve bűntettet képez.
Világos tehát, hogy ha a bűnös cselekmény az I-ső csoportba
tartozik, az erdőtörvényből hiányzó intézkedéseket az 1879. évi XL.
t-c . (kihágás) pótolja, mig azokat a Il-ik csoportba tartozóknál az
1878. évi V. t.-cikk (vétség) állapítja meg.
Miután pedig az 1879. évi XXXI. t -c. a magánvádindftvány meg
tételére nézve nem rendelkezik, az elévülést is az I. csoportnál az
1879. évi XL. t.-cikk, a II. csoportnál az 1878. évi V. t.-cikk sza
bályozza.
A kérdéses esetben B. vármegye közigazgatási bizottságának vég
határozatát kétséget kizárólag elbírálni nem tudjuk, mert becses kér
déseiben nincsen leírva a kérdéses erdei kihágás, sőt még azt sem
lehet megtudni, vájjon az az I., avagy a II. csoportba tartozott-e?
Ha a lopott dolog értéke, avagy a károsítás összege a 60 koronát
felül nem haladta, akkor a magánvádinditvány megtételének elévülé
sére nézve az 1879 évi XL. t.-c. 31. §-át kellett volna alkalmazni,
mely 6 hónapot szab meg és ez esetben a véghatározat téves, de
ha a lopott dolog értéke avagy károsítás összege a 60 koronát fe
lülhaladta, a magánvádinditvány megtételének elévülésére az 1878.
évi V. t.-c. 112. §-a mérvadó, mely 3 hónapot állapit meg és ez
esetben az ítélet helyes. Az indokolás azonban igy is téves, mert a
a semmiségi alapot a bíróság illetéktelensége képezi.
Az erdei kihágások bejelentésére vonatkozólag a két törvénynyel
esetleg összeütközésbe kerülő rendelet nem intézkedik ; a gyakorlat
ban pedig a magánvádinditvány megtételének idejére nézve a bíró
ságok általában nem helyeznek súlyt.
H atárszéli-nek. Tudtunkkal az erdötisztekre ama bizonyos tör
vény nem vonatkozik. A lapot 8 koronáért járathatja, külön bekö
tési táblákat eddig nem csináltattunk. Talán jövő évben azzal is
megpróbálkozunk.
Felkérjük szaktársainkat, hogy tudakozódások és megrendelések
alkalmával a „Magyar Erdészére hivatkozni szíveskedjenek.
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4. szám.

ev. ref. papihivatalnál Középlakon és a m. kir.
járási erdőgondnokságnál Hidalmáson, a hivata
los órák alatt bármikor megtekinthetők.
Középlak, 1904. évi május havában.

mongol, torquatos, versikolor,
királyfácánok, tinam uk és selyemtyukoktól

_ _ _ _ _ _ _ fa ev. ref. egyház elöljárósága.

tojást kiköltésre

F o ly ó é v i m ájus hó 26-án d. e. 10
ó ra k o r Liptó-Szentmiklóson a „Koronához"

85°* termékenységi jótállás mel
lett elad a grófi fácántenyészde,

Lábod.
45—1904. 1. h. szám.

árverési hirdetmény.
címzett vendéglő helyiségében tartandó nyilvá
nos árverésen, árverés alá jön a dubravai egyes
birtokosokat illető dubravai völgyben u. n. Csertova, Dechtorka’ Vedrova, Rakitova, Pekelna,
Matyasovecz és Vodrovo felett, és Chobenecz
dűlőben vagyis I—XIV. osztályokban 538.11
kát. holdban található

faeladási hirdetmény.

lúc- és fenyőfa

A középlaki (Kolozs vm.) ev. ref. egyház er
dejében eladásra engedélyezett 4107 szál tölgy
és 2247 szál cserfa, mely 1777 m3 műfára
és 1922 m3 tűzifára becsültetett, folyó évi má
jus hó 18-án délelőtt 10 órakor a középlaki
ev. ref. papihivatal irodájában, írásbeli ajánlattal
egybekötött szóbeli nyilvános árverésen el fog
adatni.
Kikiáltási ár 12000, azaz tizenkettőezer ko
rona, melyen alul eladatni nem fog. ' Bánat
pénz 10%.
Utóajánlatok tekintetbe nem vétetnek.
A részletes becslés és árverési feltételek az

Lányi Ernő főerdész által 1903. évi okt. 15-én
243,605 kor. azaz kettőszáznegyvenháromezerhatszázöt koronára becsült mennyisége.
Árverési feltételek és részletes becslés Lehoczky
Sándor közb. igazgatónál Liptó-Szentmiklóson
megtekinthetők.

Lehoczky Sándor
közb. igazgató.

Szaktársak! Ha hirdetéseket küldtök vala
mely lapba, ne feledkezzetek meg a Magyar
Erdészről sem ; tudjátok, hogy az semmiféle tá
mogatásban sem részesül s csupán az előfizetési
és hirdetési dijakból tartja fenn magát.

Johann peterlongo
....

v ilá g h ír ű

.

fegyvergyár és elsőrenüü fegyver-kovácsmiihelye

Innsbruck
Ajánlja dús raktárát a legolcsóbb jól lövő, serétes, golyós,
egycsövű és háromcsövű

FEGYVEREINEKKülönlegesség: legjobb minőségű háromcsövű fegyve
rek, kétcsövű golyós-puskák, nikkelburkolatu 11 % -es lövegekkel.
Nagy képes árjegyzék (300 oldalas) kívánatra ingyen küldetik.
Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári.
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MAGYAR E R D É S Z
Megjelenik minden hó 1 én és 15-én.
Előfizetési ár:
Egész évre ................
Félévre ... .............

Szerkeszti és k ia d ja:
14 K
im e c s fa 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 i hová az előfizetési és hirdetési dijak, valamint a lapba szánt közlemények küldendők.

Tisztelettel kérjük olvasóinkat, hogy elő
fizetésüket mielőbb m egújítani szíveskedjenek.
A kik a lapot já ratni nem óhajtják, kegyes
kedjenek azt a lap visszaküldése által érté
sünkre adni.
Tisztelettel

a M AGYAR ER D É SZ
sze rkesztősége é s k ia d ó h iva ta la B o rsó d -A p á tfa lv á n .

Ä k iv á n d o rlá s és a le g e ltetés k érd ése.
Mindinkább szaporodik azok száma, a kik az
erdőgazdaságot vádolják, hogy az erdők legel
tetés elleni tilalmazásával a mezőgazdaság s
nevezetesen a vele kapcsolatos állattenyésztés
fejlődését akadályozzák és ezzel a hegyvidéki
mezőgazdaságot alapjában támadják meg.
Hogy ez a vád mennyire indokolatlan, minden
alapot nélkülöző, azt éppen ott tapasztalhatjuk
lépten-nyomon, a honnan legtöbb panasz hang
zik. Nap-nap mellett szemlélhetjük, hogy nem
csak az erdei legelők, de a sikföldiek is, — a
hol ilyenek vannak, — elhagyatva, gondozatla
nul haladnak lépésről-lépésre az elkopárosodás
felé. Ezen mindennapi tapasztalattal szemben,
valósággal a fehér holló ritkaságára emlékeztető
eset, csak a vízmosások meggátlását is célozó
intézkedés.
Más egyéb, a legelők és réteknek gondozá
sát, azok javítását, okszerű művelését szolgáló
intézkedéseket bizony csak hírből ismerjük; én
legalább az ilyenek szerencsés szemlélője még
soha sem lehettem.
A mezőrendőrségi törvény idevágó rendeletéi
nek nagyrésze csak írott malaszt maradt. De
ezen nem is csodálkozhatunk; mert az azok
végrehajtására és a végrehajtás tényleges kivi
telére és ellenőrzésére hivatott közigazgatási

Reklamációk
SZÉKELY és ILLÉS céghez
Ungvárra intézendök.

közegek, a szépen felvirágzott bürokratizmus
áldása alatt, alig képesek egyéb dolgaik elinté
zésére, nemhogy ilyen csekélységekkel bíbe
lődjenek.
Az állami erdőkezelés közegei ugyancsak
agyon vannak szabályrendeletezve, munkával
nyakig megterhelve, és a hegységi vidékeken
sok esetben akkord járásokkal boldogítva, hogy
szinte fisikai képtelenség a tisztán üzemi mun
kálatok elintézése s igy arra gondolni is alig
lehet, hogy ők a nép egyéb bajaival is törőd
jenek, annak egyik-másik ügyében támaszai,
vezetői lehessenek.
Az a szegény gyámoltalan nép, már most
magára hagyatva, önmagát károsítja meg, midőn
csak a pillanatnyi segítséget tekintve és a kö
vetkezményekkel éppen nem számolva, lopva,
az elvben tilalmazott területekre hajtja be külön
féle állatnemeit; össze-vissza legeltetve azt egyidőben; száraz, nedves időjárásban, s tekintet
nélkül a terep fekvésére és talajviszonyaira.
Mikor azután a minden rendszernélküli legel
tetés káros nyomai mutatkoznak, a legelő terü
let a ráhajtott állatokat táplálni nem tudja és
az elkopárosodás megindul, akkor a nép feljaj
dúl és a még ép talajú erdőterületek legelőjébe
kapaszkodik.
Hasonlít ez a fuldoklóhoz, a ki a nehéz
pillanatban nem az okokat keresi, hanem a tár
gyakat fürkészi; a melyekbe belekapaszkodhassék, ha az csak szalmaszál is.
Az alomgyüjtés, legtöbb esetben, az üzemtervi
megszorítás ellenére is, rendszertelenül gyakoroltatik és évről-évre a legközelebbi, könnyebben
hozzáférhető helyeken történik. Az ősi erejében
még meg nem gyöngített erdőtalaj ezt egyideig
elviseli; és elviselné a messze jövőben is, ha
ez a használat a területeken váltakoznék. De ha
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ugyanaz a terület fosztatik meg állandóan a
korhanyt képző, az erdőgazdaságban a trá
gyázást helyettesítő anyagaitól, mi lesz a követ
kezmény ? H ogy az erdő talaja kim erül; nem
lévén képes a f a táplálására szükséges anya
go ka t oly mennyiségben szolgáltatni, m int a
milyen mértékben azokat az erdőtalaj a fá s
növények megfelelő termelésére megköveteli.
A végeredmény pedig: se pénz, se posztó;
azaz sem erdő, sem legelő.
Erre azonban a gazda nem gondol; mert a
mezőgazdaság és erdőgazdaság lényeges különb
ségénél fogva, a gazda nem kénytelen a messze
jövővel is számolni. Amit a rossz gazda rontani
képes, azt a körültekintő, a helyzet magaslatán
álló, nehány év alatt ismét helyrehozhatja. Nem
ilyen szerencsés az erdész helyzete. Az általa
elkövetett hibák a messze jövőre kihatók és
nem olyan gyorsan orvosolhatók. De ezeket a
hibákat, hátrányait és következményeit a gazda
is megsínyli; mert ritka az a birtokos, a ki
csupán erdővel rendelkezik. Csakhogy ezzel a
körülménynyel a gazda rendszerint szintén nem
számol; mert évszázadokon keresztül szükség
ben mindenkor az erdőhöz fordult, mely majd
legelővel, majd lombtakarmánynyal, máskor
alommal vagy makkal segítette ki, és felhalmo
zott fakészleteivel nem egyszer egyenlítette ki
financiáinak megbillent egyensúlyát.
Mindezekről gazdáink rég megfeledkeztek ; de
nem veszik észre a változást, mely időközben
előállott. Pedig a hozzáférhető helyeken eltűntek
az évszázadok készletei és az erdők jórészt
már is visszaszoríttatnak a feltétlen erdőtalajokra.
Lényeges tehát a különbség a régmúlt és a
jelen között! Akkor még az erdők károsítása
nélkül lehetséges volt az időközben tönkre ment
legelőterületeket új hasznosítható részletekkel
pótolni. De hová jutunk, ha ezt a jelenben és
jövőben is úgy kívánjuk folytatni? A választ az
előbbeniekben már megadtam! S a gazdák
mégis a kivándorlás okait az erdei legeltetés
korlátozásában keresik, sőt sokan egyenesen
ebben találják; és azt egyik-másik kivándorlási
kongresszus határozata nyíltan is hirdette.
Pedig nem ott az ok, hanem rendesen ott,
a hol nem keressük.

5. szám.

Életre való eszmét pendített meg a Pesti
Napló egyik ez évi cikkében, foglalkozván a
kivándorlás okaival, mondván: kérdezzük meg
a kivándorlottakat is arra nézve, hogy mi indí
totta őket hazájuk elhagyására. Az általuk meg
jelölt okokat tegyük beható tanulmány tárgyává
és iparkodjunk azokat elhárítani.
A hivatkozott lap a szerinte fenforgó okokra
is rámutatott, s ezek részben más természetűek
mint azok, a melyeket a kivándorlási kongresszu
sok megjelöltek. Hiányzik ugyanis azok közül
a legeltetés hiánya, vagy az erdei legelő hasz
nálatának korlátozása.
A kivándorlás ott megjelölt okaihoz még hozzá
fűzhetjük: a hegyvidéki mezőgazdaságok el
m aradottságát és a téli kereset hiányát.
Az elmaradottságnak egyik fontos oka a nép
szegénysége, mely a szükséges beruházásokhoz
és- felszerelésekhez megkívánható tőke előterem
tésére képtelen. Ennek folyománya a földek
rossz megmivelése, melyet a restség és nembánomság helyenkint még fokoz. A végeredmény
pedig: hogy a földek a mindennapi kenyeret
sem termik meg, annál kevésbbé képes azok
termése az egyéb nélkülözhetlen szükségletek
födözésére.
A téli kereset hiánya pedig magyarázatát leli
abban: hogy hegységi vidékeink azon részein,
melyeket vasúti hálózatunk a világforgalomba
be nem csatolt, alig számbavehető az ipari
foglalkozás.
Vasút nélkül pedig még az erdőgazdasággal
összefüggő ipari vállalkozások eredményes mű
ködése is lehetetlen, még kevésbbé képes más
ipari vállalkozás tért foglalni és boldogulni; mert
akár a nyers, akár a gyári termények fuvaro
zását tekintjük, azok egyike sem képes a fuva
rozás költségeit nagyobb távolságokra elviselni.
Ennek elviselhetlen terhei pedig a hegységi vi
dékek rendszerint rossz útjai, a csekély és igy
drága fuvarozás miatt még fokozottabban lép
nek fel.
Ezek a bajok pedig csak megfelelő kormányintézkedésekkel orvosolhatók. De nem azáltal,
hogy erdeinket dobjuk oda prédául; hanem
olcsó kölcsönök nyújtásával, mely a szegény
népet hasznos beruházásokra képesíti; a fö ld 

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

5. szám.

MAG Y AR E R D É S Z

nek, a végletekig menő elaprózásának törvé
nyes m egszorításával; megfelelő vasúti poli
tikával, melylyel ezen vidékeket az ipar és
kereskedelemnek megnyitja és megfelelő tarifá
va l az erdőbirtokok kihasználását, még pedig
jövedelmező kihasználását és a selejtesebb válasz
tékok értékesítését is lehetővé teszi; végül az
által, ha a túlnépesiilt szegény hegységi vi
dékek lakosságát jó l átgondolt telepítésekkel
megapasztja és oda telepíti, a hol a munkás
erő hiányzik. Ezzel nem csak a szegény vidé
kek lakosságán, de az ország oly részein is
segítve lenne, melyek munkaerőben szűkölköd
nek. A munkáserő célszerű megosztása pedig
minden gazdasági ág javára szolgálna. Mig az
zal, hogy szegényebb vidékekről toborzunk mun
kást az ország boldogabb vagy csak elégtelen
munkással rendelkező vidékei részére, a népnek
csak esetről-esetre és csak ideiglenes segítséget
nyújtunk. S midőn annak előnyeit — ha csak
múló előnyeit is — mérlegeljük, nem zárkózha
tunk el a hátrányok bírálata elől sem.
E hátrányok pedig elég súlyosak; s úgy
anyagi mint erkölcsi téren szembeszökők. Anyagi
téren a földek rossz, minden kritikán alul álló
megművelésében és ezzel a silány termésben
keresendők. Hiszen mindennapi jelenség, hogy
a nyári munkára eltávozott férfi-munkás teendőit
az itthonmaradt asszonyok, vagy 10—12 éves
gyermekek végzik, ók szántanak, — ha ez a
művelet annak nevezhető — vetnek és aratnak.
Szóval minden mezei munkát végeznek. De
hogy ezen munkán nincsen áldás és hogy e
miatt a mezőgazdaság és állattenyésztés hanyat
lik, azt mindenki tapasztalhatja, a ki ilyen vidé
keken él és a szegény nép bajával törődik, an
nak sorsán elgondolkozik.
Erkölcsi hatása pedig kiszámíthatlan; mert
nyomában erkölcsi züllés fakad. De ennek más
eredménye nem is lehet. Tessék csak elgon
dolni, hogy tavaszszal útra kel egy-egy faluból
100—200 egyén, még pedig: férfiak, legények,
fiatal asszonyok és hajadonok. Ezek a munka
helyén nem- és korkülönbség nélkül együtt ta
nyáznak. Nem vezet-e ez minden szemérem
elvesztésére? Nem-e szükséges folyománya en
nek az erkölcsi sülyedés? De az otthonmara

dottak között is akadnak számosán, a kiknek
családi élete ezzel 5—6 hónapra megszakad.
Az erkölcsi romlás útja tehát nyitva van úgy az
eltávozottak, mint az otthonmaradoltak előtt. És
hogy az alkalmat ki is használják, azt nemcsak
a nép erkölcsiségét hivatásuknál fogva megfi
gyelő lelkészek tapasztalják, de észre vesszük
mi is.
Ezzel röviden és egyszerű vonalakkal ecse
teltem az érem mindkét oldalát. Hiszem, hogy
a téma érdemes arra, hogy a mértékadó körök
figyelmét felkeltse és gondolkozóba ejtse.
Minden emberben megvan, ha csak csirájá
ban is, a vagyonszerzés utáni vágy, és csak
alkalom kell hozzá, hogy életre keljen. Ez az
alkalom pedig adva van és a jobb kereset lát
szata is alkalmas arra, hogy egyes vidékekről
sokkal többen távozzanak el nyári munkára,
mint amennyit a kérdéses vidék, káros hatás
nélkül, nélkülözni képes. De azért a nagy ke
reset reményében a nép megindul mint az
áradat. És ha az amerikai kivándorlás okait ku
tatjuk, ezek is a vagyonszerzés vágyával van
nak legszorosabb összefüggésben. Magam is
ismerek több kivándorlottat; ezek között van
olyan is, a ki gazdasági cseléd volt és alig ke
resett a maga és családja részére évi 400 ko
ronát, mig Amerikából itthon maradt családjá
nak már az első évben 1200 koronát küldött.
De ismerek olyant is, a kit kis birtoka eladó
sodottsága indított útnak és 5 évi távoliét után
nem csak 600 koronát meghaladó adósságát
törlesztette, de maradt még egy kis tőkéje is,
melylyel most már tehermentes vagyonkáját fel
szerelte és a gazdálkodást uj erővel folytatta.
Ilyen és hasonló esetek a kivándorlás mozgató
erői.
Az előadottakból világos, hogy az amerikai
kivándorlás addig, mig ideiglenes jellegű, valami
nagy veszélyt nem rejt. És ha a posta statisz
tikai adatait szemléljük, melyek a beérkezett
pénzküldemények emelkedéséről tanúskodnak,
melyek az utolsó évben már 9 millió koronára
emelkedtek, — anyagi tekintetben alig van okunk
a kivándorlás teljes megsemmisítésére törekedni,
és a munkaerő teljes megosztása mellett a ki
vándorlónak hiányát az országban alig éreznők.
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De igenis súlyosabb beszámítás alá esik a ki
vándorlás erkölcsi hatása a családra és társa
dalomra, melyet ellensúlyozni — sajnos — nem
lehetséges.
És ezen okból, de csupán ezen okból, kívá
natos a kivándorlásnak akadályozása. A kiván
dorlók számának apadása pedig meggyőződésem
szerint befog állani minden erőszak alkalmazása
nélkül, ha a szegény néposztály a javát elő
mozdító üdvös intézkedésekről meggyőződik;
ha gondoskodnak arról, hogy tél idején is meg
kereshessen annyit, amennyi szerény szükség
letei fedezésére szükséges.
Mert az a körülmény, hogy a kivándorlottak
túlnyomó része csak ideiglenesen cserél hazát,
s állampolgárságát Amerikában is megtartja, és
előbb-utóbb ismét visszatér hazájába, a mellett
tanúskodik, hogy ez a nép ragaszkodik hazá
jához.
A jelzett intézkedések mellett a kormány fel
adata lenne még odahatni, hogy a serdülő ifjú
ság az ismétlő iskolákban, a felnőttek lelkészeik
által állandóan munkásságra és takarékosságra
sarkaltassanak és a hazájuk iránti szeretet állandósíttassék szivökben. Vannak hazánknak oly
részei, honnan a nép ezrei távoznak el nyári
munkára. Ősszel megérkezve, keresete egy ré
szét az előre csinált adósság törlesztésére for
dítja ; mig a megmaradt összegből addig- éldegél,
a mig benne tart, de munkára télen nem vál
lalkozik. Ha pénze elfogy, ismét adósságot csi
nál. És ez igy megy évről-évre.
Ebből az életmódból, ebből a már-már meg
rögzött tunyaságból kell a népet kiragadni; s
ha ez sikerül, máris sokat javul helyzete.
Ezek után felesleges is külön hangsúlyozni
azt, hogy én a legelők hiányát a kivándorlás
okául el nem fogadom; de igenis elismerem
annak hasznos voltát, nevezetesen közgazdasági
jelentőségét. Ezt elvitatni nem lehet, s mivel a
kérdést egyoldalú mérlegeléssel és tisztán erdőgazdasági szempontból dűlőre hozni és közmeg
elégedésre megoldani nem lehetséges, azért a
mezőgazdaság támogatásához részemről hozzá
járulok, azon feltétellel, hogy azáltal az erdőgazdaság alapjában meg ne támadtassék.
Tehát nem egyes erdőterületek irtásával és a
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jelzett célra való teljes átengedésével óhajtanék
a bajon segíteni; mert attól tartok, hogy ezen
területek ismét csak olyan gondozásban része
sülnének, mint az eddigi legelők, és előbb-utóbb
megint másokkal kellene azokat felcserélni. De
ezek a cserére alkalmas területek is elfogynak,
és aligha lennénk képesek a tönkre tett terüle
teket addig jókarba helyezni, mig a legeltetési
használatra átengedettek újból elkopárosodnak
és ismét felcserélendők lennének.
A terv megvalósítására két ismertetett erdő
alak kínálkozik: a magyar találmányú legelő
erdő, — és a Berendy Béla által ismertetett és
általa ligetes-legelőnek elnevezett alak. A kettő
közötti lényeges különbség az, hogy mig a le
gelő-erdőnél a fatermelés és legeltetési hasz
nálat egyazon területen történik, addig a lige
tes-legelőnél a legelő és a fás képletek külön
területekre helyeztetnek; és igy egyik része a
fatenyésztésre, — a másik pedig a fütermelésre
szolgálna.
Hogy a legelőerdő-alak, a tervezett kivitelben
befog-e válni, erre adataink rendelkezésünkre
nem állanak; mig a ligetes-legelőnek elnevezett
alak, Berendy helyszíni tanulmánya szerint, már
is kipróbált és bevált alakja a gazdaságnak.
Én tehát csupán ezen tanulmányra támasz
kodva, — ez esetben, — inkább a külföldi ki
próbált formát fogadom el, és máris a ligetes
legelő pártolóihoz szegődöm. És ezen vélemé
nyemben támogat az életben szerzett tapaszta
latom is.
Hosszú időre terjedő praxisom alatt alkalmam
volt, nem ugyan legelő-erdőt, de akárhány jól
és rosszul kezelt erdőt láthatni. Ez utóbbiak
között volt olyan is, mely a gazdáknak, az erdőgazdaságra gyakorolt nagyobb befolyása idején
gyéríttetett meg kisebb-nagyobb mértékben, azért,
hogy ott a fünövést előmozdítsák és a területet
legeltetési célokra jobban kihasználhassák.
Találtam itt .különféle záródásokat 0'2—0 3-tól
0 6 —0'8 záródásig; de olyant, mely a kettős
célnak, t. i. a fatenyésztésnek és a Kitermelés
nek megfelelt volna, nem találtam. És ez ter
mészetes is; mert jobb záródás és a velejáró
erős árnyalás következtében a fünövényzet nem
fejlődhetik; semmi, vagy csak egyes szálakból
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áll. Rossz záródás, tehát a nap sugarainak erős
behatása következtében pedig nyár derekán
minden fű kisül, a talaj védelem nélkül elsze
gényedik, a fák fattyúhajtásokkal telnek meg
és értéktelen rossz anyagot szolgáltatnak.
A talaj elszegényedését a rossz zárlat azzal
is előmozdítja, hogy a fák csekély száma kevés
lombot hullat, s a szél azt is szerteszét hordja,
vagy felszedve, kisebb mélyedésekbe felhal
mozza.
Szerény nézetem szerint tehát a legelő-erdő
csak rendkívül erőteljes áradvány-talajokon lehet
helyén, a milyen talajt Baranyamegye dunamenti
részein, Szlavóniában, vagy általában nagyobb
folyók mentén, vagy szigetein találunk. Ezen ta
pasztalatra jutottam én, s velem együtt azok, a
kik hasonló körülmények által előidézett elsze
gényedett erdőtalajok felújítása körül fáradoztak.
Jól megfontolandó tehát, hogy a legelő kérdé
sének megoldásánál a jelzett erdőalakok melyi
két vigyük át az életbe, hogy az erdőgazda
ságnak többet ne ártsunk, mint amennyit a
mezőgazdaság és a vele kapcsolatos állattenyész
tésnek használunk.
Végül még megjegyzem, hogy cikkem nem
polemikus jellegű és megírásában csupán a
szakunk iránti meleg szeretet és a kérdés megvilágosítására irányuló törekvés vezetett.
Fogassy Gyula.

Az országos főerdőmester nyugdíjaztatása.
Ő felsége a király ápril hó 30-án kelt legmagasabb
rendeletével Sóltz Gyula min. tan. orsz. főerdőmestert
42 évi buzgó szolgálat után saját kérelmére nyugdíjazta
és a Lipót-rend lovagkeresztjével tűntette ki.
Sóltz Gyula azok közé tartozott, kik hazánk erdőgazdaságát csecsemőkora óta szolgálták; hosszú időt töl
tött mint tanár a Selmecbányái erdészeti akadémián,
majd a külső erdészeti szolgálat terén mint erdőigazgató
Máramarosszigeten vállalt fontos állást 1897-ig, midőn is
országos főerdőmesterré neveztetvén ki.
Az erdészet különféle ágazataiban nyert vezető sze
repeket mindig a legnagyobb ügybuzgósággal és szak
értelemmel töltötte be, s most, midőn az állam-erdészet
vezetésétől visszalép, mindnyájan fájlaljuk távozását, de
hisszük és reméljük, hogy e tiszteletreméltó legkiválóbb
magyar erdőgazdát mindenkor és mindenhol ott találjuk,
a hol hazánk erdőgazdasága érdekében sorompóba kell
lépni.
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Az érd. egyesület rendkívüli közgyűlése.
Az országos erdészeti egyesület Márton Sándor és
Hangay Géza indítványára rendkívüli közgyűlést hívott
össze az állami erdőtisztek fizetésrendezése tárgyában,
miután az erdészek kedvezőtlen helyzetéről lapunkban is
számtalanszor jogosult panaszok merültek fel.
A rendkívüli közgyűlés a tagok igen nagy érdeklő
dése mellett f. hó 15-én tartatott meg báró Bánffy Dezső
elnöklésével. Az egyesület igazgató-választmánya meg
győződvén a panaszok jogosultságáról, igen gondosan s min
den sérelmet orvosló határozati javaslatot dolgozott ki, melyet
a közgyűlésen Bund Károly egyesületi titkár terjesztett elő.
A határozati javaslat szövegét következőkben ismertetjük:
Az Országos Erdészeti Egyesület az erdőtisztek ügyé
nek fölkarolását föladatai közé sorozza, mert tudatá
ban van annak, hogy a megelégedettség és más tiszt
viselőkkel egyenértékű javadalmazás hatalmasan előmoz
díthatja a hazai erdőgazdaság fejlesztését, míg ellenben
a mindinkább terjedő és nem alaptalan elégedetlenség,
sajnos, visszaesést okozhat alig megalapított erdőgazdasá
gunkban és annak nagy kárára az intelligens középosz
tályt is vissza fogja tartani attól, hogy fiait az erdészeti
pályára adja. Az állami erdőtisztek kedvezőtlen helyzeté
nek javítása nincs összefüggésben az általános fizetés
rendezéssel, a mennyiben az egyesület csupán oly kíván
ságokat óhajt a kormány előtt tolmácsolni, a melyek az
erdőtiszti karnak más, hasonló képzettségű tisztikarokkal
szemben fönnálló hátrányos helyzetét orvosolnák, vagy
magából az erdészeti szolgálat természetéből folynak és
a fizetésrendező törvénytől függetlenül teljesíthetők. Leg
károsabb az erdészeti tisztviselők helyzete a fizetési osz
tályok arányára nézve. Míg ugyanis más, hasonló kép
zettségű tisztviselők tanúi mányaik teljes végzése után a
X. fizetési osztályba neveztetnek ki, addig az állami er
dészetnél 127 állás van a XI. fizetési osztályban rend
szeresítve; továbbá, míg más ágazatoknál a Vili. és en
nél magasabb fizetési osztályokba tartozó tisztviselők
száma az összes tisztviselők létszámának 33—60 száza
léka, addig itt 17‘8, illetőleg az erdőfelügyelőségi sze
mélyzet beszámításával 21 százaléka, vagyis 79 száza
léka a tisztviselőknek van a XI—IX. fizetési osztályban.
Ebből az előmenetelre nézve, más tisztikarokhoz képest
igen érezhető visszamaradás származik, a mely a tiszt
viselő megélhetését megnehezíti, a családalapítást hosszú
ideig lehetetlenné teszi és társadalmi károkkal is jár. Az
az erdőgyakornok, a ki most huszonhárom éves korában
szolgálatba lép, csak tize'nhárom-tizennégy évi szolgálat
után, harminchat-harminchét éves korában remélheti, hogy
a X. fizetési osztályba kerül, a melyet más pályán már
huszonöt éves korában elérhetett volna; negyvenöt-ötven
éves lesz, a mikor a IX. fizetési osztályba jut, a mely
ben nagy többségük be is fejezi tiszti pályáját. Méltányos,
hogy az egy intézeten, a Selmecbányái bányászati és er
dészeti akadémián kiképzett tisztviselők egyenlő elbánás-
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bán részesüljenek s ezért óhajtandó, hogy a kincstári és
a községi erdőket kezelő erdőtiszteket a XI. fizetési osz
tály megszűntetésével és a jelenleg élvezett járandóságok
épségben tartásával a kincstári bányászat üzemi tisztvi
selőivel egyenlő módon szabályoztassék, az erdőfelügyelő
ségek létszámában pedig a bányakapitányságok példá
jára, a külső szolgálatot teljesítő erdőfelügyelők részére
néhány állás a VI. fizetési osztályba soroztassék.
Másodsorban károsodnak az erdőtisztek az útiköltségek
és napidíjak tekintetében is más tisztviselőkkel szemben.
A fennálló rendkívül kedvezőtlen különleges szabályzato
kat tehát hatályon kívül kellene helyezni.
A Horvát-Szlavonországban szolgáló kincstári erdőtisz
tek közűi azoknak, a kik gyermekeiket Magyarországon
nevelik, külön nevelési pótlékot kellene adni, végűi a
lótartásra kötelezett tisztviselőknek átalányát olyképpen
kellene megszabni, hogy két ló tartására tényleg elegendő
legyen, továbbá a kezdő tisztviselőt a ló, kocsi stb. beszerezhetése végett egyszersmindenkorra méltányos se
gítségben és kamatnélkűli kölcsönben kellene részesíteni,
a mi által a tisztviselők eladósodásának sok esetben le
hetne elejét venni. Mindez nem ró oly terhet az államra,
a mely az elérendő céllal nem volna arányban és a
megelégedett tisztviselők fokozottan buzgó tevékenységé
ben közvetetlenűl és közvetve ne térülne meg.
Az igazgató-választmány határozati javaslatának ismer
tetése után Márton Sándor igen szép s tartalmas beszéd
ben okolta meg álláspontját s a határozati javaslatot tel
jes egészében elfogadta úgy ő, valamint a másik indít
ványozó, Hangay is.
Tettek még egyesek pár indítványt, mely a határozati
javaslatban nem foglaltatik. A közgyűlés azonban ezen
indítványokat elvetette, mert túlzott követelésekkel nem
akarta a határozati javaslat jogos és méltányos "kérelmét
kockáztatni s így egyhangúlag elfogadta az igazgató-vá
lasztmány javaslatát, mely memorandum alakjában fog
a kormány elé terjesztetni.
Illés Nándor a vadászat bérbeadása ellen emelt szót
s méltánytalannak tartja, hogy az erdész jelenleg már
nem vadászhat, mely nemes sport pedig hivatásához
tartozik; indítványozta tehát, hogy az erdészeti egyesület
tegyen lépéseket a kormánynál a vadászati jog bérbe
adásának megszűntetése végett s inkább az egyes va
dak lelövése engedtessék meg bárcázás útján.
E kérdés tárgyalásába azonban a közgyűlés nem ment
bele, miután a vadászati dolog nem képezte ezen rend
kívüli közgyűlés tárgyát s így az az alapszabályok ér
telmében tárgyalható nem volt, hanem az elnök kijelen
tette, hogy ezen ügyet, illetve indítványt az igazgató
választmányhoz utasítja, a hol e tárgyban a szükséges
lépések meg lesznek téve.
A gyűlésnek egyéb tárgya nem lévén, elnöklő báró
Bánffy Dezső köszönetét fejezte ki a tagoknak a szép
számban való megjelenésért, valamint a higgadt, mérsé
kelt és tárgyilagos mederben lefolyt vitáért.

5. szám.

A kincstári vadászterületek kezeléséről.
Tallián földmívelésügyi miniszter érdeme, hogy
ezen sokáig vajúdó ügy dűlőre jut. Legalább erre enged
következtetni az a körülmény, hogy a földmívelésügyi
kormány nem zárkózik el a szakközegein kívül álló leghivatottabbak véleményének meghallgatásától s így hall
gatta a vadász- és védegyletnek Csik I. kir. erdőfel
ügyelő előadásában megnyilvánuló javaslatát, amelyet
az E. L. ez évi I. füzete is hozott. E lapok szerkesztője
e szakvéleményhez azt a megjegyzést fűzte, hogy: „A
midőn a beküldött sorokat közre adjuk, meg kell jegyez
nünk, hogy a tárgyalt kérdés korántsem tisztán vadászati
jelentőségű, s így amennyiben társadalmi tényezők be
vonásával történik a megoldás, nem egyedül a vadászati
védegylet illetékessége alá tartozik.“
És ez csakugyan' így is van. E fontos kérdést első
sorban a közvéleménynek: az erdő- és a vadgazdaság
sajtójának kell megvitatni, hogy hazánk vadgazdasága
összhangzásba jöhessen a tőle elválaszthatatlan erdőgazdasággal. Csak ha e kettő között a harmóniát elta
láltuk, csak akkor léptünk rá a kérdés megoldásának
helyes útjára s csak így oldjuk meg azt a kényes kér
dést, amelyhez annyiféle érdek fűződik, amelyért annyi
harc folyik, annyi intrika szövődik. Tudjuk jól, hogy az
orvoson kívül csak vadász van több e világon.
Legyen szabad nekem is, mint akinek élete elválaszt
hatatlanul összeforrott a vadászattal, e kérdéshez hozzá
szólani.
A vadász- és védegylet előadója a kincstári vadászterületnek négy kategóriájára adja meg véleményét, még
pedig azokra, amelyek
1) bérbe adattak;
2) a rezervált területekre ;
3) az erdőtisztek részére fentartott területekre és
4) a bérbe adásra szánt területekre.
Csik Imre a három utolsóra a házi kezelést ajánlja;
mig ellenben az igazgató választmány a házi kezelést
csak azon vadászati területeken óhajtja gyakoroltatni,
amelyekre bérlő nem akad. És ez nagy különbség! Néz
zük csak!
Hazánk erdőkoszorúzta bérceinek legjobb kincstári va
dászterületei a bérbeadottak. Ezek azok a területek, ame
lyeken a fővad őshonos volt és ennek fentaitása nem
csak hogy nehézséggel nem járt, hanem e tereken a vad
annyira elszaporodott, hogy nemcsak a természetes és
mesterséges erdőfelújításokat, hanem az örök időktől fogva
szegény hegyi lakók mezőgazdasági terményeit is szün
telen veszélyezteti. • Ezen vadászterületek bérlői nebántsvirágok, akikkel szemben sokszor a minister is elnéző.
Ezek — a bérelt vadászterületeiken való újításokba —
nemcsak hogy bele nem mennek, hanem még a szak
szerűen összeállított szerződés rendelkezéseit sem enge
dik végrehajtani. Ezért nem marad más hátra, mint be
várni azt az időt, amidőn a bérlet lejár és csak ezután
venni azokat házi kezelésbe.
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A rezervált területek közé tartoznak a Il-od rendű va zelemmel fogadtak és a személyzetről való kiváló atyai
dászterületek, amelyeken vad még mindig igen szép gondoskodásnak tartottak. Ez a ragadozó vadak irtása és
számmal van és egy kis szakszerű gondozás és ápolás lődíjazása tárgyában kiadott körrendelet.
Tudnivaló, hogy a lődíjak felemelése azért történt,
mellett I-ső rendű vadászterületekké alakíthatók át.
A 111-ad rendű vadászterületekhez tartoznak a kincs mert a mostani rendszer mellett a dú- és kártékony
tári személyzet részére kihasított területek, amelyeken vadak ijesztő mértékben elszaporodtak és ennek folyovaló vadászatot a múlt évi ministeri rendelet beszün mányaképen a fő- és más nemesvad feltűnő mérték
ben apadt. Az erdészeti személyzet a vadászat gyakor
tette.
A bérbe adásra szánt területek másodrendű vadász- lásának költséges volta és igazságtalanul megszabott
területek voltak; a vadászatot itt a személyzet gyako módja miatt a vadászáshoz és így a vadápoláshoz és
rolta, de miután ettől elvonattak, bérbe pedig nem adat gondozáshoz való kedvét teljesen elvesztette, fegyverét
tak, most a hiúz és a róka űzi rajtok a vadászat nemes falra akasztotta, mert ha elvették a falura szorult erdő
tisztnek terhes és felelőséggel járó munkája utáni egye
sportját.
Ezzel talán elmondottuk Jól, hogy minők voltak a va düli szórakozását: a vadászatot, elvették evvel együtt
dászterületek; az osztályozás szellemének megértése végett életkedvét is, kihúzták alóla az egyetlen alapot is, amely
azonban tegyük még ezekhez hozzá azt is, hogy a sze től összetartásuk eredt, elvették azt az egyedüli témát
mélyzetnek szánt területeken az 1898. évben kiadott mi is, ami mellett az amúgy is agyon nyomorgatott és hát
nisteri utasítás szerint a vad a kincstár tulajdonát térbe szorított tisztikar még jókedvű tudott lenni néha
képezte, a felügyelet, a vad gondozása, óvása, lelövése napján ; azelőtt — legalább vadászatkor — egyenlők vol
és értékesítése ellenben a személyzet feladata volt. tunk, most rabszolgahad vagyunk, a nagy közönség
Amig a rezervált vadászterületeken a vadállomány gon előtt még e téren sem representálhatunk. Mindennek el
dozása és a vadászat berendezésénél felmerült kiadáso lenértékéül a kincstári erdőkben elszaporodott a dú- és
kat a kincstár viselte, addig a személyzet részére visz- kártékony vad, — elszaporodott az orvvadász, demorali
szatartott területeken ezt a költséget mind a személyzet zálják a szenvedélyét fékezni nem tudó alantas személy
tartozott viselni. Vegyük továbbá hozzá, hogy a kár zetet — szaporítják a szerencsétlenek számait és utat
tékony és ragadozó állatoknak pusztítása — kivéve a nyitnak a már hivatásossá vált orvvadászok garázdálko
tőrrel és méreggel valót — a személyzet kötelességét dásának.
képezte. Vegyük továbbá hozzá, hogy a személyzet költ
Ezek az eredményei az 1898. évi 53680. sz. rende
ségén fenntartott vadászterületeken lőtt vadak után — letnek.
a vadsertés után is — árjegyzéki árak voltak fizetendők.
Ha a fent felhozottak után visszapillantunk a magyar
Vegyük még hozzá, hogy a kártékony vadak közül a állam vadgazdaságának mostanig való fejlődésére,
medve, hiúz és farkas bundája felett a minister ren úgy annak csakis hanyatlását, visszafejlődését látjuk.
delkezett, az összes trófeákat mind be kellett szol
Itt nem a sértett önérdek, nem az önzés beszél belő
gáltatni; csakis a hajtókkal való vadászás volt megen lünk, hanem a tiszta, elszomorító valóság. Erdeink kigedve és ezek 1 K, 1 K 20 f-es költségeit az illető tar haltsága, az üvöltő farkas vonításának idegbontó hatása,
tozott fizetni: ha mindezeket a terheket a sport nemes az elsurranó hiúz pusztításának tudata, a ravasz róka
élvezetével egybevetjük: bátran kimondhatjuk, hogy az szaporasága és arcátlansága nyilatkozik meg e feljajduállam az ö személyzetén uzsoráskodott és hogy ez a lásunkban. És hogy ebben még a tollforgató erdészek
ministeri rendelkezés nem a jog, igazság és törvény is egyet értenek velünk: megerősíti az E. L. ez évi 1.
korszakában született, hanem a sötét középkornak el füzete 60. lapjának negyedik bekezdése; megerősíti a lő
avult poros aktáiból szedték elő, az 1898. évre keltezték díjak felemelésének tárgyában kiadott ministeri rendelet;
és csak azért adták ki ekkor, hogy minél több magyar megerősítik az E. L. ez évi II. füzetének 111. lapján levő
erdész és magyar altisztnek elmenjen a kedve a vadá a kincstári erdőgazdaságok vadászatának hasznosítása
szat gyakorlásától, annál kapósabbak legyenek a cseh tárgyában irt és a külföldön dívó eljárási módokkal kel
jägerek és hogy ezek sikeres működésökért erdész, fő lően megvilágított kitűnő cikk tartalma és Csik Imrének
erdész és erdőmesteri címekkel felruházva, aranykoronás javaslata.
kereszttel feldíszítve, az okleveles magyar erdészeti sze
Az itt előadott indokoknál fogva nem tartjuk helyes
mélyzet elé mintaképül állíttathassanak.
nek a vadász- és védőegylet igazgató választmányának
Minthogy a fenti ministeri rendelet azt célozta, hogy ama javaslatát, hogy: „a házi kezelés csak azon va
ezzel a magyar állam erdejében a fővad az erdőgazda dászterületeken gyakoroltassák, amelyekre bérlő nem
ság céljaival egybehangzóan szaporíttassék, vadászgazda akad.“ Hiszen ezen esetben oda jutnánk, hogyha a va
ságunk a művelt államok mintájára fejlesztessék — azt dat házi kezeléssel felszaporitottuk azon vadászterülete
kérdezzük: elérte-e célját a rendelkezés ?
ken, amiket bérbe nem vesznek, ahol tehát vad nincsen,
Erre való válaszunk egy ministeri rendeletre való hi azt ezután már majd bérbe veszik s a tiz éves szerző
vatkozás, amit a napilapok s az intéző körök jóleső ér dés lejárta után megapasztva, újból házi kezelésbe fogja
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venni az állam ! Ez legalább is furcsa, de megvilágítja
egy Cs. grófnak ama állítását, hogy a fejedelmi kincstári
vadászterületek nem valók a személyzet kezébe, arra
csak egy főúr tarthat számot.
Ennyi animozitás mellett te szegény magyar erdész:
„Csak csöndesen! tűrd sorsod csöndesen,
Ajkadon mindig kész mosoly legyen ! . . .“

Hogy a bérrendszer hová vezet, idézzük az E. L. már
említett II. füzetének Poroszországra vonatkozó részét,
ami a következően hangzik:, „Tapasztalás szerint ugyanis
oda vezet a kincstári erdők vadászatának bérbeadása,
hogy az erdőgazdasági tisztviselőkben az erdő iránt való
élénk érdeklődés kihal, ha nekik az erdőben való vadá
szás eltiltatik. Pedig az erdőnek ez a szeretete és az
erdőben való foglalkozás az, mely az erdőgazdasági tiszt
viselők eredménydús működésének legfőbb mozgató ereje,
aminőt parancsok és ellenőrzések sohasem biztosíthatnak
olyan mértékben, mintha az a gazdálkodó tisztviselőben
önmagától támad.“ ...„Ilyen tényezők nélkül az erdé
szet nem virulhat.“
A magunk esze szerint és ezen más példákon okulva,
csakis Csik Imre erdőfelügyelő álláspontjára helyezkedünk
és kívánatosnak tartjuk, hogy a kincstári vadászterü
letek mind házi kezelésbe vétessenek, a lejáró bérletek
pedig meg ne hosszabbittassanak. Ha ez a rendszer jó
és megfelelő a büszke német Junkerek hazájában, akkor
be fog válni Magyarország kincstári erdejében is. És ha
Darányi minister tudott szakítani az extensiv erdőgaz
dasággal és e módszer fényesen bevált, miért nem tudna
szakítani Tallián minister is az avult bérrendszerrel?
És miért ne tudna sikert mutatni fel egy minden ízében
magyar, önérzetes, lelkiismeretes és értelmes tisztviselői
kar segítségével ?
A vadászatnak házi kezelésbe vétele mellett nemcsak
anyagi érdekek, hanem nemzeti érvek is szóknak.
Ugyanis a mostani bérrendszer mellett — bizonyos
körök felfogása szerint — magyar ember a vadászat sport
jára nem lévén rátermett, idegenből hoz a vadász úr
vadászszemélyzetet. Ezek meg — rátermettsége folytán
— annyira elszaporitja a vadat, hogy ez egyrészről vég
kép elsatnyul, másrészről leeszi a szegény hegyi lakók
feje felől a szalmafödelet is, nemcsak a termésüket: majd
meg a kárvallott parasztot — aki a hatalmas úrral szem
ben igazat úgy sem kap — kivándorlásra készteti. A
házi kezelés megszünteti a tisztikarban az elkeseredést,
visszaállítja annak tekintélyét az államhatalom öregbitésére. Házi kezelés mellett az állam nevel magának és
magánosoknak szakértő vadászszemélyzetet és sok em
bernek ad kenyeret, akik kötelességteljesítés fejében ezen
a kenyéren kívül semmi egyébre sem aspirál.
Állítson fel tehát csakugyan e célból az állam 0 . M. V.
és V. E. igazgató választmányainak javaslata alapján a
vadőrök nevelése céljából Gödöllőn egy iskolát. Az in
nen kikerült növendékeket gyakorlat céljából ossza be az
egyes erdőgondnokságokhoz és bocsássa azokat azután

a magánosok rendelkezésére, mert ha a magyar vadász
nem is szolgai, mint a cseh, de kötelességének bizonyára
tud olyan becsületesen eleget tenni, mint amaz.
Hogy az állami erdők vadászatának milyen legyen a
házi kezelése, erre nézve küldje ki a minister az orszá
gos vadászati felügyelőt és Csik Imre erdőfelügyelőt Né
metországba tanulmányútra és ezek tapasztalatai szerint
szervezze azt. Az együttes kiküldetést azért tartom szük
ségesnek, mert a vadászgazdaság, amint azt már több
ször említettem, a helyes erdőgazdaság nélkül nem old
ható meg, példa erre a máramarosi kincstári vadászat,
ahol az évente erdőmívelésre kiadott 80.000 K nagyrészt
akként vesz kárba, hogy abból sem a vadász úrnak, sem
a kincstárnak haszna nincsen. És ha a kincstári vad
gazdaságot olyképen hozzák összhangzatba az erdőgaz
dasággal, hogy az érdőgazdálkodás és a vadászat gya
korlása okvetetlenül egy kézben lesz: a magyar erdészet
tekintélye is oda fog emelkedni, ahová a porosz erdő
tiszteké, — de e nélkül még a cseh jágerek tekintélyét
sem éri el soha.
Öreg vadász.

A kincstári erdőtisztek
utazási költségeinek szabályozásáról.
Irta: Toboz.

(Vége)

Hátra van még azonban egy rendkivül fontos ügy
ismertetése, amely kiegészíti az előadottakat.
Szólanom kell az átalányokról.
Az utazási költségek átalányánál megkülönböztetjük a
napidijátalányt, lótartási átalányt és e kettőnek egyesített
alakját, az utazási átalányt.
A kincstári erdészetnél a lótartási átalány van ez időszerint csupán szervezve s az erdőgondnokságok vezetői,
valamint az erdőhatósági központi tisztviselők — de ezek
nem valamennyien — továbbá az erdőrendezőségek fő
nökei lótartási átalányt élveznek.
Ez ellen a következő panaszok merülnek fel:
Az erdőgondnok csak egy ló tartására kap átalányt,
holott a gyakorlatban két lovat kénytelen tartani s ezért
az általányra rá kell fizetnie. A „Magyar Erdész“ már a
II. évfolyamának 8. sz. füzetében számadatokkal bebizo
nyította ezt s igy elegendőnek tartom arra hivatkozni.
De meg kell jegyeznem, hogy az egy lóra való áta
lány az általános szabályokkal is ellentétes, mert a gond
nokon kívül a többi tisztviselő a kocsizható úton megtett •
távolságért két ló után számíthat fel kilométerpénzt, ha
különben a fuvarpénz felszámíthatásának esete fen forog.
Ezért szükséges, hogy a kezelő erdészek két ló tartá
sára kapjanak átalányt és ez olyan összegben állapíttas
sák meg, hogy ne legyenek kénytelenek arra ráfizetni.
Mert ahhoz a körülményhez is sok szó férhet, hogy a
kezelő erdész a sajátjából — sokszor adósságra — kény
telen a lovakat és kocsit beszerezni, de az már végze-
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les következményekkel jár, ha a lótartási átalányra is rá
kell fizetnie.
Második panasz, hogy a központi tisztviselők részére
sincs egyenlő igazságos mértékkel megállapítva a lótar
tási átalány, hanem ugyanazon lakóhelyen is az egyik
nek kevesebb, a másiknak több átalányra van igénye,
habár mindegyik két ló tartására kapja az átalányt.
Természetes dolog, hogy az ilyen visszás állapot fel
tétlenül megszüntetendő s mindenkinek egyformán annyi
átalány utalványozandó, amennyi két ló tartására elé
gendő.
Harmadik panasz, hogy a központi tisztviselők közül
nem mindenki, hanem csak kevesen igényjogosultak ló
tartási átalányra. Ez pedig azért sérelmes a lótartási
átalányt nem élvező tisztviselőkre, mert a lótartási áta
lányban részesülő tisztviselők abban az előnyben része
sülnek, hogy első sorban az ilyen központi tisztviselők
számíthatnak kiküldetésre, miután az ilyenek csak napi
díjra tarthatnak igényt, mig a lótartási átalányt nem
élvező tisztviselő még fuvarpénz felszámításra is jogosult,
tehát kiküldetése költségesebb.
Ezen kívül a lótartási átalányban részesülő központi
tisztviselő, ha a lótartási kötelezettség alól felmentetett,
abban az előnyben is részesül, hogy átalányának egy
részét megtakaríthatja s igy mellékjövedelemre tehet
szert, mivel az utat jogosult gyalog is megtenni vagy a
kezelő erdészek vendégszeretete gondoskodik kényelméről.
A „Magyar Erdész“ II. évfolyamának 47. oldalán fog
laltak szerint ezen sérelmet a központi tisztviselők lótar
tási átalányának megszűntetésével óhajtják orvosolni.
Őszintén megvallva, nem értek egyet a most idézett
cikk írójával abban, hogy a központi tisztviselők lótartási
átalányának megszüntetése sérelmes.
Álláspontomat indokolja az a felfogásom, amelynek
cikkem elején is kifejezést adtam, — hogy a lótartási
átalány, mint teherrel járó illetmény, nem képezhet mel
lékjövedelmet.
Az igaz, hogy a központi tisztviselők lótartási átalánya
sok tisztviselőre mellékjövedelmet képez, de ez csak
abból az intézkedésből ered, hogy a lótartási kötelezett
ség alól fel vannak mentve, tehát rájuk nézve a lótar
tási átalány tulajdonképen nem teherrel járó illetmény.
Ez a rájuk kedvező körülmény azonban jogforrás nem
lehet, mert az érdekeltek mindenkor csak a „további
intézkedésig“ mentetnek fel a lótartás kötelezettsége alól.
Ha a lótartási átalánynyal ellátott tisztviselők nem
kapnának felmentést a lótartási kötelezettség alól, akkor
bizonyára a legtöbben örülnének a lótartási átalány ter
vezett megszüntetésének.
A terv nem igazságtalan, mert egyenlő elbánásban
részesít minden központi tisztviselőt.
A „Magyar Erdész“ fentebb említett cikkének írója
turpisságnak véli azt, hogy a két ló tartására való
átalánynyal ellátott kezelő tisztviselő köteles lenne a köz
ponti tisztviselőt kirándulásai alkalmával magával vinni |
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s igy ez voltaképen csak ritkán számíthatna fel fuvar
pénzt.
A turpisság szót kifogásolom. Mert az igazságtalan,
hogy a kezelő erdész csak egy ló tartására kap átalányt
és kettőt kénytelen tartani, de az nem igazságtalan, hogy
a központi tisztviselő — ha tényleg nem fizet fuvarbért,
mert az erdőgondnokkal utazik — nem is számíthat fuvarköltséget. Az a törekvés tehát, hogy az igazságtalan el
járás megszűnjék, tárgyilagos ítélet mellett turpisságnak
nem nevezhető.
Magam is belátom viszont, hogy ha a kezelő erdő
tiszt két lóra való átalányban fog részesülni, ennek kel
lemetlen következményei lesznek a központi erdőtisztekre,
mert nehéz lesz minden kétséget kizáró módon előre
megállapítani szabályrendeletileg azon eseteket, amikor a
kezelő erdőtiszt köteles a központit magával vinni, más
részt a központi — habár nem számíthat is fel fuvar
pénzt — mégis kénytelen lesz a kezelő erdőtiszt kocsi
sának borravalót adni. Ez olyan társadalmi kényszer,
amelynek hatása alól ritka ember fogja magát kivonni.
Nehézséget látok abban, hogy a két ló tartására kö
telezett erdőgondnok a központi erdőtiszt szállítására is
köteleztessék, mert sok esetben lehetetlen, sok esetben
méltánytalan volna ezt kívánni. így pl. a szabályaink
értelmében az újonnan kinevezett vagy lovaikat szeren
csétlenség által vesztett tisztviselőknek lóbeszerzésre
negyedévi határidő engedtetik, amiből az következik,
hogy ezen idő alatt a gondnok nem is kötelezhető a
központi erdőtiszt vitelére. És nem volna méltányos,
hogy a kezelő erdőtiszt akkor is köteles legyen a köz
ponti szállításáról gondoskodni, amikor kocsija eltörött,
vagy lovai betegek vagy nem állanak rendelkezésre, mert
éppen időhöz kötött gazdasági munka végzésével vannak
elfoglalva.
De másrészt figyelembe véve még azt is, hogy a ke
zelő erdész nem kötelezhető a kocsi beszerzésére, hanem
csupán a két ló tartására, könnyen elképzelhető az a
kellemetlenség, hogy a kezelő erdész csak a lovat fogja
a központi erdőtiszt rendelkezésére bocsátani s az bol
doguljon vele, ahogy tud.
Nézeteltérés merülhet fel abban a tekintetben is, hogy
valamely ut kocsival járható-e vagy nem s igy azon
a kezelőerdész köteles-e magával vinni a központit,
avagy nem.
Ennek az előfordulható sokféle kellemetlenségnek leg
könnyebben úgy lehetne elejét venni, ha a kezelő erdő
tiszt nem kötele2tetnék a központi erdőtiszt szállítására.
Ez nem ellenkeznék a szolgálati szabályok 182. §-ával
sem, mert a központi tisztviselőnek általában az ellen
őrzés a hivatása, tehát rendszerint nem „ugyanabban
az ügyben" küldetik ki, mint a gondnok.
De még figyelembe véve azt is, hogy a kincstár sem
a ló, sem a kocsi beszerzéséhez hozzá nem járul, hanem
csak a lovak tartásának költségeit fedezi, nem helyesel
hető, hogy a kincstár a magántulajdont képező lovakkal
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és kocsival rendelkezzék oly módon, hogy a gondnokot
a központi erdőtiszt szállítására kötelezze.
Éppen azért, mert a magántulajdont venné igénybe
a központi erdőtiszt, nem is tekinthetné a gondnok
kényszerhelyzetét kötelezettségnek, hanem inkább szíves
ségnek, amely felfogás a szolgálatra esetleg hátrányos
következménynyel járna, ha a tapasztalt szabálytalanságra
a szívesség viszonzásául szemet hunyna.
Ismételnem kell tehát azt a javaslatomat, hogy a ke
zelő erdőtiszt ne köteleztessék a központiak szállítására.
Az egyszerűség szempontjából természetesen az volna
a legkívánatosabb, ha úgy a kezelő, mint a központi
erdőtiszt részére utazási — tehát napidij- és lótartási —
átalány engedélyeztetnék, föltéve, hogy ez igazságosan és
méltányosan állapíttatnék meg.
Az erdőgondnokra ez azért volna előnyös, mert nem
kellene utazásait a legszigorúbb takarékosság elve szerint
csoportosítania az örökös hitelhiány miatt, hanem a
szükséghez mérten minden korlátozás nélkül utazhatna.
Viszont a központiaknál sem fordulna elő, hogy valaki
az utiszámla-lovag babérjaira vágyódnék.
Arról, hogy úgy a kezelő, mint a központi erdőtiszt
elégszer kirándul-e a kerületbe, a havi utinaplók — de
nem utiszámlák — utján lehetne meggyőződni és a mu
lasztást elkövető tisztviselőt felelősségre vonni.
A kellő ellenőrzéssel azt is meg lehetne akadályozni,
hogy egyes központi tisztviselők minél többet iparkodja
nak megtakarítani utazási átalányukból az által, hogy
inkább a kisebb rangúakat kényszerítenék a gyakori
utazásra.
Az utiátalánynak az egyszerűsítés mellett az az előnye
is volna, hogy a hitelszükségletet pontosan lehetne elő
irányozni.
Ezek után azzal a reménynyel fejezem be javaslato
mat, hogy az utazási illetmények felszámítása rövid idő
alatt a kincstári erdőtisztek nagy többségének kívánsága
szerint fog rendeztetni, mert jól tudom, hogy olyan meg
oldás, amely kivétel nélkül minden tisztviselő érdekét
kielégítené, nehezen volna megvalósítható.

Még egyszer az erdészeti kinevezésekről.
E lapok f. évi 2. számában közlemény jelent meg a
fizetésrendezés és a kinevezés kérdéséről.
A cikk szerzőjének a fizetésrendezés ügyében fejtege
tett nézeteivel teljesen egyetértek s azt hiszem, kevés
erdész van Magyarországon, ki azokat ne helyeselné,
azok megvalósítását melegen ne óhajtaná. Ami a ki
nevezésekre vonatkozó megjegyzéseit illeti, azok az el
fogulatlan kritikát már kevésbbé állják ki. Hogy a szor
galmasabbak, érdemesebbek, szakképzettebbek érdekeit
védelembe vegye, holmi „Központi intézői állások“-at
emleget s ezzel azt árulja el, hogy a külső szolgálati
viszonyokkal nem eléggé ismerős, az administracióval
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sincs teljesen tisztában, vagy talán az ellenőrködőket és
erdőrendezőket sorozza oda? Akkor is téved, mert ön
álló hatáskörrel azok sem bírnak. Intéző jelleggel bíró
állás az erdőhatóságoknál csak egy van, esetleg kettő,
hivatalfőnök vagy annak távollétében a helyettese. Ha
bizalmi állásoknak nevezte volna a központi ellenőrző és
az erdőrendezői állást, akkor még inkább megközelítette
volna a valót, bár manap már ez sem állítható egész
határozottan.
Elismerem azonban cikkírónak azon állítását, hogy a
kinevezés és az érdemek méltatása a felsőbb hatóság
jogkörébe tartozik, mert megdönthetien tény az, hogy
ahol a hatalom, ott az igazság is.
De foglalkozzunk még egyszer a kinevezések kér
désével, mert hiszen szerző is beismeri azt, hogy abso
lut igazság nincs a földön s az általa emlitett öreg fő
erdész is azért tarthatta rossz viccnek az erdőmesteri
kinevezésre vonatkozó híradást, mert meglepő volt előtte,
hogy ezidőszerint Magyarországon igazságos kinevezés az
államerdészetnél is előforduljon.
Tény az, hogy maga a minister azon tisztviselő
ket, kik közül kinevezni kell, a legtöbb esetben nem
ismeri. A kinevezés tehát az ügyosztály javaslata és a
kinevezési bizottság felülvizsgálata alapján történik, úgy,
hogy rendes körülmények között azokat nevezi ki a mi
nister, akiket ez a bizottság javaslatba hoz. De előfordul
olyan eset is, hogy maga a kinevezési bizottság sem is
meri az embereket s tisztán a hivatalfőnökök javaslata
dönt, amennyiben ők adják az információkat s mivel a
hivatalfőnökök legtöbbet érintkeznek az ellenőrködőkkel
és erdőrendezőkkel, természetes dolog, minden hivatalfő
nök első sorban őket fogja mások rovására kiemelni. In
nen magyarázható ki a legutolsó kinevezéseknél, hogy
erdőmesterekké a sok főerdész közül az ellenőrködök,
erdőrendezők és a ministeriumban szolgálók neveztettek
ki s mellőztettek sokkal idősebb főerdészek, kik a keze
lésnél vagy pénztári szolgálatnál vannak alkalmazva.
Hogy azok-e az érdemesebb, a kitünőbb szakem
berek, akik most léptek elő, vagy azok, akik rnellőztettek, a fölött a legfelsőbb hatóság már döntött, de
hogy ez a döntés igazságos volt-e, az már más lapra
tartozik. Kérdés azonban, hogy szabad-e, érdemes-e anynyi jóravaló igyekvő tisztviselőnek fájdalmat okozni a
mellőzéssel és családokat anyagilag sújtani azért, mert
álláshiány miatt ők is nem lehetnek ellenőrködök, erdő
rendezők stb. Hol van itt az igazság, midőn az erdőren
dezők és ellenőrködök amúgy is jobban vannak javadal
mazva, mint a többi hasonrangu tisztviselők?
Nem mondom én és azon nem is ütközik meg
senki, hogy rendkívüli esetekben a kiváló tehetség, a
páratlan vasszorgalom soronkivüli előléptetéseknek oko
zója ne legyen, sőt ellenkezőleg, ez szükséges és ter
mészetes dolog is, de annak aztán olyannak kell lenni,
hogy a szakközönség nagy része elismerje a valódi ér
dem ekkénti megjutalmazását.
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Azon felvetett kérdés, hogy kezelők neveztessenek-e
ki a Vili. rangosztályba, ellentétben áll azon kívánság
gal, hogy a főerdészek valamennyien a VIII. rangosz
tályba soroztassanak, de különben is ez a kérdés már
meghaladott álláspont azért, mert már vannak kezelő er
dőmesterek, tehát van rá precedens.

Cornus.
•k±********•>•.»: * * * * :í;
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Az erdőtörvény és az erdőtisztek minősítvénye.
Az 1879. évi XXXI. t.-cikk 38-ik §-ának azon része,
mely a hatóságilag feleskethető uradalmi erdőtisztek
minősítvényérő! szól — miként azt a M. E. f. évi március
hó 1-én megjelent számában szemmel láthatólag is de
monstrálta — határozottan lealacsonyító az erdőtisztekre.
Egy magánuradalomban a mi törvényünk szerint oly
ember, ki feddhetetlen előéletű, erdőtisztté eskethető fel.
Nem kívánnak meg attól semmiféle készültséget, még
csak az irás és olvasás tudását sem — és ők legyenek
a mi kollegáink!
Igazán furcsa, hogy az a magyar kormány, a mely
minden külföldi intézményt magáévá tett — az osztrákok
nak a főiskolát végzett erdőtisztek mérnöki képesítésére
vonatkozó törvényét eddigelé át nem vette. Ily körülmé
nyek mellett nem csoda, hogy nem ismernek bennünket,
nem csoda, ha panaszkodunk. A tisztelt ház tagjainak
legnagyobb része — a törvényhozás — nem ismer ben
nünket. Utóvégre az ember nem is veheti zokon a hon
atyáktól, mert ha valamely magánuradalomnál vadá
szatra hivatalosak, az „erdész“, „főerdész“, „erdőmester“ —
úr, kit még kocsis, vagy inaskorából ismertek — a fegy
vert hordja utánuk. Priváturadalmaknál (tisztelet és be
csület a kivételnek) megkapja ezen „hangzatos“ címeket
a volt uradalmi kocsis, inas, a kukta stb.
Mit gondoljon az a laikus az „erdészéről, a mikor
ilyeneket is olvashat róluk a lapok apróhirdetéseiben :
„Vizsla-kutyákat szabályos idomításra, valamint bármi
nemű betegség gyors és alapos kigyógyítására jutányos
áron elfogad: F .............A............... erdész, eb te n y é s z tő
és idomító Sződ-Rákoson u. p. Vácz.“ (Lásd : Buda
pesti Hírlap 1904. évi március hó 8-ikán megjelent szá
mának 29405. sz. apróhirdetését.)
Mit tartson aztán a laikus ilyenek után az „erdész“ekről, mit a furcsa nevű és című „erdőmester“-ékről és
még ezeknél is furcsább“ erdész jelöltekről. “
Ha azonban a törvény meghatározná, hogy ki viselheti
az „erdészi“ címet és nem engedné azt, hogy egyes
magánuradalmak erdőőrei, kocsisai, inasai stb. erdőtiszti
hatósági eskühöz bocsáttassanak — úgy megváltoznék
ezen ferde állapot.
Vagy miért ne adhatnák meg az erdőgyakornoknak az
„erdőmérnökgyakornok“, az erdészjelöltnek a „segéderdőmérnök,“ az erdésznek az „erdőmérnök“, a főerdésznek
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az „erdőfőmérnök“, az erdőmesternek a Il-od oszt. erdő
tanácsos stb. címeket. Ha egy uradalmi erdőtiszt ilyen
esetben is használhatná a fentjelzett címek valamelyikét,
úgy arról a laikus is mindjárt tudná, hogy képzett, intelli
gens emberrel és esetleg nem egy volt inassal van
dolga, mert a mérnökről mindenki tudja, hogy tanult
ember. Miért adták meg a velünk egyenlő kvalifikáció
val biró bányászoknak és kohászoknak a mérnöki címet
és miért nem nekünk is. Azokról mindenki tudja, hogy
intelligens tanult emberek — és nem tartja senki volt
bányaőröknek és inasoknak mint bennünket.
Ha ezt kivívjuk — akkor nemcsak társadalmilag, de
anyagilag is nyerünk, mert keresztülvihetjük, hogy az
állami erdőtisztek ne a XI., hanem a X-ik fizetési osz
tályban kezdjék meg szolgálatukat.
Cornus.
^ ¥ >(.¥ ¥ * *
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A véreb idomítása.
(Folyt, és vége.)

dermedtre való csaholást, ha
nincsen a természettől haj
landósága hozzá, igen ne
hezen tanulja a véreb. Már
kölyök korában kell szok
tatni ahhok, hogy biztatásra,
felszólításra csaholjon. Ha
^Terre rábírhatjuk, — a mit
végre ajándék-osztogatással majdnem minden kutyánál
elérhetünk — akkor mindig, valahányszor dermedt vad
hoz vezettük, vagy űzés után a mellett találtuk, a vadat
mutogatva, tartós ugatásra késztetjük. Ha a kutya egyéb
ként nem szűkszavú, ezt a feladatot is meg fogja oldani,
mihelyt megérti, hogy mit kívánunk tőle. Az ilyen véreb
aztán megfizethetetlen kincse a pagonynak s a gazdájá
nak bőven meghálálja azt a nagy fáradságot, a melyet
idomítására fordított.
Ha nagy volna a kutyában a hajlandóság a vadat le
rántani, az nem nagy baj. Ha egyszer-kétszer az agancs
csal vagy csülökkel oldalba ütötték, lelohad ez az ipar
kodás s ha mégis megesik néha, nem szabad azért nagy
szigorral büntetni. Viszont a vad kikezdését mindig alapos
büntetéssel kell megtorolni, de úgy, hogy a kutya meg
értse az okot, a miért büntettetik. S nehogy a véreb a
kikezdésre kedvet kapjon, a vadat sohasem szabad előtte
feltörni, s még kevésbbé belőle kapzsira adni; előbb
messzebbre el kell vezetni, ott lekötni, s csak azután le
het a vad feltöréséhez fogni. A legnagyobb engedmény,
a melyben a vérebet részesíthetjük az, hogy ha a der
medt vadnak földre esett verítékét fölnyalhatja.
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A hol kevés a fővad s alig akad a vérebnek egy év
ben kétszer-háromszor komoly munkája, ott a fiatal vér
ebet alaposan idomítani nem lehet s rendesen használ
hatatlan kuvasz válik belőle. Jobb az ilyen helyen, ha
kedvezőbb tájékról öreg, kimustrált vérebet szerezünk be.
A véreb mindig gazdája baloldalán, orrával a térde
mellett járjon, a vezető-szijra csatolva s az erdő bejárá
sánál mindenkor gazdája mellett legyen.
A vezető-szij 6—7 méter hosszú lVa % széles, puha,
de erős szíj, kent marhabőrből, a melyet a jobb vállról
a baloldalra átvetve, és koszorúba kötve visel a vadász,
úgy hogy annak alsó csatja térde aljáig érjen, s a véreb
nyakörvébe akasztva, azt lazán vezesse.
Vérebnek tulajdonképen minden kutya betanítható és
használható, a melynek jó orra van, de a kitűnő orr első
és elengedhetetlen feltétele minden vérebnek, vagy annak
szolgálatára betanítandó kutyának. A jó orrú tacskó vagy
kopó, de különösen a vizsla, megfelelő idomítás és gya
korlat mellett ép úgy megtanulja a véreb teendőjét, mint
a legjobb vérből származó véreb. Ámde tagadhatatlan,
hogy a tanulás útján elsajátított tulajdonságok bizonyos
mértékben épen úgy átöröklődnek nemzedékről-nemzedékre, mint a fajbeli sajátságok, s ennek folytán a hosszú
időn át ugyanazon célra tanított és használt faj idővel
öröklés útján birja már azokat a kiváló sajátságokat vagy
legalább az azok iránti fogékonyságot, a melyek őt az
illető cél elérésére legalkalmasabbá teszik s a melyeket
a másfajta eb csakis kiváló képesség mellett és akkor is
nehezebben és nagyobb fáradság mellett lesz képes el
sajátítani.
A jelenleg használatos vérebeknek két kiváló faját
ismerjük; a hannoveri vérebet és a bajor vérebet. Ennek
a két véreb fajtának most már teljesen megállapodott és
tiszta fajjellegeit németországi „Hirschmann“-nevű, csakis
ezen fajokat tenyésztő egyesület állapította meg. Közlöm
azokat nem azért, mintha a közlésben nagy kedvem tel
nék, vagy másrészt érdekes olvasmánynak tartanám,
hanem azért, mert ha valaki ilyen fajta vérebet akar
szerezni, vagy ilyenre nézve véleményét kérik, jó, ha a
fajjellegek ezen tüzetes megállapítása keze ügyében fek
szik. Minthogy pedig az ilyen hajszálra határolt megha
tározásoknál csak a teljes egyöntetűség vezethet célhoz,
úgy közlöm e fajjellegek tételeit, mint azokat boldogult
kedves barátom és vadásztársam Mika Károly Diezel-nek
magyarra való átdolgozásában közölte.

A hannoveri véreb.
1. Külalak általában. Közép nagyságú (átlagos ma
gassága 50 c/m, a szukák aránylag kisebbek). Egészben
a könnyű és karcsú testalkat jellemzi, hátulsó része cse
kély mértékben emelkedő; fejtartása mérsékelt magasságú,
farkát vízszintesen vagy rézsutosan fölfelé tartja, arckife
jezése komoly.
2. Fej. Középnagyságú, a koponya kissé széles, la
posan boltozott, a homlok kevéssé ráncos, az arcorr a

5. szám.

koponyával arányos, sem nem igen keskeny, sem nem
igen hosszú. A nyakszirtcsont bütyke keveset látszik. Az
orr széles, fekete, de a vörös is meg van engedve, az
orr háta a szemek előtt keskenyedő vagy szűkülő, oldal
ról nézve gyengén domború, vagy majdnem egyenes, de
soha sem görbült kosorrszerű. Az orr töve és a homlok
között az átmenet egyenletes; a szemöldökök erősek és
kiállók; az arcorr tom pa; a piszlék mérsékelten lelógók s a szájszögletben mérsékelt ráncot képeznek.
3. Fülek. Közepes hosszúságúak (előre húzva alig
érnek az orrlyukak széléig), szélesek, a végükön mérsé
kelten lekerítettek, a koponyához meglehetős magasan és
szélesen illeszkednek; simán lógnak le, anélkül, hogy
redőt képeznének, ha az eb fejét felemeli, nem esnek
redősen vissza.
4. Szemek. Tiszták, kiállók, a könygödörben a vörös
nyákhártya nem látható, nézése a szögletesen fölhúzott
erős szemöldökök következtében erélyes.
5. Nyak. Hosszú, erős, a mell felé szélesedő; a torok
bőr laza, de lebbenyt nem képez.
6. Hát. Hosszú, a marja mögött nem homorú, a de
rékrész kissé domború; a far rézsutosan csapott.
7. A mell és has. A szügy széles, a mellkas mély és
hosszú, a has hátrafelé mérsékelten felhuzódott.
8. Fark. Hosszú, egészen a lábtő közepéig ér le, tőben
vastag és egyenletesen vékonyodó, majdnem egyenes,
alsó oldalán hosszabb és durvább szőrözet van, anélkül
hogy kefét képezne; farkát többnyire leeresztve tartja.
Keresztmetszetben a fark alsó része laposnak látszik.
9. Mellső végtagok. Erősebbek mint a hátsók, a la
pockák rézsútosak, lazán állanak és mozgékonyak, a
vállizmok jól ki vannak fejlődve. Az alkar egyenes, erős
izomzatú, a lábtő széles és egyenes állású.
10. Hátsó végtagok. A combok nem feltűnő erősek;
az alsó lábszár hosszú, rézsútos állású erős; a lábtő
majdnem egészen egyenes, se nem rézsútos, se nem
kifelé álló.
11. Láb. Erős, gömbölyű, domború, mérsékelten zá
ródó ujjakkal. A karmok erősek, görbék, feketék vagy
szaruszinűek; a talp nagy és erős.
12. Szőrzet. Tömött, erős és rugalmas, halvány fényű.
13. Szín. Szürkés barna, mint a rőtvad téli szőrözete;
vörösesbarna, vörösessárga, sötétfakósárga, a sötétben
habozott vagy irombázott is meg van engedve ; az arcorr,
a szemek tája és a fülek többnyire feketésbarnán van
nak befuttatva, néha sötétebb hátsávval.
14. Hang. Tiszta csengő.
15. Hibák. Keskeny, magas homlok, doggszerű, kes
keny, igen hegyes vagy nagyon görbült orr (kosorr,) mely
a homlokig egyenlő széles, redős vagy keskeny, a végén
hegyes vagy csavarodott fül, vékony mellső végtagok,
feltűnően görbe karcsontok és kifelé álló lábak; igen
vékony görbült vagy magasra tartott fark, az igen rövid
vagy túlmagas és elől igen magas testalkat. A színezet
tekintetében a fehér és sárga jelleg hibáknak tekintendők.
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A bajor hegyi véreb.

Magas hegységekben a vadászoknak oly ebre van
szükségük, mely nem annyira a véres csapának szíjon
való kidolgozásához van szokva, mint a vezetőebtől
származó tulajdonképeni véreb, hanem inkább olyanra, a
melyik szabadon keres, csaholva hajt és dermedtre csahol.
A közönséges vérebnek nehéz testalkata, nagy ereje a
hegységekben való vadászatnál akadály, sőt úgy a va
dászra, mint az ebre magára életveszélyes. Nehézkes,
hosszú teste az ilyen terepviszonyok nehézségeit nem
birja ki s ki van téve a leesés veszélyének.
Azon munkához, melyre az erős véreb teljesen alkal
matlan, a magas hegységek vadászai évek óta olyan
könnyebb ebeket tenyésztenek, melyek a célnak megfe
lelnek. Ezeknek az ebeknek főjellemvonásai, hogy ügye
sek, mozgékonyak és igy képesek a terep nehézségeivel,
még nagyobb hóban is megküzdeni.
Ennek megfelelőleg ne legyen nehéz testű, sem igen
magas, sem igen alacsony; teste erős, rövidebb mint a
vérebé, a szőrözete legyen durva, merev, hogy az oly
idő viszontagságaival dacolhasson.
1. Külalak általában. Könnyű, mozgékony, közép
nagyságú, vagy azon alul, de azért ne legyen alacsony
testalkatú; a marjának magassága ne haladja meg a
48—52 %,-t, teste egy kissé rézsutosan felfelé álló, far
kát vízszintesen vagy gyengén felfelé tartja ; nézése ba
rátságos, komoly.
2. Fej. Rendes, a koponya széles, laposan boltozott,
nem igen nagy, az arcorrtól elválasztott; az arcorr fél
hosszú, nem nagyon keskeny. A piszlék nem nagyon
lelógók, de határozott szájszegletet alkotnak; a piszlék
nem lecsüngők.
3. Fül. Valamivel nagyobb a középhosszúságúnál,
szélesen és magasan illeszkedő, feltűnő csavarodás nél
kül, végén hegyesen lekerített.
4. Szemek. Tiszták, kiállók, a belső szegletben semmi
|
nyoma a vörös színnek; sötétbarna és világosabb.
j
5. Nyak. Rövid, erős, lebbeny nélkül.
6. Hát. Nem nagyon hosszú, a marja mögött egy kissé
lejtős, a derék táján szélesebb, erősebb és gyengén dom
borodó ; a far csapott.
7. Mell és has. A szügy nem nagyon széles, a mell
kas mély és hosszú, a has hátrafelé felhúzódott.
8. Fark. Közép hosszú, körülbelül a sarokig ér, tőben
vastagabb, vékonyodó, alsó felén valamivel erősebb szőrözetű, de anélkül, hogy tulajdonképeni kefét képezne ;
I
kissé hajlítva felfelé tartja, kurtítva nincs.
9. Mellső végtagok. Erősebbek mint a hátsók, erő j
sek, de azért nem otrombák, egyenesek; a lapocka ré
zsútos, jól kifejlődött izomzattal: a lábtő egyenes állású.
10. Hátsó végtagok. A csontok meglehetős erősek,
az alsó lábszár aránylag hosszú, rézsútos állású, jól sző I
rözött ; a lábfő egyenes, nem rézsútos állású, vagy kifelé j
I
fordult.
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11. Láb. Nem felette erős, inkább kicsiny és csinos,
az ujjak jól záródnak, a karmok erősek, görbék, szaru
feketék, a talp középnagyságú, de érdes és ellentálló.
12. Szőrözet. Tömött, sima, kissé érdes tapintatú és
gyengén fénylő, a fejen és füleken finomabb, a hason és
combon durvább.
13. Szín. Vörösbarna, vöröses sárga, okkersárga, néha
zsemlyeszinű, a háton setétebben, az arc, orr és fülek
ném ritkán feketén vannak befutva.
14. Hibák. Igen magas, vagy nagyon alacsony test
alkat, igen hegyes keskeny arcorr, nagyon görbe kar
csontok, redős, hegyes fülek, kifelé fordult lábak, mint a
tacskóé, igen rövid, nagyon görbült és kefeszerűen sző
rözött fark. Szin tekintetében, kivéve a világosabb csil
lagot a szügyön, minden fehér jel hiba, ép úgy a vilá
gosabb, vagy sárga jel a fejen és lábakon A farkaskör
möket némelyek szeretik, de mivel céljuk nincs, inkább

Balkay Adolf.
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A fácánok felneveléséhez alkalmas tyukfajokról.
A japáni selyemtyuk.
Hlawensky C. a „Deutsche Jäger-Zeitung“ idei 30-ik
számában elismerőleg nyilatkozik a gaschini porosz szi
léziai angol fácántenyészdéről, még pedig a japáni se
lyem- és a yokohama-tyukoknak a fácán-tenyésztésnél
való felhasználásánál, miért is indíttatva érzem magamat
e két tyukfajról, melyek a fácántenyésztők előtt még alig
ismeretesek, egyet-mást közelebbről leírni.
A japáni selyemtyuk (Gallus dom. Canatus japanicus)
mint már elnevezése is mutatja, Japánból ered, Gessner
K. német természettudós már 1855-ből eredő madártani
könyvében megemlékezik e tyukfajról, hozzátéve, hogy
ezek nem toliakkal, hanem gyapjúhoz hasonló szálakkal
vannak fedve. Buffon is gyapjutyuknak nevezi, s megemlíti, hogy mivel tollazata finom toliszálakból áll, ez
gyapjuszerü kinézést kölcsönöz neki. Ezekből is látható,
hogy a japán tyuk korántsem mai, hanem igen is régi
tyukfaj, de mivel nem szapora tojó, talán e miatt nem
fordítottak reá több figyelmet ekkorig. Csakis újabb idő
ben, Németországban, a hol tudvalevőleg a fácántenyész
tés utóbbi időben nagy lendületet vett és a hol a meg
levő tyukfajták és pulykák a költésre és felnevelésre
nem válnak be: hódit tért mindinkább az a meggyőződés, hogy a japáni selyem-tyuk a fácántenyésztés ideálja, a mint azt az e téren szaktekintélyeknek elismert
fácántenyésztők legtöbbje is határozottan állítja és elis
meri. Cronau főkormánytanácsos a „Weidmann“ XXXII.
évfolyamának 3-ik számában többek között azt mondja,
hogy sem a pulykák, sem a nehezebb fajtyukok nem
válnak be olyan jól a mesterséges fácán tenyésztéshez,
mint a japáni selyemtyuk s főleg ezeknek közönséges
parlagi tyúkokkal való keresztezései s ezekről még azt
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is mondja a hivatkozott szakférfiú, hogy kizárólag csak
ezek a valódi felnevelők.
Azoknak, akik a japáni selyemtyukot nem ismerik,
röviden az alábbi leírást adhatom erről a tyukfajról. A
japáni selyemtyuk nagyságra akkora, mint a mi kö
zönséges parlagi tyukunk; bőre sötét violaszinü és ép
olyan a húsa és a csontja is. Tollazata szétfoszlott se
lyemhez hasonló, fehér szálakból áll, kék szinü lábszá
rai gyapjúhoz hasonló fehér tollazattal fedvék,*) melye
ken öt köröm van. A nitschei angol fácántenyészde sima
lábú selyemtyukokat is tenyészt, még pedig okszerű
ségből.
A tyuk fején vastag és széles kettős taréj s e mellett
tolibóbita van ; testalkata nagyon hasonlít a cochincinai
tyúkéhoz.
Gazdasági tyúknak a japáni selyemtyuk alig ajánlható,
minthogy aránylag kevés és nagyságra is kicsiny tojásai
vannak s e tekintetben közönséges házi tyúkjaink jó
val többet érnek. Igaz ugyan, hogy az Ínyencek a se
lyemtyuk tojásait nagyra becsülik, mert az igaz és való,
hogy azok izre nézve feltűnően hasonlítanak a bibictojásokhoz. A japáni selyemtyuk legnagyobb előnye azon
ban az, hogy mint költő és vezetőanya ritkítja párját,
főleg gyenge és kényes csibéknél, mint a milyenek a
fácánok. A japáni selyemtyuknál önfeláldozóbb, vigyázóbb és gondosabb kotló és vezetőanya nem létezik. Bá
mulatra méltó az a kitartás, melylyel ezek a tyúkok a
tojásokon ülnek, sőt képesek egymásután 2—3 fészekal
jat is kikölteni, anélkül, hogy az nekik megártson. Én
már több ízben, még 3 hetes fácáncsibéket is raktam
olyan tyuk alá, mely alig végezte be a 3-ik fészekalj
kiköltését s a tyuk a legszivesebben fogadta ezeket a
nagy csibéket és pompásan, minden fennakadás, nélkül
vezette őket. E sok jó tulajdonsága mellett még az a
főelőnye, hogy könnyű és puha testével soha egy fácán
csibét sem nyom agyon, mig a pulykáknál e tekintet
ben minden alkalommal körülbelül 10% veszteséget le
het számítani, úgy, hogy már egy-két pulykakotló által
okozott veszteség is felér egy selyemtyuk árával. A mi
baromfiudvarunkon (legtöbb tyúkjainkat egy nagy réten
tartjuk) még jelenleg vagyis e hónap elején is egy ja
páni selyemtyuk körülbelül 250 drbból álló, különböző
nagyságú fiatal csibéket vezet.
Sok szakiró állítja, hogy a japáni selyemtyuk nem ellentálló képességű. Ennek határozottan ellentmondók,
mert tyúkjaim — kivéve a nálunk uralkodó szigorú téli
napokat — állandóan a szabadban mozognak s e mel
lett oly jól érzik magukat, hogy panaszunk nem lehet
miatta.
Na, pedig nálunk Németországban a tél igen gyakran
*) Ugyanez áll a Yokohama tyúkokról is, melyek hasonló jó tulaj
donságokkal birnak. A gróf Széchényi-féle fácántenyészde Lábodon,
Somogy-m., selyemtyuk és Yokohama tyúkokat tenyészt s ezen faj
tákból tenyésztörzseket és tojásokat ad el 80°/, termőképesség sza
vatolása mellett.

5. szám.

túlszigoru. Sőt a tyuk csibéi is kitartóbbak, mint más
fajbeliek, elég gyorsan nőnek és korántsem kényesek.
Emellett még mint diszfajta is, igen szemrevaló jószág.
A selyemtyukok tavaszszal aránylag drágák, mert ép
pen ebben az időszakban tenyésztési célokra igen ke
resettek. A szükségletet tehát legokosabb őszszel fedezni,
nemcsak azért, hogy olcsóbbak, hanem azért is, mivel
helyes téli ápolás mellett hamarább kezdenek tojni és
kotolni. Mert elvitázhatlan dolog, hogy a tavaszszal be
szerzett tyuk a szállítás izgalmainál és a megváltozott
éghajlatnál fogva sokkal később kezd a letajáshoz és
költéshez, mint az a tyuk, mely őszszel szereztetett be.
y ¥ ¥ jp É ¥ . > : : f ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ * ¥ '. '¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
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* Kinevezések. A m. kir. földmivelésügyi minister
az erdészeti államvizsgáló bizottságban üresedésben lévő
tagsági tisztségre az 1904— 1907. években megtartandó
államvizsgálatok idejére bizottsági tagul Lászlóffy Gá
bor m. kir. főerdőtanácsost és Téglás Károly m. kir.
erdőtanácsost, a Selmecbányái m. kir. bányászati és er
dészeti akadémia tanárát nevezte k i; továbbá az állami
kezelésbe vett községi s némely más erdők és kopár te
rületek kezelésénél alkalmazott erdőtisztek létszámában
kinevezte: erdészjelöltté Bayer Róbert okleveles erdészt
(a Csíkszeredái m. kir. állami erdőhivatalhoz); erdőgya
kornokká Horváth Miklós hitbiz. uradalmi erdőgyakor
nokot (a dévai m. kir. állami erdőhivatalhoz).
* Áthelyezések. A m. kir. földmivelésügyi minister
a szolgálat érdekében Letz Lajos erdészjelöltet a szászsebesi erdőhivatal, Barsi Árpád erdőgyakornokot a zsarnócai erdőhivatal, Mayer Aurél erdőgyakornokot a liptóujvári főerdőhivatal, Szepesi Arthur erdőgyakornokot pe
dig a soóvári erdőhivatal kerületéből a mármarosszigeti
erdőigazgatóság kerületébe, Bukva János m. kir. erdész
jelöltet Kolozsvárról Privigyére, Fröhlich Brúnó m. kir.
erdészjelöltet Csíkszeredáról Miskolcra, Kis Ernő m. kir.
főerdészt Nagyszőlősről Csíkszeredára, Csopey Kornél
m. kir. főerdészt Szinnáról Nagyszőlősre, Lakner Lajos
m. kir. erdészjelöltet Rimaszombatról Szinnára, Zachár
László m. kir. erdészjelöltet Szerdahelyről Zsarnócakohóra, Smotzer Jánost Besztercéről Szerdahelyre, Dötnsödy Zoltán m. kir. főerdészt Gyertyótölgyesről Sop
ronba helyezte át.
* Erdőeladás. A mint tudósítónk írja, a lapunkban
eladásra hirdetett gróf Draskovich Dénes punici (vas
megyei) 548 k. h. erdő fatermését a múlt hó 15-én meg
tartott nyilvános árverésen a 10 árverező közül legma
gasabb ajánlatot (623,222 K) tevő „Fakereskedelmi rész
vénytársaság fiókja Budapesten" vásárolta meg.
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paeladási hiröetmény.
A lalúrkai (Beregm) volt úrbéresek erde
jéből 4611 m3 re becsült 3554 drb.
K. M. é s G. Fr. u r a k n a k . Előfizetésük okt. 1-ig terjed. Azoknak,
kiknek előfizetése ez év április elsején lejárt, a lap cimszalagján
„kérjük előfizetni“ való felhívással adtuk azt értésükre
T. K. u rn ák . Jáva szigetén tömérdek a tűzhányóhegy. Az utolsó
nagyobb kitörés 1883. szeptember havában volt. A szigeten a humusréteg vastagsága 8—10 mtr. Másik kérdésére csak később vála
szolhatunk — levélben.
S z . . . u rn ák . Ön szemünkre veti, miért akartuk postai meg
bízatással az előfizetési díjat beszedni és különösnek tartja eljárásun
kat. Hát mi mit szóljunk ahhoz, hogy ön lapunkat ezelőtt 2 évvel
megrendelte, azt állandóan el is fogadta, de többszöri felszólításunkra
eddig egy fillérnyi előfizetési dijat sem küldött; leveleinkre nem is
tartotta érdemesnek válaszolni, hanem megvárta, mig a postai meg
bízatás visszautasításával alkalma van gorombáskodni is. Ezt bizo
nyosan csupa szaktársi szeretetből tette ugy-e ? De vigasztalódunk,
megcselekedte azt ön előtt más is . . .

lúcz- és jegenyejenyő
f. é v i ju a iu s hó 21-én d. e. 10 ó r a k o r

a lalúrkai felekezeti iskola helyiségében meg
tartandó írásbeli ajánlattal egybekötött szóbeli
nyilvános árverésen elfog adatni.
Kikiáltási ár 13195 kor. 40 fill.
Bánatpénz 1320 kor.
Utóajánlatok el nem fogadtatnak.
R u ttk a y P á l
úrbéres elnök.

965— 1904. G. h. szám.

Faeladási hirdetmény.
A volt 13. számú román-bánsági határőrezredből alakult vagyonközség részéről közhirré
tétetik, hogy a karánsebesi erdőgondnoksághoz tartozó Petrosnicza község határában fekvő „A"
üzemosztály VI. vágássorozat III. tag 1., 2., 6., 7. és 9., összesen 116-39 kát. holdat kitevő
osztagain előforduló 5023 in3 tö lg y m ű és 120 ni3 tö lg y tü z ifa tö m e g zárt Írásbeli ver
senytárgyalás utján tövön köbméterenkint eladásra kerül.
Venni szándékozók felhivatnak, hogy szabályszerűen kiállított és 7000 (hétezer) korona
bánatpénzzel ellátott ajánlataikat alulírott gazdasági hivatalhoz 1904. é v i ju n iu s hó 11-én d.
e. 11 ó rá ig annál is inkább nyújtsák be, mivel elkésett, távirati és utóajánlatok nem fognak
tekintetbe vétetni.
Az ajánlatban a köbméterenkint megajánlott tőár számokkal és betűkkel tisztán kiírandó
és az ajánlattevő ajánlatában kijelenteni köteles, hogy a részletes faeladási feltételeket, melyek
az alulírott hivatalnál bármikor megtekinthetők, ismeri és magát azoknak minden tekintetben fel
tétlenül aláveti.
Karánsebesen, 1904. évi május hó 20-án.

A volt 13. számú bánsági határőrezredből alakult vagyonközség
gazdasági hivatala.

B iztos óvószer vadrágás ellen 1
L anz, rosensteini (Stuttgart mellett) kir. főerdész rendszere.

------- ß iz fo s , olcsó és tiszta eljárás ! =

z

Próbacsomagot mintegy 4000 darab rügyvédővel és haszná
lati utasítással küld postautánvétel mellett bérmentve 5 márkáért

HOERNLE ÉS GABLER
fémárúgyára Z u f f e n h a u s e n b a n , Stuttgart mellett.

_____

A német nyelvben járatlanoknak a megrendelést szívességből eszközli e lap szerkesztősége.
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440— 1904. sz.
K IT Ü N T E T É S E K :

pályázati hirdetmény.

BRÜNN 1894.

Alólirt m. kir. állami erdőhivatal Aradvármegye közigazgatási erdészeti bizottságának idei
1688/KEB. sz. határozata folytán, a lemondás
következtében megüresedett egy elsó osztályú,
fokozatos előléptetés esetén egy másod, esetleg
harmad osztályú, 800, 700, illetve 600 K évi
javadalmazásu járási (kerületi)

=

*

T R O P P A U 1895

JCeiöer V. és fia
------ frenüenthal

erdőőri állásra =

pályázatot hirdet.
Pályázók felhivatnak, hogy az erdőtörvény
37. §-ában előirt minősítésüket, ép és egészsé
ges testalkatukat, életkorukat és eddigi alkal
maztatásukat igazoló okmányaikkal felszerelt, 1
koronás bélyeggel ellátott, sajátkezüleg irt kér
vényeiket f. évi junius hó 20-ig ide nyújtsák be.
Az elkésett, vagy kellően fel nem szerelt kér
vények figyelmen kívül hagyatnak.
Megjegyeztetik, hogy azonos minősítéssel biró
pályázók közül az oláhul jól beszélők előnyben
részesülnek
Arad, 1904. évi május hó 15-én.

(Osztr. Szilézia).

VaDászati . . . .
ékszerkülönlegességek.
[ (H u b e rtu s-S c h m u c k ) szarvas- és
i rókafogakból, korcsagancsokból stb. legfinomabb arany és oxydált ezüst kiállf1 ......................... tásban.............................

M. kir. állami erdőhivatal.

Ékszerek, arany- és ezüst
árúk, Chinaezüst-cikkek és
műöntvény-tárgyak gyára és
............. raktára....................
Képes árjeg y zék et k ív á n atra ingye
és bérm enve küldünk.
A cím p o n to s m eg a d á sá t k é , , k.
S zarvas- és ró k a fo s a k elő ze te s bekül
d é s m e lle tt a leg m a ga sa bb arakban
m eg vé te tne k.

sz 3-1904 Faeladási hirdetmény.

A gyergyó-ujfalvi közbirtokosság közhírré teszi, hogy Ujfalvi községházánál 1904. évi junius
hó 12-ik napján d. u. 2 ó rak o r kezdődő nyilvános szó- és írásbeli árverésen eladja a nagy
Libánpataki 1902. ésSzilasi erdőrészben 1899. és 1901. években kijelölt vágásokban levő fenyőfáját.
Kikiáltási ára a Libánpataki résznek 7648 kor. és a Szilasi résznek pedig 5626 kor.,
melyen alul a fa nem adatik el, bánatpénz a kikiáltási árnak 10%-léka.
Megkésve érkező vagy az árverési szerződés feltételeitől eltérő utóajánlatok nem fognak
figyelembe vétetni.
A részletes árverési és szerződési feltételek az erdőbirtokos alólirott törvényes képvi
selőjénél megtekinthetők.
Tájékozásul szolgáljon, hogy a kihasználás alá kerülő területek: a Libánpataki 21 kát.
hold kiterjedésű, a községtől mintegy 20. k. m., a tutajozható Marostól 21, az országúitól 2, a
Kassai-féle gőzfűrésztől 4 és a legközelebbi vasúti állomástól pedig 33 k. m. távolságra van és
hogy az eladó fa lúc- és részben
jegenye-fenyő mellmagasságban kéreggel együtt 10—70, átlag
25 cm., famagasság 9—32, átlag
22 m., haszonfa hossz. 7—22, átlag14 m. vastagnak és 191
m. 3 haszonfát.
A Szilasi terület 45.3 kát. hold kiterjedésű, a községtől 24 k. m., a tutajozható Maros
tól 25, a közelebbi vasúti állomástól 37 és a Kassai-féle gőzfűrésztől 7 k. m. van; lúc- és részben
jegenye-fenyő, mellmagasságban kéreggel együtt 10—78, átlag 24 cm., famagasság 9—32, átlag
21 m., haszonfa hossz. 7—22, átlag 14 m. vastagnak és 1872 m3 haszonfát tartalmazónak van

A Z

E L N Ö K S É G .

Gyergyó-Ujfalu, 1904. május hó 19-én.
BÁNYÁSZ SÁNDOR,

BOLYOM P E T E R ,
b. jegyző.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt.
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MAGYAR E R D É S Z
M egjelenik m inden hó l én é s 15-én.
E lő fiz eté si ár:

S zerkeszti és k ia d ja:

Egész évre .........

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 ,

Félévre ......................

7 K

hová az előfizetési és hirdetési dijak, valamint a lapba szánt közlemények küldendők,

A z erdész n e v elésé rő l.
Minthogy az emberek a beszélgetésnek nem
azon tárgyait kedvelik leginkább, melyeknél va
lami újat hallanak, hanem azokat, melyekhez
mindenki hozzá szólhat: én is bátorságot ve
szek magamnak arra, hogy erről a már nem
uj témáról elfecsegjek egyet-mást e lapok
hasábjain.
Sem reális, sem tudományos szempontokat
nem fogok szem előtt tartani, hanem tisztán a
szív, az ideák országában fogok kalandozni s
előszedek onnan egyetmást, aminek az ifjú nem
zedék nevelésénél, a vele való bánásmódnál
való alkalmazását igen-igen szükségesnek és
üdvösnek tartom.
Mindenesetre az a pálya a legkedvezőbb,
amelyik követőit megelégedettekké képes tenni.
Fontoljuk meg most, mennyire képes e kívá
nalomnak a mi erdészeti pályánk megfelelni. A
kit reális ok, valamely kényszerűség vezetett e
pályára, az nem zugolódhatik, mert hiszen az
anyagi s egyéb előléptetési viszonyokkal mindenki
— ő is — tisztában lehetett már eleve, a mun
kakör pedig olyan, amelynek elvégzése — csak
némi jóakarat esetén is — általában semmiféle
akadályba sem ütközik. Középszerű exisztenciát
kiki biztosíthat magának e pályán.
Más sors éri azonban azt az ideális ifjút, akit
első sorban a tudományos szempont vitt az
akadémiára és a vágy, hogy vajha előbbre
vihetná annak a szaknak a fáklyáját, amelyről
sokan még azt sem tudják, hogy általában vilá
git-e. Becsülést és elismertetést akarna szerezni
annak a szaknak, amelynek mai nap csak a
félelem, a kényszerűség, a törvény s más efféle
műalap ad valami tekintélyt, ha ugyan tekin
télynek lehet mondani ezt a valamit.
Már most mondjátok meg kedves szaktársaim,

!

R ek la m á ció k

SZÉKELY és ILLÉS céghez
j

Ungvárra intézendők.

I az akadémiai nevelés-e, avagy a gyakorlat az
oka-e annak, hogy éppen ezen ideális gondol
kodású ifjak azok, akik pár esztendei működés
! után fásult kebellel és tört reményekkel kese
regnek céltévesztett életükhöz fűzött reményeiknek
i roncsai felett? Az akadémia nem nevel sem
tudományossá, sem praktikussá, a gyakorlati élet
! meg nem nyit teret, nem ad alkalmat sem a
tudomány érvényesítésére, sem az ideálok meg
valósítására, hanem zordonságával minden tett' vágyat lelohaszt. Véleményem szerint az ok
mindkettőben rejlik.
Mi jellemzi az akadémiai nevelést ? A tárgyak
sokasága és terjedelmessége mellett a tanidő
rövidsége. Ennek következménye az alaposság
hiánya az előadó tanár részéről azért, mert siet
nie kell, különben be nem fejezi tárgyát; a hall
gató részéről azért, mert évközben rá nem ér
vén a tanulásra, a vizsgahónapra hagyja, a
mikor aztán örülhet, ha egyszer alaposan át
olvashatja a terjedelmes anyagot. Ennek ered
ménye pedig az, hogy amily gyorsan magába
szedte, oly gyorsan el is felejtette egész tudo
mányát. Amennyiben pedig a gyakorlati életben
az akadémián tanultaknak a hetvenhetedrésze
sem fordul elő, de sőt az ifjú — érkezés és
könyvtár hián — a legjobb akarat mellett sem
pótolhatja a feledésbe menteket: lassan-lassan
nyugalomra tér ifjú lelkében a tudomány napja;
az államvizsgánál még felragyog egyszer a maga
fenségében és fényességében, vagy legalább
halvány esti pir alakjában, hogy aztán bekövet
kezzék a csendes éjszaka a maga teljes sötét
ségében.
Ha ez következik be az ideális ifjaknál, minő
eredmény várható azoknál, kik már az akadé
mián is rettegéssel, vegyes irtózattal viseltettek
a szaktudomány iránt ? 1
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Már most miként lehetne ezen a bajon segí
teni? Tán a látszólag fölösleges tantárgyak el
törlése által ? nem, mert hiszen a tudomány,
amelynek közvetetlen hasznát nem látni, époly
kevésbbé felesleges, mint a búzát nem termő
magas hegylánc, amelynek sziklái, habár vetése
ket nem teremnek is, de szülői a rónaság termé
kenyítő folyóinak. Maradjanak meg a tantárgyak
a magok teljes számában, de terjesztessék ki
az akadémiai tanfolyam hosszabbra, hogy a
tanár a tudományt hallgatóival ne csak alapo
san megismertethesse, hanem meg is kedveltethesse. Ne jelenjenek meg hallgatóik között
csupán dörgés és villámlás között, hanem nyája
san, szelíden : amint apák gyermekeik között,
barát barátai között. Ne akarják meghonosítani
a gymnásiumi rendszert. Nem kell elitélni az
ifjút, ha rakoncátlan. A búzának is csak a szára
nő előbb, melyből mindössze csak szalma ke
rül ki. A magot rejtő kalász későn képződik s
vajmi nagy bolond az, aki kora tavasszal le
kaszálja a zöld szálat, mert kalászt nem lát rajta.
Ne elégedjenek meg a tanárok azzal, hogy a
hallgató csak meg tudjon felelni a feladott kér
désre, hanem vegyék számba a felelet formáját
is. E célból, mint egyéb főiskolákon, tűzzenek
ki pályázatokat, evvel nemcsak a tudományos
művek olvasására, a szép stilus fejlesztésére, a
bátor fellépésre szoktatják, hanem alapját vetik
annak a gárdának, amely hivatva lesz később
az erdészeti irodalmat s vele együtt az erdé
szeti szakot azon magasságra emelni, amelyre
mai mélységéből fel sem tud tekinteni. Az életre
csak élet által nevelhetünk s aki hiszi, hogy az
ifjút csupán elvek, szabályok és szigor által
életrevalókká képezheti, egy cseppet sem józa
nabb annál, aki szárazon tanítja az úszást.
Ezekre legyenek figyelemmel irányadó köre
ink, erre fordítsák buzgóságukat és nem csupán
arra, hogy az akadémiát Pestre helyezzék. Az
ifjúság nevelésénél nem annyira a hely, mint
inkább a mód határoz. Ugyan mi előnye van
Pestnek Selmec fölött? Tán az, hogy sokkal
drágább, ami a szegényebbeknek e tanulmányok
elvégzését lehetetlenné teszi, vagy — legjobb
esetben — megnehezíti ? Vagy az, hogy a sze
gény ifjat keresetforráshoz juttatja tanulmányuk
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rovására ? Vagy tán az az a nagy előny, hogy
gazdag könyvtárak állanak rendelkezésre ? A
selmeci akadémiai könyvtárban feltalálható mindaz,
ami az erdészeti egyesületnek budapesti szék
házában s ugyan hány hallgató vette igénybe ?
Vagy tán a pesti könyvtáraknak és gyűjtemé
nyeknek az az ördöngős erejük volna, hogy a
szemlélőnek — egyszeri látásukra — nagymérvű
tudományokkal telik meg a feje. Vagy tán ab
ban leledzik az az óriási előny, hogy az aka
démia egyetemi rangba jutván, a szaknak tekin
télyét mérhetetlen magasságra szökteti ? Hiszen
ezen lehető légkönnyebb segíteni. Emeljek az
akadémiát polytechnikummá Selmecen s akkor
még jobban feltűnik, mint Pesten, hol elvész a
külömböző főiskolák tömkelegében. Avagy talán
abban rejlik Pestnek előnye, hogy a hallgatók
kilométerekre nem láthatnak erdőt, s igy ez a
ritkaságszámba menő látványosság annál rejtel
mesebbé és fenségesebbé teszi azt előttük?
E rövid kitérés után fordítsuk az érmet a
másik oldalára. Bárminő is legyen az akadémiai
nevelés, ezzel a feladatnak csak egyik felét old
juk meg, a másik — nem kevésbbé fontos fele —
a praxisban, az életben vár megoldásra.
Az a fiatal ember, aki dagadó kebellel, leg
szebb reményekkel, telve szeretettel és lelkese
déssel lép a gyakorlati életbe, feljebbvalóiban
ne könyörtelen zsarnokokat, vagy hideg, kimért
parancsolókat találjon, hanem vezető barátokat,
akik istápolják, szeretettel gyámolitják, ha vala
mihez kedve van, abban kezére járnak, lelke
sítik, ha kell, szelíden megintik. Akik előtt ne
kelljen véleményét rejtegetnie, akiktől helytelen
vélemény esetén útbaigazítást s ne leckéztetést,
lenézést kapjon, akiktől helyes vélemény esetén
elismerést nyerjen, akiknek példáján lelkesedni
tanuljon.
Magasabb rangú kartársai ne mint büszke
urak mutassák magukat előtte, akikhez csak
három lépésnyire közeledhetik, hanem mint
valódi, őszinte, szerető kollegák, akikre átplán
tálhatja azt a szeretetet, a melylyel akadémikus
barátain csüngött s akikben feltalálhassa azt a
szeretetet, amit ott vesztett volt. Az életben egyes
percek behatásától függ az emberi jellemnek
alakulása. Miként a bércen átvonuló fergeteg
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nemcsak zöldjétől és virágaitól fosztja meg azt,
de éltető termőföldjét is gyakran lesodorja: úgy
teszik tönkre a tapasztalt durvaságok és mél
tatlanságok legtöbbször nemcsak örömeinket,
hanem ügyszeretetünket is.
Tegyük az ifjú nemzedék nevelőmesterévé az
Életet s a Szeretetet, s a felnevelt nemzedék is
nem tengődni, de élni és szeretni fog. Szeretni
fogja pályáját, társait, szeretni fogja életét s élni
fog nem azért, hogy másban az életkedvet el
ölje, hanem hogy életre keltse ott, ahol még
nyugodnék az.
Grényi K.

magunknak azt a fényűzést, hogy ügyeinket más szem
pontból tekintve is rendezzük.
S most kérdem : ha e becses lapnak idei 3. és 4.
számában „Nemzetgazdasági teendőink a jövőben“ cim
alatt megjelent közleményem szerint Magyarország őszszes állami alkalmazásban levő erdészei megyénként tö
mörülve, egységes vezetés alatt a haza szent nevében
kezökbe veszik az erdő- és legelőgazdaság intenzív mű
velésének ügyét, ugyan van-e az országban szervezet
vagy intézmény, amely oly korszakot alkotó vívmányok
elérésére lenne képes, mint az a gazdaságilag, természettudományilag és technikailag képzett és lelkes társadalmi
osztály, mely hogy eddig jelentősebb eredményeket el
nem ért, csakis széttagoltságának s ama körülménynek
tulajdonítható, hogy tettre kész munkaerejét a bürokra
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ * •¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
tizmus szorította békóba.
Éppen e szempontból nem érthetek egyet a tisztelt
Az egyszerűsítésről.
cikkírónak ama javaslatával sem, hogy az állami és kincs
Irta: L o n k a y A n ta l.
tári alkalmazásban levő erdőtisztek létszáma apasztatván,
A „Magyar Erdész“ folyó évi 4. számában fenti cim az így megtakarítható összegekből a megmaradók fizetése
alatt megjelent vezércikk szerzője kijelenti, hogy „Lon emeltessék. Higyje el nekem mindenki, hogy ha egy 10
kay Antal is az egyszerűsítés hive, de az állam kettős ezer holdas erdőgondnokságot két 5 ezer holdas erdő
feladatát egy hatóság által kívánja intéztetni, ami lehe- , gondnoksággá osztunk szét s lehetségessé tesszük, hogy
tetlen, mert egyszerre és egy személyben nem lehet az a nem lényeges irodai munkák elhagyásával az a két
állam közjogi és magánjogi személy.“ Nekem e kijelen- ! erdőgondnok úgyszólván teljes munkaerejét a külső gaz
tésre csak az a válaszom, hogy az erdőfelügyelőségeknek dálkodásnak szentelhesse, mind a kettő olyan jövedelmi
az állami erdőhivatalokkal való egybeolvasztása, amit többletet fog produkálni, hogy abból a felemelt fizetések
cikkíró ajánl, jogilag szintén lehetetlen, mert az állami is bőven kitelhetnek s az állam pénztárába is az eddigi
erdőhivatalok tulajdonképpen kezelési teendőket végeznek, nél nemcsak magasabb összegek fognak befolyni, de az
míg az erdőfelügyelőségek a felügyelettel vannak meg erdők úgy jövedelmezés, mint berendezés és érték te
bízva; tehát egyszerre és egy személyben nem lehet az kintetében hatalmasan emelkedni fognak.
Ha az ilyen kisebb erdőgondnoksághoz hozzácsatoltatállam kezelő és felügyelő.
Jövő alakulásunk megvitatásában kár nekünk jogi fej nának a közelben fekvő apróbb, állami kezelés alatt álló
tegetésekbe bocsájtkoznunk ; ha tisztán jogilag fogjuk fel erdők, valamint a községi legelők, mivel az ilyen kisebb
a dolgot, akkor egyedül lehetséges állapot az lenne, ha erdőbirtokokon és a legelőkön leginkább az őrzés, a fel
az erdőfelügyelőségek a belügyminisztériumhoz osztatná ügyelet a fő, az erdőgondnokok munkája nem szaporod
nak be, ez pedig uj állások szervezésével, nagyobb költ nék meg jelentékenyen, de az országot így behálózó erdő
séggel járna, amit cikkíró sem óhajtana, hisz’ az állami gondnokságok működésének az eredménye kiszámíthatat
erdőhivataloknál a személyzet 24 százalékát, a kincstári lan közgazdasági hasznot jelentene. Most mi kincstáriak
erdészetnél a tisztviselők 25 százalékát akarja megtaka és államiak egymás mellett működünk, egészen idegenül,
rítani. Jogilag maradjunk mi azon az állásponton, hogy alig tudva egymásról; pedig igen sok az ilyen szomszé
a földmívelésügyi minister a mi erdészeti törvényeinknek dos erdőbirtokoknak a közös érdeke, például, az útháló
a végrehajtója; végrehajtja tehát azokat azokban a jogi zat helyes vezetése, a legeltetés gyakorlása, a csemete
személyek birtokában levő erdőkben, amelyeket ő maga szükségletek kielégítése, a vadászat és halászat okszerű
kezel, a kezelő személyzete által, a többi erdőkben pe berendezése stb. mind oly teendők, melyek jelentős ered
dig erdőfelügyelőségi személyzete által.
ményre való kilátással csakis egységes vezetés mel
Ne induljunk mi jelszavak után. A jelszavakért, jo lett teljesíthetők s emelhetők a virágzás legmagasabb
gainkért küzdő obstrukczió 56 millió koronánkba került fokára.
Igazat adok cikkírónak: „Visszás állapot, hogy egy
s igazolta az ellenkező véleményen levők amaz állítását,
hogy Magyarországnak előbb gazdaságilag kell erősnek erdőhatóság kezelő erdőtisztjeinek a száma 15—20 tagból
lennie, hogy nemcsak megbírja a küzdelmet, de győze- áll, a központ pedig 25—30 tisztviselőt tesz ki“, de az
delmeskedhessék is. Sokkal helyesebben teszünk, ha me ért a központi állások apasztásával nem tartanám he
leg hazafiui érzéssel, lelkesedéssel s célirányos kitartó lyesnek a létszám apasztását, hanem igenis helyesnek
igyekezettel anyagi boldogulásunk fejlesztésén munkálko- | tartanám a központban feleslegessé váló személyzetnek
dunk; ha egyszer gazdagokká lettünk, megengedhetjük I a külső kezelésnél való alkalmazását. Cikkíró, hogy a
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létszámot apaszthassa, az ellenőrzést is lazábbá tenné,
mi pedig nemcsak szükségesnek tartjuk, de követeljük a
legszigorúbb ellenőrzést, hogy működésünkhöz a gyanú
nak az árnyéka se férhessen. Az az ellenőrködő tiszt
viselő azonban ne csak rideg ellenőrzést teljesítsen, s
mint idősebb, tapasztaltabb erdőgazda, ne az Íróasztalnál
töltse idejének nagy részét, de az erdőben érvényesítse
hosszú időn át szerzett tudását és tapasztalatait. A mos
tani rendszer mellett a központi erdőtisztek úgyszólván
kitanulnak a gyakorlatból, a fiatalabb erdőgondnokok pe
dig nélkülözik azt a jóakaraté támogatást és vezetést, a
melyre különösen addig, míg a viszonyokkal megismer
kednek, nagy szükségük van.
Minden vármegyének van tanfelügyelősége, erdő
felügyelőség átlag minden három vármegyére jut egy;
a tanfelügyelő végigkocsikázva az országúton, ha egy-egy
iskolában egy félórát töltött, teljesen tájékozva van afe
lől, amit megtudnia kellett, mégis a kultuszminiszter ankétot hívott össze, hogy a tanfelügyelők irodai munkáit
a minimumra apaszthassa, hogy annál több időt tölthes
senek az iskolákban. Minden községben nincsen iskola, de
a felföldön minden község határában van erdőbirtok nem
is egy, de több, s az erdőt nem is lehet olyan könnyű
szerrel megvizsgálni, mint az iskolát. Mekkora személy
szaporításra lenne szükség, ha az erdőfelügyelőségek mű
ködését oly hatályossá akarnék tenni, mint amilyen a
tanfelügyelők működése? de ha az erdőfelügyelőségek
személyzete az általam megyénként javasolt erdőigazga
tóságokhoz osztatnák szét, az erdőfelügyelő amellett, hogy
az állam által kezelt erdők kezelését közvetetlenül fel
ügyelné s minden egyes kérdéshez erdőfelügyeleti szem
pontból azonnal hozzászólhatna, az állami kezelésben
nem levő erdők kezelését annál is inkább hatályosabban
ellenőrizhetné, mert e tekintetben sgítségére lennének az
erdőigazgatóságnak alárendelt erdőgondnokságok, melyek
a magánerdők közelében működve, minden törvényelle
nes kezelésről az erdőfelügyelőt értesítenék. A magántulajdont képező erdők is közgazdasági célt szolgálnak,
a pusztításoknak megakadályozása az ilyen erdőkben
fontos állami feladatot képez.
Kérem, szíveskedjenek szaktársaim a napilapok közgazdasági rovatait figyelemmel kisérni, akár a földművevelés, akár az ipar, akár a kereskedelem terén, csak a
nemzeti és produktiv irányú munkára serkentenek; ez a
mai korszellem, ami elől ki nem térhetünk. Ha a bü
rokratizmussal felhagyva, az erdőtisztek létszámát apaszt
juk, a megkevesbedett irodai munka mellett lehetünk
jobb erdészek, mint eddig voltunk, de azért csak egy
szerű hivatalnokok maradunk. Ha azonban mind, ahányan most vagyunk, egy testületbe tömörülve produktiv
munkánk plántáját a társadalom talajába ültetjük, s ott
neveljük fel lombos terebélyes fává; ha két kézre fogva
a szerszámot, nemcsak erdészek, de állattenyésztők, ipa
rosok, kereskedők és technikusok is leszünk, csak akkor
leszünk képesek az elszegényedés útjáról letérni s az
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újabb, nem magyar nemzeti osztályok elől a vagyont termelő
produktiv munka terét elfoglalni. Ezért ajánlom én cik
kemben, hogy minden igazgatóság kebelében külön-külön
előadó kezébe tétessék a kereskedelem-, ipar- és mun
kásügy, hiszen a ministeriumban e téren kitűnő szak
emberrel rendelkezünk, aki széles látókörrel rendelkezve
az igazgatósági előadók üdvös tevékenységét vezethetné.
Azért ajánlom, hogy minden igazgatóság kebelében kí
sérleti állomás létesíttessék; hisz a központi erdészeti
kísérleti állomás személyzetében oly kiváló erőket bírunk,
hogy azoknak vezetésével a gyakorlati élet tanulságainak
eredményeit a tudomány világánál mindinkább becsesebbé
fogjuk tehetni.*

Az állami erdőtisztek kívánságainak telje
sítése.
Irta: Márton Sándor.
Az Országos Erdészeti Egyesület a f. évi május hó
15-én tartott gyűlésében elfogadta egyhangúlag azokat a
javaslatokat, a melyeket az egyesület igazgató választ
mánya a magyar erdészet megmentése érdekében, —
mintegy példát adva a többi erdőbirtokosok elé — az
állami erdőtisztek helyzetének javítása iránt, az első erdőbirtokoshoz, t. i. az államhoz, illetve az ezt képviselő
kormányhoz felterjeszteni tervezett.
A határozat tartalma ismeretes e lapok utolsó számá
ból, de a sorsa — és egyúttal az állami erdőtisztek és
ezzel együtt a magyar erdészet sorsa, — még nem dőlt
el. — Időszerű tehát a kérdéssel foglalkozni.
Azt említette fel egyik vezető emberünk, hogy könnyű
határozni, de nehéz eredményt elérni, mert nincs pénz.
Igazsága van az illetőnek, hogy szerencsétlen politikai
helyzetünknél fogva az állam elsősorban nem a tiszt* Szerzőnek ama kijelentésére, „mert az állami erdőhivatalok tu
lajdonképen kezelési teendőket végeznek“ s azért az erdőfelügyelő
ségekkel egybeolvasztani nem lehet, azt kívánjuk megjegyezni, hogy
ő határozottan téved, mert az állami kezelés valóságban szintén nem
más, mint állami felügyelet. Erről ő is és bárki más is meggyő
ződhetik, ha e hivatalok teendőit közelebbről és behatóbban meg
figyeli és tanulmányozza.
Továbbá L. azt kivánja, hogy ne induljunk jelszavak után és fé
kezzük a bürokratizmust. Mi sem akarunk egyebet, de nem hisszük,
hogy a megyei erdőigazgatóságok szervezésével a célt elérnők. L.
sokban egyetért és egyet akar velünk, de a gazdálkodás terén való
szabadabb mozgás eszméjét még sem pártolja, mert még messzebb
menő ellenőrzést kíván. A kincstár erdeje területileg ugyan tekinté
lyes, de eloszlásában az országnak mégis igen kis részére szorul s
így megvalósíthatlan ábrándnak tartjuk az országos administráció
alapjául a kincstári erdőgazdálkodást venni.
Különben is L. félreértett. Eszünkbe sem jutott az erdőtisztek lét
számát, oly célzattal apasztani kivánni, hogy azáltal a gazdálkodás
belterjessége szenvedjen csorbát. Ellenkezőleg! A gondnokságok sza
porítását mi is szükségesnek jeleztük s csak azt mutattuk ki, hogy
a mostani feladatokat kevesebb emberrel és hathatósabban is el le
hetne végeztetni . . .
y
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2. A járási erdőgondnokságban iktatás, vélemény, fo
viselőiről, hanem a hadierő fejlesztésére kénytelen millió
kat áldozni. Hogy helyesen vagy rosszul cselekszi-e ezt galmazás, ennek tisztázása s expediálása.
3. Állami erdőhivatalban uj iktatás, fogalmazás, tisz
az ország, az más lapra tartozik, — ez alkalommal csak
arra kívánok rámutatni, hogy kormányunk minden ujabbi tázás, expediálás.
4. Állami erdőhivatal s erdőfelügyelő érintkezéséből
pénzáldozatok nélkül teljesíthetné az állami erdőtisztek
folyó egyik iktatás, véleményszerkesztés és expediálás.
anyagi boldogulását célzó kívánságukat.
Miután az utolsó rendkívüli közgyűlésen azt mondottam,
5. Egy ugyanazon ügyben a többszöri iratváltás a köz
hogy a tiszti létszám kérdése könnyen megoldható, köte vetlen érintkezés folytán elkerültetnék.
6. Áz iratok mind egy helyen volnának összpontosítva
lességemnek tartom tanulmányaim eredményét e helyen
közölni. — Megjegyzem azonban előre is, hogy a kincs s az írásbeli kérdezőskődés elmaradna.
tári erdőkezelésre nem terjeszkedhetem ki, hanem csupán
7. Időszaki beadványok, irodavizsgálatok, nyilvántartások
a községi stb. erdők ügykörére. Az alábbiakban két fő stb. stb. száma s beterjesztése Va-ad részre apadna stb.
Számításom szerint szervezendő volna 37—40 hivatal
elvhez ragaszkodtam és pedig:
1. hogy az állam minél csekélyebb pénzáldozatot legyen s ugyanannyi külön gondnokság.* Ezek tehát összesen
80 iktatót, mutatókönyvet stb. vezetnének, azaz a mainak
kénytelen hozni,
2. amellett pedig az állami erdőtisztek főbb kívánságai, mintegy 38%-át.
A már tervbe vett hatáskör adás továbbá sok mellőz
— hogy t. i. más hasonképzettséggel biró állami tiszt
viselőkkel egyenlővé tétessenek — teljesítve legyen.
hető munkát fog más egyéb elkerülhetlen munkára fordít
Nehéz dolog ezt a két ellentmondó dolgot egyeztetni, hatóvá tenni.
annálinkább, mert adataim sem teljesek, de azért meg
Hogy azonban ez utóbbi mily munkakevesebletet fog
próbáltam azt, még pedig a következő módon.
eredményezni, nem tudhatom, mert a hatáskör adás még
Abból indúltam ki, a mit a Magyar Erdész 1902. évi tervezet s a hatáskör leendő mérvét nem ismerem s igy
aug. 1-ik számában a 223-ik oldalon hangoztattam, mely figyelembe nem veszem. Az egyéb kisebb egyszerűsítése
hez már többen csatlakoztak, t. i. hogy a községi stb. ket is mellőzöm.
erdőket kezelő állami erdőhivatalok az erdőfelügyelői
Ezért csakis az előbb említett egyesítés esetét mér
intézménynyel összefoglalandók, mert ezzel nagy munka legelem s ennek a nálam található adatok alapján azt
megtakarítást nyerünk, és oly munkát mellőzünk, a az előnyét látom, hogy az irodai teendőknek mintegy
mely nélkülözhető.
33%-a elesnék s ez pedig az összes teendőknek leg
Az egyesítést uj kerületek szervezése mellett követ alább is 10—12%-a.
kezőleg gondolom foganatosítani.
Megállapítván ily módon a munkamegtakarítást, —
Szervezzünk — bármily címmel — hivatalokat s ezek következik, hogy ha az egyesítés megtörténnék, a rend
nek főnöke egyúttal erdőfelügyelő legyen. Az összes erdő szeresített állások száma apasztható volna s ugyanakkora
tisztek a hivatal székhelyén laknának, kivévén egyes vagy kevéssel több összegből a megmaradó állások job
eseteket, a melyekben értékes nagyobb erdők közvetlen ban volnának javadalmazhatók. Ma van rendszeresítve a
kezelése, avagy egyéb fontosok, az illető kerülettel biró a községi erdők stb. k e z e lé s é n é l.......................... 269
erdőtiszt lakóhelyének a kerületében való kijelölést ki erdőfelügyelőségeknél................................................47
várná.*
összesen 316
A hivatalban egy iktató vezettetnék s a referensek az
állás, a melyekből ma 16—20 nincs betöltve. Kereken
illető kerületi erdőtisztek volnának, kik a főnökkel köz 300-at véve s 10%-át leütve, volna szervezendő 270
vetlenül érintkeznének.
állás. Az állam erdészet három ágánál van
Az ily szervezéssel megtakarítanék a következő mun
re ndszeresítve............................................... 812 állás
kálatokat :
ma be van töltve mintegy............................... 780 „
1.
Állami erdőhivatalban az ügynek kiadása (kiadmány
különbség 32 állás
fogalmazás, tisztázás s expediálás).
azaz 30-al reducáltatnának az állások az egyesítésnél, a
* Ha jól értjük, Márton Sándor úgy gondolja jónak, hogy a hiva ma alkalmazott erdőtisztek mind tovább is szolgálhatná
talok az erdőgondnokságokkal egyesfttessenek ugyan egy helyiségben, nak, tehát személyes károk nem fordulnának elő.
de a kerületi illetve járási beosztást továbbra is megtartaná.
Mindezeknek alapján következőleg vélem a 270 lét
Higyje el nekünk, hogy ez igy csak félmunka volna. Lapunk 4.
számot beosztani, a Xl-ik díjosztály elhagyása melleit :
számának vezércikkét ajánljuk tanulmányozás végett.
Talán mégis jobb volna vármegyénkint szervezni a hivatalokat, s
ha az ilyen hivatalnál többen vannak, nem gondolja-e hogy helyesebb,
* Nem értjük, mit akar szerző azzal a sok külön erdőgondn okha a főnök az ügyeket azok természete szerint osztja ki a személy sággal. Mi azt hisszük, ilyenre szükség az egész országban alig volna
zetének, mintha mindegyik külön kerületet kap! Mégis csak egy három—négyre, vagy ha jól megfontoljuk egyre se, hivatal ellen
szerűbb volna, ha például a hol hárman vannak, a főnök megtartja ben külön szükséges volna minden olyan közigazgatási bizottság
az erdőfelügyelési ügyeket, egyiknek az erdőrendezési, másiknak a mellé, a hol általában erdészeti ügyekről szó lehet, tehát mintkezelési ügyeket adja és utasítja őket szükség szerint. Szerkesztő
« r 6° - 61'
Szerkesztő.
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gyakornok
18 — 6.5 %)
X. díjosztály 80 — 29.5 „ J
IX.
„
81 — 30.5 . )66.o o/0
V ili.
40 — 14.9% )
40 — 14.9 „ /
VII.
10 — 3.8 „ }
VI.
V.
Összesen: 270 — 100.0 °/0
Az illetmények következők volnának koronákban :
Átlag
lakpénz

Fizetés

Mellék Útiköltség
átlag illetm. 200 napra

Gyakorno
kok á ...
X. díjosztály á
IX.
„ á
VIII. „ á
VII.
. á
VI.
. á
V.
„ ä

1000— 18000
6 -10800
1800—144000 360—28800 330—26)00 7-56000
2400 - 194400 430—34880 370 - 29970 7 - 56700
3200—128000 620—24800 510—20400 8—32000
4400—176000 740-2060» 620—24800 10—40000
5500— 5500 i 1600-16000 800 - 8000 13—13000
8000— 8000 2000— 20001000— 1000 21- H-50
723400
136030
110570
209550
209550
Tapasztalatom szerint egyéb útikiadás ugyanannyi
419100
Megjegyzem, hogy a gyakornokok s többi erdőtisztek
napidijaira nézve a szolgálati szabályok gyűjteményének
147., 148. és 161. §-ait vettem figyelembe és az V-ik
díjosztályban csak 50 utinapot számítottam.
A fizetéseket pótlék nélkül vettem számításba, mert a
pótlékok úgyis külön utalványoztattak.
Ezt a számításomat, — a melylyel már 1903. év ele
jén foglalkoztam, szembeállítom most az 1901. évi állami költségvetés megfelelő tételeivel.
1901. évben volt

fentiek szerint volna

Fel Ej,Ott
Községi ügyelői
1 Fizetések ................ 575800 176000 751800
2 Lakpénzek ............... 109240 38240 147480
3 Mellékilletmények
79198 9912 89110
4 Jutalmak, segélyek
8000 3000 11000
5 Dijnokoknak................
28032 9752 37184
6 Számv. hozzájárulás ... 18348 2800 21148
7 Irodatartások
... ... 72048 20000 92048
8 Útiköltségek... ......... 279100 81000 360100
9 Nyomtatv. és vegyesek 32260 6000 38260
10 Működ, pótl................ .
400
400
1202026 347104 1549130
le 1 -3 tétel 2»/„ üresedésekre______________ 21212

723400
136030
110570
10000
36000*
21200
72000
419100
39000

1567300
19400
1547900
végösszeg :__________ 1527918 1527918
mutatkozó többlet:
19982 K.
azaz kereken 20.000 K.

(Az irodatartást 40 hivatali irodára 1400 koronával és
40 gondnokságira 400 koronával számítottam.) 270 erdő
tiszt sovány igényeinek kielégítése úgy hiszem megérde*) 50 dijnok 720 koronával.

6. szám.

meine s talán ennyit takarékoskodás mellett nem is kell
fel sem használni.
Megérdemlik ezt az évi összeget az állami erdőtisztek,
mert a 200—200 útban töltött nap az otthonban csak
vendégekké teszi őket, az otthon töltött napok pedig
irodájába kényszerítik s családjuktól vonják el.
Az ily módon való szabályozás alapján az Országos
Erdészeti Egyesület határozatának a nevezett erdőtisztekre
vonatkozó pontjai teljesítve lennének, úgymint:
1. XI. díjosztály megszűnnék ;
2. a bányászatnál levő létszámarány, t. i. IX-en felül
34% , alatta 66% el volna érve ;
3. mellékilletmények megmaradnának;
4. a Vl-ik díjosztályban több állás lenne, mert ma van
községi kezelésnél 2 állás, felügyelőknél 2, ezzel a 4-el
szemben lenne 10 állás;
5. az útiköltségek a szóig. szab. gyűjteményének megfelelőleg volnának rendszeresítve.
Ezeket tartottam szükségesnek közreadni, és teszem ezt
azért, mert a mit elmondtam: tárgyilagos, személyt nem
érint, sértés még kevésbbé van benne s arra, hogy ily
dolgokkal is foglalkozom, legyen mentségem, miszerint
ha a magyar erdészet magyarságának megmentése érdeké
ben kezdeményező voltam, ezt az utat tovább is folytat
nom kell s adatokkal is kell bizonyítanom, hogy első
lépéseimet nem felületesen, hanem biztos alapból kiindulva
tettem meg.
¥¥¥¥¥¥¥¥*¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

A törökötlátó fa.
Hatalmasabb tölgyfát hazánk termőföldje még aligha
nevelt, mint azt az óriást, melyet a kegyeletet nem ismerő
vandalizmus, illetve a vasmegyei szentgotthárdi közigazga
tási hatóság túlbuzgó elővigyázata, a múlt télen halálra
ítélt.
A közigazgatási hatóság ugyanis, mely a fát közbiz
tonság szempontjából veszélyesnek találta, a helyett hogy
ezt minden oldalon vasabroncsokkal megerősittette és igy
a fa továbbfennmaradását biztosította volna, folyó év
január havában a tulajdonosa által kivágatta.
Ez az u. n. „öreg tölgyfa" „óriási tölgy“, vagy „törö
kötlátó fa".
Nem annyira méretei, mint vénsége által tűnt fel és
mint élő emlék egy a Lappides folyó völgyében valaha
volt hatalmas tölgyerdő egyedeire emlékeztetett.
Magassága 25 m éter; a törzs hossza az elágazásig 9
méter, alsó átmérője 3 méter 50%, és 9 méter magas
ságnál az átmérője 1 mét. volt.
A fa Rába-Keresztur község határában, Szent-Gotthárdtól 1*5 kilométer távolságban a fő közlekedési pcstaut mellett egy hid közelében állott.
Kora határozottan nem volt megállapítható; állítólag
1000 éves volt. Ha ily hosszú ideig nem is élt, de sok
századot érezhetett maga felett elviharzani.
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Kérelem az erdőőr-kérdést fejtegetőkhöz.
Több szó esett már e becses lapokban a fenti kérdés
ről és sajátságos, hogy mindegyik cikk írója egy újabb
jelzőt alkalmazott használhatatlanságunk kifejezésére.
Az összes érvek abban összpontosulnak, hogy olyan
szakiskolák szükségesek, melyek az erdőgazdaság kívá
nalmainak megfelelőbb anyagot szolgáltatnak.
Helyes. De arról nem szól senki, hogy mi lesz a sok
állás nélkül lézengő eddigi szakiskolásokkal, kik az erdészet
gyalázatára mint facér jágerek, egymásnak adogatják át
a jószivű emberek ajtókilincsét, hogy tengethessék ke
serves életüket; avagy a feledés lomtárába vetnek min
ket is, mint a gyakorlatban be nem vált gazdasági esz
közöket? Bizony kár volna a nevelésünkre elpocsékolt
milliókért. Nem agyrémei ezek egy érdekeltnek, hanem
fájdalom, a valódi igazságnak megnyilatkozása.
Jó uraim, kik erdőőröket alkalmaznak, válogassák ki
a szakiskolások közül azokat, kik nem járnak lakcipőbe
és nem hordanak kemény kalapot s adjanak némi java
dalmazással honorált foglalkozást, legalább addig, mig a
jövő szakiskolájában a tisztességes existenciát megsze
rezhetik. Használhatatlanságunkat pedig megbízhatatlan,
stb. jelzőkkel ecsetelni ne méltóztassanak, mert ez által
a jobb sorsra érdemes szakiskolások szájából is kiragad
ják a falatot s nyújtják olyan embereknek, kik arra még
kevésbbé szolgáltak rá.
Kapinya Antal
Egykorú krónikások megbízható adatai alapján kétséget
kizárólag [bebizonyosodott, hogy a már akkor is „öreg
tölgyfa“ néven ismert és egyedül álló fa alatt pihente
ki a törökverő Montecuccoli fáradalmait — a törökkeli
nevezetes csatája után — 1664-ben.
Ezen csatától fogva datálódik a „törökötlátó fa“ el
nevezés is.
A régi rablóromantikából is fűződik hozzá egy szomorú
epizód.
Egy időben ugyanis a hires rablóvezér Sobri Józsi ezen
a vidéken is rettegésbe tartotta az utazó kazár kereske
dőket és donzsuánoskodása által a falusi „hienc“ (hienc
== németajkú) nép férfi fiatalságát az által, hogy ezek
válogatott virágszálait ő szerette leszakgatni.
Egy ilyen szerelmes „ Hanzi“ az ő „ Roziját “ azon
ban nem akarta a Sobri prédájára bocsájtani és ezért
szerelmestársával együtt Gotthárd felé igyekezett. Sobri
azonban őket üldözőbe vette, a nagy fánál elérte és az
akkor még lombosabb fa ágai között rejtőző Hanzit szi
vén lőve, a nem éppen busuló Rozit magával vitte.
Ezen szomorú eset óta feszület diszitette az öreg
tölgyfát, mely feszületet a környék áhitatos népe két
évvel ezelőtt a rába-kereszturi plébános vezetése mel
letti proczessióval uj és díszesebbel cserélt fel.
Most már nem hívogatják árnyat adó lombjai a tikkadt
utast, nem ijesztgetik az ágai közé telepedett kuvikok
rémes vijjogásai az éjféli vándort, m ert: „kivágták az
y
öreg tölgyfát.“

FA K ERESK ED ELEM .
Az amerikai fatermelés és fakereskede
lemről.
Alig van faügyi szaklap, mely időközönkint panaszos
hirt ne hozna az amerikai erdőgazdaságról, mely határ
talan kíméletlenséggel pusztítja az „Újvilág“ ősrengete
geit. És méltán, mert az Egyesült Államokat keletről
nyugotra átszelő vasúton utazván, már csak tönkjeit lát
hatjuk a hatalmas törzseknek, melyek még kevés év
tizeddel ezelőtt száz- és százezredmagukkal képezték a
látszólag beláthatlan időkig ki nem irtható amerikai
őserdőt.
Biz ez így van, sőt a legtöbb helyen még tuskómaradványok sincsenek már, hogy hirt adhassanak a haj
dani dicsőségről. De hát akkor honnét kerül az a rengeteg
fa, mely Amerika kereskedelmében és iparában oly fon
tos szerepet játszik? Hol van az a kiapaszthatatlannak
látszó forrás, mely oly bőven szolgáltatja tengerentúli
szaktársainknak még ma is a kemény és puhafák ezreit ?
A vonaton utazván, sehol sem látunk erdőt. Ami fa a
vasút mentén állt, azt felhasználták talpfának s egyéb
vasúti célokra, nemkülönben a környékbeli erdők fáját is
és igy a „Timberman“-nak (a fatermelőnek) jóval bel
jebb kell hatolnia az ország belsejébe, vasutakat kell
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építenie stb. úgy, hogy a kultúrát tulajdonképen még j
ma is a fatermelő viszi azokra a vidékekre, melyek er- !
dejét kitermelés céljából felkeresni kénytelen. Hogy a I
civilizációnak ezen — bárha önkénytelen — előharcosa
termelési munkájában nem épen kényes, — hogy esze |
ágában sincs uj ültetések által pótolni azt a hiányt, mely
az ő irtó munkája nyomában keletkezik, hogy tehát lé 
nyegesen más munkát végez, mint a minő a mi erdeinkben folyik, azt ugyancsak fölösleges lenne még itt is
hangsúlyozni. Azt a pusztítást, melyet az amerikai erdőgazdaság (ha ilyenről egyáltalán lehet szó) elkövet, már
az összes szaklapok kárhoztatták, még pedig annyiszor,
hogy untatnám olvasóimat, ha itt ismét előhozakodnám
vele. Annyit azonban mégis meg kell említenem, hogy
például Michiganban és a szomszéd államokban a Whitepine-fát már csak mint elmúlt idők emlékét ismerik, a
Cédrust pedig, mely Floridának roppant területeit borí
totta még nem is olyan régen, nagyobb állományokban
már nem találni sehol. E szomorú tények arra indították
az ottani erdészetet, hogy rationális erdőgazdaságot,
újításokat stb. kezdjenek m eg; sajnos azonban, hogy ez
a szép szándék — még ma is csak terv, illetőleg még
ma is csak a kezdet küszöbén áll.
Olyan erdő, mely csupa tölgyből vagy bükkből állana,
vagy a mely csak tölgygyei kevert bükkös, vagy bükkel
kevert tölgyes stb. lenne, Amerikában egyáltalán nincs.
A mi erdő még van, abban a legkülönbözőbb fajtájú fák
vegyesen, nagy összevisszaságban találhatók. Tölgy, bükk,
dió, jegenye, cseresznye, nyár, hárs, szil egymás mellett,
előtt és mögött; legtöbb persze abból a fából van, mely
nek az illető éghajlat leginkább kedvez. Északon például
nincs jegenye, sem cottonwood vagy satindiófa, viszont
délvidéken ismeretlen a hárs és a nyírfa stb. Az Egye
sült Államok közepetáján a jegenye tenyész, a tölgy és
kőris a Rokie hegységtől keletre eső államokban, mig a
csendes óceán partvidékein egyáltalán nem találni ke
ményfát, vagy csak nagyon gyéren elszórva.
Sem a hely, sem az alkalom nem alkalmas arra, hogy
részletesen elsoroljam az Egyesült Államokban tenyésző,
tán száznál is többféle fák neveit, még azokét sem,
melyek, bár magában Amerikában kereskedelem tárgyát
képezik, kivitelre egyáltalán nem kerülnek, mint pl. a
bükk, szil, persimmon, dogwood, gesztenye, magnólia,
locust stb. stb. A tölgynek összesen 280 ismert válfajá
ból 142 fajta Amerikában tenyész, (Európában csak 17
félét ismerünk), de az amerikai fakereskedő mégis csak
2 félét ád el és pedig a whiteoakot (fehér tölgy) és a
redoakot (vörös tölgy), illetőleg ezen nevek alatt hozza
forgalomba a különféle tölgyfákat. A burroak, pinoak,
overcupoak stb. mind „whiteoak“ név alatt, a scarletoak,
blakoak, dyersoak, willowoak stb. mind „redoak" gyanánt
jut a kereskedelembe.
Ám ha nincs is zárt állományú tölgyes, bükkös vagy
más lombfaerdő, de határozottan fenyves jellegével biró
erdőség már van. White pine, redwood, oregon pine,
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spruce, hemlock, longleaf, yellow pine, shortleaf yellow
pine erdő még van elég. A spruce, hemlock és oregon
pine: jegenyefenyő ; a white pine, longleaf yelloti pine
és a shortleaf yellow pine: lucfenyő. A koniferák egy
külön osztályát a ciprusfa képezi, melynek különféle
válfajait roppant mennyiségekben dolgozzák fel Amerikában.
A ciprus a délvidéki mocsaras vidékeken tenyész, tiszta
állabokban, t. i. minden egyéb fa közbekeveredése nélkül.
A kaliforniai redwood szintén ciprusfaj. New-Mexikó
nyugoti részétől kezdve egészen Washington államig
egyetlen, megszakítás nélküli őserdő vonul, mely csupa
ilyen redwoodfát tartalmaz. Ezek között épen nem ritka
ság a 300 lábnyi magas óriás. (Egy szaklap nehány év
vel ezelőtt bemutatott egy ilyen óriást, amint odvas
törzsén egy négyesfogatu postakocsi hajtat keresztül.) A
spruce — fehér jegenyefenyőfaj — fája minőségileg igen
gyenge; hazája az Egyesült Államok északi és északke
leti része. E fajtához tartozik a hemlock is, melynek
szintén hiányos, bélrepedéses fáját a pensylvaniai és
szomszéd államokbeli nagy fűrészüzemek dolgozzák fel.
Ez is magában tenyész, más fajok közbekeveredése nél
kül, óriási területeken. Oregon, Washington és BritishColumbia államok az oregon-pine hazáját képezik, mely
utóbbi a nemzetközi fakereskedelemben már ismertebb.
A white-pine (pinus strobus) az egyetlen lucfenyő,
mely Amerikában ennekelőtte feldolgozásra és kereskede
lembe került. Hazáját képezik a Maine államtól a Rokie
hegységig elterülő északi államok, melyeknek fontos ipar
cikket szolgáltatnak még ma is, jóllehet ma már sokkal
gyengébb és silányabb törzsek kaphatók, mint hajdan,
mert egy fát sem pusztítottak olyan irgalmatlanul, mint
épen ezt. Michigan államban roppant területeket lehet
átutazni, melyek valaha white-pine erdők voltak, ma pe
dig rengeteg pusztaságok, melyeken, mint szomorú em
lékek, a ledöntött fák százezreinek tuskói láthatók csupán.
A lucfenyő, mely Amerika kivitelében, küiö.iösen
Európába (főleg Németországba) irányuló kivitelében oly
fontos szerepet játszik, a pitch-pine, következő fajtákban
ismeretes :
Pinus palustris: longleaf pine, Southern pine, georgia
pine, yellow pine, hard pine (az Európában u. n. pitch
pine); pinus heterophylla: cuban pine, slash pine,
swamp-pine, bastard pine, meadow pine (nálunk szintén
pitch pine név alatt ismert). Amerikában mindezeket egy
gyűjtőnévvel nevezik longleaf yellow pine-nek, azaz

hosszú-tűlevelű lucfenyőnek.
Maga a tulajdonképeni pitch pine (pinus rigida)
(black pine) kis, csenevész fácska, melynek fája legfel
jebb fűtési és faszén égetési célokra jó ; arról tehát, hogy
ez még kivitelre is jutna, szó sem lehet. Exportra (főleg
a német piacra) jut még a pus echinata (pinus mitis) :
shortleaf pine, spruce pine, arkansas pine és a pinus
taeda: loblolly pine, oldfield pine, rosemari pine. Ezeket
az amerikai fakereskedelem a shortleaf pine, azaz
rövidtűlevelű lucfenyő gyűjtőnév alá foglalja össze.
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Lássuk most, miképen történik e fák feldolgozása. Az
első út, melyre az erdőben döntött törzs kerül, a fűrész
telepre vezet, a mi bizony sok bajjal jár és ugyancsak
sok gondot okoz. Hiszen tudjuk, hogy a fa kifuvarozása,
tehát az erdei kihozatal nálunk sem valami játékmunka
és bizony megizzasztja a vele foglalkozók üstökét, de azt
a sok mindenféle bajt és akadályt, a melyeket az ame
rikai termelőnek kell leküzdenie a kihozatal alkalmával,
nálunk még hírből is alig ismerik. Legelsőbben ki kell
puhatolni a kitermelendő fa értékét, miközben léptennyomon csalódás éri a vállalkozót. Ha ezzel elkészült,
akkor megkezdődnek a végnélküli tárgyalások az iránt,
hogy vájjon kié is hát a kitermelendő fa és tulajdonké
pen kitől kell megvenni, hogy törvényes joga legyen a
vállalkozónak a kitermelésre. Következnek az alkutárgya
lások stb. s csak ha mindezzel rendbe jutott, csak akkor
kezdheti és kezdi meg a fák döntését. A döntött fák egy
részét még az erdőben vágják oly hosszúságú rönkökké,
a milyen hosszú deszkákat szándékoznak belőlük később
fűrészelni; más részét meghagyják szálfának. A koronát
az első ágnál levágják és egyszerűen ott hagyják a hely
színén. Következik a szálfák és rönkök összegyűjtése.
Ha van közelben folyóvíz, akkor oda vontatják a víz
partra ; ha nincs, akkor egy közös gyűjtőhelyre, hordják
össze, a honnét a vállalkozónak vasutat kell építenie
fűrésztelepéig.
Hiszen van ezzel a gyűjtési munkával magával is baj
elég, de a tulajdonképeni baj csak ezután áll be. Mert
van eső nálunk is akárhányszor olyan, hogy még imád
sággal se győzzük bevárni a m egszűnését; de ha végre
mégis csak eláll, egy-két nap alalt használhatók az utak,
legalább az ápoltak. Ott azonban nemcsak ápolt, de
egyáltalán semmiféle ut nincs, hacsak az nem, a me
lyet a munkások tiportak ki maguknak. Kinek-kinek a
képzelő tehetségére bízom, képet alkotni magának arról,
hogy milyen munka lehet (ha egyáltalán lehet) a szál
fák és rönkök összevontatása és a gyüjtőtelepre való
szállítása hetekig tartó, szakadó eső által feláztatott tala
jon, melyen utak hiányában torony irányában (azaz a
fűrésztelep gyárkéményének irányában) kell nekivágni az
indás, tuskós, nyakigsár terepnek, melyben az igásbarom
hasig, a szekérkerék agyig sülyed le. Az ilyen talajra
vasutat építeni, még ha akármilyen ideiglenes vasútról
van is szó, teljességgel lehetetlen. Kénytelen-kelletlen
szünetelnie kell tehát a munkának mindaddig, mig a
talaj, legalább valamelyest, megszikkadt.
Mikor aztán végre mégis elkészül a vasút, akkor
aránylag könnyű szerével lehet szállítani a szálfákat és
rönköket a fűrésztelepre, melynek tőszomszédságában
tavat ásnak; ebbe az u. n. mill-pondsba hányják bele
az összes fá t; ott is marad mindaddig, mig rá kerül a
feldolgozás sora.
Ha van a termelőhely közelében folyóvíz, akkor ter
mészetesen azon úsztatják a döntött fákat és rönköket a
fűrésztelepig. Ez azonban sok esetben szintén bajos
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dolog, mert, hogy mást ne említsek, nyáron akárhány
szor megesik, hogy a viz sekélysége miatt nem lehet a
fát úsztatni és be kell várni, mig beáll az esőidény,
mely megdagasztja a folyó vizét, ami esetleg hónapokig
is eltarthat. Egyik vidéken tehát baj, ha kevés az eső,
másikon meg baj, ha sok eső esik. Rendszerint persze
ott esik sok eső, a hol nem kellene, a hol meg kellene,
ott száraz az időjárás.
Nem utolsó sorban jut tekintetbe az a veszély is,
melylyel az usztatás szokott járni, mikor kelleténél több
eső esik és a folyók megáradnak. Ezeket a veszélyeket
azonban mi is ismerjük, mert hiszen bennünket is fenye
getnek és károsítanak is elég gyakran.
Az Egyesült Államok északi vidékein, a hol tudni il
lik az éghajlat jóformán megfelel a mienknek, csakúgy
dívik a szánkán való kifuvarozás, mint nálunk, föltéve
természetesen, hogy a tél elég havat hoz. Nálunk pél
dául ez idén nagyon kevés fát hoztak ki az erdőből
szánuton, mert az enyhe tél kevés havazással járt. Ma
radt is az erdőkben döntött fa elég.
A fűrésztelepek és azok berendezései a lehető legkü
lönfélébbek. Vannak kis telepek, melyeken csak egyetlen
egy fűrész működik, csupán a helyi szükséglet fedezé
sére ; ez a fát épen csak a legdurvábban munkálja meg.
Viszont vannak telepek, melyek óriási kiterjedésüek és
a legmodernebb gépekkel vannak felszerelve. E gépek
gyártásában pedig tudvalevőleg az amerikai gépipar jár
legelői. Az ilyen telepen vannak körfűrészek, keretfürészek,
egyszerű szalagfűrészek és u. n. telescop-szalagfürészek,
(melyeknek mindkét oldala ki van fogazva). Legkedvel
tebbek a körfűrészek és a közönséges szalagfűrészek.
Az egyes fűrészek termelése persze nagyon külömböző.
A kicsik naponkint átlag 19—24 ma fűrészárut termel
nek, a nagyok 100-tól 700 köbméterig. Az Egyesült
Államok összes évi termelése (Kanada kivételével)
34.787.084.000 angol köbláb ! Ebből esik a koniferákra
26.153.063.000 (a többi keményfa), magára a yellowpinere 10,603.108,000 angol köbláb. (1902-iki hivatalos
statisztikai kimutatás szerint.)
Az amerikai fürészelés lényegesen külömbözik az
Európában szokottól. A fűrész alá került törzset ott nem
vágják fel egészen, hanem csak addig vágnak belőle,
mig a fa egészséges, jó deszkát ád, ha nagyobb hibát
vesznek észre, akkor megfordítják a törzset és a másik
oldalát kezdik ki, a hol folytatják a vágást; a rönköt
tehát folyton forgatják a szánon, melyet gőzerő hajt ideoda, nagy sebességgel.
Igaz ugyan, hogy az ilyen eljárással nem nyernek a
rönkből olyan széles deszkákat, mint a minőket belőle
nyerni lehetne, de viszont igaz is, hogy igy sokkal több
elsőrendű deszkát lehet előállítani, a mi előnyösebb.
Mielőtt a deszkák raktárba, illetve a száritóba jutnának,
tehát még a fűrészben, minőség szerint osztályozzák
őket, sőt a pine-fát még külön, méretek szerint is. A
második osztályozás az elszállítás előtt történik, mert
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gyakran megesik, hogy egyik-másik deszka megreped a
száritóban és a második osztályba kerül. Száritója min
den nagyobb telepnek van, többnyire akkora, hogy
100.000 láb fát képes egyszerre befogadni.
^

A b ik a v ia d a io k .
D r. F á ik Z sig m o n d tó l.

Rómában lenni és a pápát nem látni, épp oly ke
véssé helyén való, mint Spanyolországban utazni és a
bikaviadalok megtekintését elmulasztani.
Nem is teszi meg senki, még a gyengébb nem
hez tartozók sem.
A Plaza de Toros (a bikaviadalok helye) adja meg a
tulajdonképeni fogalmat a spanyol népről. — Egész
élete csupa szinháziaskodás. Ruházata fantasztikus, ar
cát kendőzi, járásában táncol és beszédében énekel.
Csak mikor a bikaviadalnál látjuk, akkor tör ki belőle
az őstermészet, megfeledkezik mindenről és átengedi
egész valóját a borzalmas játék még borzalmasabb él
vezetének.
„Panem et circenses!“ mondta a római nép és
ezt tartja a spanyol is. — Sőt annyira megy, hogy szí
vesen lemond a kenyérről, ha helyette a bikaviadalok
iszonyatos cirkusi mulatságában részesülhet.
Nincs nyoma annak, vájjon a régi időkben, a mórok
korában ismerték-e ezt a különös időtöltést. Tény az,
hogy egész a XVII. századig a spanyol nemesség előjo
gaihoz tartozott a birkával való viaskodás. — Az ilyen
tornákat fegyvergyakorlatra avagy rendkívüli ünnepélyek
megtartásakor a hódolat bemutatására rendezték. Egyet
len ilyen bikaviadalnál 1512-ben tiz nemes ember vesz
tette életét. — A küzdelem formája is más volt, mint
manapság. A nemesek lóhátról szigonynyal ölték le a
bikát.
A XVII. század óta lényegesen megváltoztak a bika
viadalok és 1749 óta, a mikor Madridban az első na
gyobb Plaza de Toros-t építették, a bikaviadalok előkelő
jellege megszűnt. Közkedveltségük a nép körében mind
jobban elterjedt és ma annyira hozzátartozik mindennapi
életszükségletéhez, hogy semmiféle hatalom, sem az absolutizmus, sem a köztársaság, sem a pápa és a pap
ság, sem pedig bármely kormány nem tudta beszüntetni
ezt az undorító mulatságot.
A mai bikaviadalok valóságos ünnepélyek, és bár
Madridban, Valenciában, meg a nagyobb városok leg
többjében kora tavasztól késő őszig igen gyakrán ismét
lődnek, mégis soha sincs hiányuk közönségben. — Pe
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dig Madridban hat hónapon át minden vasár- és ün
nepnapon folyik ez az utálatos állatkínzás. — A viaskodók manapság a nép fiaiból kerülnek k i; többnyire
a földmivesek és őkörhajcsárok sorából. — Ezek meg
unván tengődő életüket, inkább ezt a kockázattal járó
foglalkozást választják, a mely nekik évenkint 8— 15
ezer pezetát hoz, sőt az ügyesebbeknek többet is. — így
Guerra, művészi nevén Guerrita, 1894-ben egy idény
alatt több mint kétszázezer forintot keresett, mert csak
azokat a bikaviadalokat vették szívesen, a hol ő sze
repelt.
A spanyol nemesek ebben a században csak 1833ban II. Izabella királyné lakodalmán és 1879-ben XII.
Alfonz király menyegzőjén rendeztek bikaviadalokat.
Üzletszerüleg folyik most ez az egykori nemesi játék.
Hatalmas Plaza de Toros-okat építenek mindenfelé. —
így Valenciában 15,851 ember számára, Sevillában 11,000
embernek, avagy San Sebastianban 12,000 látogató
számára; a madridiban 14,000 ember elfér.
Madridban a Calle de Alcala széles útja szebbnélszebb fogatokkal telik meg, mert bizony a bikaviadalok
mulatságában épp úgy részt vesznek a gazdagok, elő
kelőek és müveitek, mint akár a közönséges, elma
radt nép.
A szenvedély hatalmába kerít mindenkit és csak nagy
erkölcsi erővel lehet szabadulni tőle. Ezt pedig ne
keressük Spanyolországban, legkevésbé az élvezetek má
morába merült Madridban. A bikaviadalok még a ze
neszerzőket is megszólaltatják, kik kompozícióikat a bika
és a kedvelt toreador képével adják ki, hogy igy ked
veskedjenek a közönségnek, mely értök él és hal.
Az utón a gyermekek játéka is a bikaviadalok imitá
ciójából áll. A hová nézünk, minden kirakatban a bika
viadalra emlékeztető tárgyakat látunk. Hisz a spanyol
gyermeknek banderillát adnak, úgy ahogy a mi pólyás
babáinknak pojácát szokás adni. Van külön bikaviadalöltözet, a melyben a spanyol gigerlik ellátogatnak a
turfra, akarom mondani a Plaza de Toros-ra. És van
nak külön kifejezések, a mellyel a bikaviadalok hat hó
napja alatt a legelőkelőbb szalonokban találkozunk; szó
val egész Spanyolország minden egyes nagyobb városa,
de főleg Madrid hat hónapon át a bikaviadalok igéző
varázsa alatt áll.
A közönség már három óra előtt künn van a küzde
lem színhelyén és fel-alá sétál abban a körönében, a
hol később a bika szedi áldozatait. — A zene hang
verseny-darabokat ad elő és az emberek megbeszélik
az esélyeket, mialatt tanulmányozzák a napi műsort,
mely a származástól fogva egész pontos leírását adja a
bikáknak ; felsorolja az összes résztvevő személyzetet,
körülményesen elmondja a toreador eddigi viselt dolgait
és gyakran bemutatja a bikákat képben is. A műsor
egyik oldala pedig rubrikázva van, a hová a közönség
bejegyzi, hány lovat ölt a bika, hány szúrást kapott stb.
Az óra négyet ütött, a porondot kiüritik. Mindenki
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helyére megy és feszült figyelemmel várja a történendőket.
Megjelen a hivatalos kiküldöttje a városnak és meg
adja a jelt az ünnepély megkezdéséhez.
Ünnepélyes sorrendben felvonul az egész személyzet.
Ez a látvány igen szép és érdekes. A közreműködők
mind spanyol nemzeti öltözetben, élükön a lovasokkal
festői látványt nyújtanak. — Mikor a cuadrila elvonult,
a hatóság átadja a toril kulcsát. Ebbe a koromsötét
helybe őt órával az előadás kezdete előtt bezárták a bi
kákat. Az ajtó nyílik és a bika eszeveszetten rohan a
világosság után. A nagy embertömegtől egy pillanatra
meghőköl, különben is a már szokatlan világosság hir
telen megállásra kényszeríti. — Hatalmas, fenségesen
szép állatnak látjuk ekkor és szinte sajnáljuk, hogy ide
került az arénába, a hol rövid időn kimúlik.
Immár közeledik a piccador. Lovának egyik szeme
be van kötve, hogy a bikát meg ne lássa. A chulusok
(vöröskendősek) izgatni iparkodnak az amúgy is megri
adt állatot és a picador lovával egészen közel megy a
bikához. A bika egyszerre csak fejét leszegzi és a szarvá
val egyenesen nekimegy a ló hasának. A piccador ugyan
beleszurja nehány centiméter hosszú picáját a bikába,
hogy a veszélyt elhárítsa, de ez mit sem segít. A ló
belei egyszerre csak lelógnak a földig. — A szegény,
védtelen állat még nem esik össze, hanem két kísérő
jétől verve és biztatva még tovább szalad néhány lé
pést. A bika még egyszer nekiront és a ló hanyatt vá
gódik, maga alá temetve lovasát. A két kisérő a piccadort iparkodik a ló alól kiszabadítani, a szegény lovat
pedig biztatják ütésekkel a felkelésre. Tényleg fel is áll
és a piccadornak újból fel kell ülnie. Páncélozott bőr
nadrágja már kiszakadt, lova már csak folytonos bot
ütésekre megy továbD és mégis be kell várnia a bika
újabb támadását.
Végre a ló kidől és a két kisérő a vérnyomokat rög
tön eltakarja földdel. Ezen idő alatt a chulusok foglal. koztatják a bikát. Ez a borzalmas, utálatos és undoritó
komédia háromszor, négyszer ismétlődik. És ha a kö. zönség kívánja, hoznak még ötödik és hatodik lovat is,
hogy a bika hadd dühödjön minél jobban. Egy alka
lommal a piccadort lovastól fölröpitette a levegőbe, úgy,
hogy a szegény embert ki kellett vinni, a ló pedig rög
tön megdöglött. — Miért ez az iszonyatos öldöklés, mi
nek a védtelen állatnak ez a kíméletlen lemészárlása?
Azt mondják, hogy hisz csak 30—40 forintos, sintérnek
való lovakat hoznak a bika elé és a lovak öldöklésére
azért van szükség, mert a meleg vér láttára és szaglá
sára tud csak igazán megvadulni a bika. L ehet! De
hogy ezt mikép lehet élvezettel nézni, az már aztán
nem igen fejthető meg.
Végre a hivatalos személyiség megelégelte és kürt• szóval jelt ad a befejezésre. Elmúlt az első felvonás, el
mennek a piccadorok, ha egyáltalán még menni tudnak
. és megkezdődik a második ütközet.
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A feldühödött bikát a chulusok izgatják színes ken
dőikkel és ha nagyon nyomukba jön, bámulatos ügyes
séggel átugranak a barrieren, mely közel két méter ma
gas. Gyakori eset, hogy a bika is átugrik és végig sza
lad azon a keskeny közön, mely a porondot a közön
ségtől elválasztja. A megsanyargatott állat keresi a ki
vezető utat és meg is találja, mert időközben a porond
ajtaját felnyitották. Őrömmel szalad be az ajtón és is
mét ott találja magát kínzóival szemben.
Megjelennek a banderillerosok, a kik szigonyaikat (banderilla) tartják két kezükben. A színes papírokkal bevont
banderillákkal izgatják a bikát, mig az nekik megy és
akkor hihetetlen ügyességgel két oldalról a két szigonyt
belédöfik és félreugornak. A vér patakokban folyik a már
most nagyon leapadt állat testéből. Szemünk láttára
összeapad a bika, mert a nagy izgalom teljesen kimeríti.
A hatalmas állat, mire a 6—8 banderilla hátában van,
már csak a saját árnyéka.
Megszólal a kürt, befejeződött a második felvonás és
a küzdőtéren megjelen a toreador, a bika tulajdonképeni
ellenfele. Jobb kezében hosszú vékony toledó-pengét (espada) tart, melyet a muletaval (négyszögméter nagyságú
vérvörös kendő) beföd. Üdvözli a viadal hivatalbeli inté
zőjét, fényesen aranyozott öltözetével egyszer körüljárja
a porondot és azután a munkához fog.
Rendkívüli ügyességgel lobogtatja a vörös kendőt a
már teljesen kimerült bika előtt és sikerűi neki az álla
tot ismét felbőszíteni, ő azonban már nem szalad előle,
mert folyton a bika szemébe nézve, ki tudja mérni min
den mozdulatát és úgy félrelépni, mintha a legkisebb
veszély se volna. Mikor már ez az izgatás vagy tiz per
cig tartott, egy alkalmas pillanatban, mikor a bika
neki támad — mert sohasem szabad a bikát észrevét
lenül megtámadni — a pengét markolatig beleszurja a
nyakszirtjébe, hogy a szivéig hatolva a bikát megölje.
Ritka kivételes eset, hogy az espada egyenesen kifesziti
pengéjét és élőiről szúrja a bika nyakába, illetőleg mel
lébe. Az első szúrás csak a nagy művészeknek és gya
korlott espadáknak sikerül; ezért azután külön jutalom
fejében megkapják a bika fülét. Rendesen kétszer, három
szor kell a szúrást ismételni, mig a bika szájából a vér
tódulni kezd és előbb első lábai felmondják a szolgálatot,
majd pedig leroskad. Ilyenkor megadják neki a kegyelem
döfést.
Három öszvér együvé fogva és kellőkép felszerszámozva kivonszolja a megdöglött lovakat és bikát. A torna
véget ért, gyorsan eltakarítják az összes vérnyomokat és
kezdődik a második bika megkinzása.
így egymásután 6 —8, sőt hosszú nyári napokon 10— 12
bikát is leölnek.
És a nép ujjong, mulat, élvez, szinte bosszankodik,
mikor az est beálltával a komédia véget ér. Bizony még
megéljük, hogy valami élelmes vállalkozó villanyos vilá
gítás mellett fog bikaviadalokat rendezni.
Elámulva ültem helyemen. Figyelemmel kisértem a
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nép minden egyes mozdulatát és nem hittem szemeim
nek, a mikor egy-egy sikerült szúrásért vagy döfésért az
embereket felugrani láttam, kendőket lobogtatni és kalap
jukat ledobni.
A toreadorok pedig a nők különös kedvencei. Cuk
rot, zsebkendőt, fátyolt, de sőt szerelmes leveleket do
bálnak nekik és úgy ünnepük, mint egy embert, ki na
gyot és magasztosai alkotott, pedig hát csak egy végleg
kimerült bikát szúrt le.
És micsoda orditozás támad, ha valamelyik banderilleros nem tudja elég gyorsan belédöfni a banderillát. Fü
tyülnek, tombolnak és nem bánnák, ha az a szegény
ember ott nyomban a bika szarvára kerülne, csak a banderilla jusson mielőbb az állat hátába.
Az állat kitör az emberből. Megvetéssel fordulunk el
ettől a néptől, mely nem tud magán uralkodni és szítani
igyekszik bestiális hajlamait
Most vagyunk csak képesek elképzelni a kubai kegyet
lenkedéseket és belátjuk, hogy az olyan nép, mely igy
vigad, tényleg nem lehet képes gyarmatai lakosságának
életéről gondoskodni. A míg még a középkorban ez csak
a nemesek játéka volt és ritkán fordult elő, addig csak
hagyján. De másfél század óta fokozatosan terjednek a
bikaviadalok és velük terjed a nép elaljasodása. Nem
boldogulhat az olyan nép, mely ezekben a vérfürdőkben
találja örömét. Valóban sajnálatos dolog, hogy az ame
rikaiak végkép le nem igázták ; mert akkor egy kissé a
kulturális passziókra szorították volna, hogy végre is le
tegyenek a barbarizmusról.
Portugáliában régente szintén megvoltak a nemesek
által rendezett bikaviadalok. Sőt a portugál királyok örö
mest vették tudomásul a nemeseknek a XVIII. században
abbeli igyekezetét, hogy ezt a nemesi tornát lehetőleg
gyakorivá tegyék. Különösen I. József király idejében
voltak napirenden a bikaviadalok. Egy ilyen ünnepélynél
történt, hogy a bájos udvari hölgyek által körülvett király
szeme láttára a bika szarvával úgy feldöfte Arcos herce
get, hogy az holtan lerogyott lováról. A herceg atyja, a
király főlovászmestere, kétségbeesetten berontott az aré
nába, felemelte a fia kezéből kiesett pengét és irgalmat
lanul leőlte a bikát.
Ez az iszonyatos jelenet élénk megbeszélés tárgyát
képezte és az éleseszü és teljhatalmú miniszterelnök,
Pombal márki felhasználta a kedvező alkalmat, hogy
véget vessen ezeknek az undorító játékoknak. A király
nem szívesen egyezett bele a dologba, de egyrészt meg
szokta első tanácsadójának minden kívánságát teljesíteni,
másrészt meg igazat kellett adnia Pombal márki amaz
igen helyes megjegyzésének, hogy Portugália lakossága
sokkal gyérebb, semhogy minden egyes bikáért egy em
beréletet áldozhatna.
A portugáliai bikaviadalok azóta egyszerű cirkusztornák,
a melyeknél ritka kivételes alkalmakkor előfordulnak
ugyan sérülések, de a melyeknél az öldöklés teljesen
kivan zárva.
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A bika szarvát ugyanis letompítják és bőrrel bevon
ják. Az ünnepélyes felvonulás után következik a piccadorok működése; csakhogy más formában.
Ők a ló szemét nem kötik be és nem állnak meg a
bika előtt, a mig az feldöfi. Hanem folyton körben galop
poznak, ha pedig a bika nyomukba jön, akkor hosszú
lándzsájukkal elriasztják, mig a vöröskendősek ismét meg
szabadítják tőle. A banderillerosok működése után pedig
a toreador egy fapengével csak jelzi a leszűrést. Toldás
képen még az espada távozása után a sárgasapkás erőmüvészek, vagy tizen, megfogják a bikát, hogy mozdulni
ne tudjon. Esetleg egyikök felül a szarva közé. Ezzel
tanujelét adják bátorságuknak és erejöknek. Ezután szelíd
ökröket haranggal a nyakukon kergetnek be a porondra,
a melyek társaságában a bika szépecskén kivonul.
Látjuk tehát, hogy a portugálok humánusabb módon
is tudnak mulatni a bikaviadalokon, a mivel első sorban
a saját lelkűket mentik meg az elzülléstől.
De még ezt a mérsékelt bikaviadalt is csak ritkán
rendezik, mert egy-egy bikaviadal belekerül 3—4 ezer
forintba és a portugáloknak nem sok a pénzük. Viszont
még nem sülyedtek annyira, mint a spanyolok, hogy
képesek volnának feláldozni testi jólétüket a bikaviadalok
bestiális szenvedélyének.
Sajnálatos tény, hogy a bikaviadalok Spanyolországból
már kezdenek átterjedni Franciaországba is. Bordeauxban
évente 4—5 bikaviadalt rendeznek. Franciaországban
azonban megvan tiltva a bikát leszúrni és igy nem tud
nának a dolognak kellő érdeklődést biztosítani, ügy fog
tak ki tehát a rendőrségen, hogy a bikát minden egyes
alkalommal mégis leölik ; mire a rendőrség azonnal köz
belép, erre a toreador kijelenti, hogy nem szándékkal
tette, de a küzdelem hevében véletlenül megesett a
dolog. A vállalkozó pedig lefizeti az ötszáz frank büntetést.
Bezzeg más téren hódítottak a spanyolok a közép
korban ! Manapság már csak a bikaőlés és az adósságcsinálás terén visznek vezérszerepet Európában.
¥¥¥¥¥¥¥¥¥*¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

— A vö rö s fenyő (Larix e u r o p a e a D. C .) e r d ő 
te n y é sz e ti tu la jd o n ság airó l értekezik Cieslar dr. a
„Centralblatt für das gesammte Forstwesen“ című lapban.
Ismeretes, hogy az értékes vörös fenyő telepítésével
mindenfelé tettek kísérleteket s ezen kísérletek sok ne
hézséggel jártak, ezért érdekes Cieslar dr. ebbeli több
évi kísérletezésen és tapasztalaton nyugvó tanulmánya,
mely sokban útmutatásul szolgálhat.
A vörös fenyő — hozzá véve szibériai válfaját (Larix
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sibirica. Ledeb.) is — természetes földrajzi elterjedését
illetőleg, öt öv állapítható meg.
1. Az alpesi öv nagyon kiterjedt; magában foglalja:
Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Karinthia, Alsó és FelsőAusztria tartományokat, Itália nyugati határát és Svájcot.
Érdekes, hogy a Karszt hegységben a vörös fenyő
természetes módon nem fordul elő. Az Alpokban lemegy
a völgyek aljára, 400 m. magasságig is a tenger szine
felett, 700 m.-ig bükkel elegyes, 900 m.-ig tiszta teljes
záródású erdőket alkot.
2. A morva—sziléziai öv a Szudetákban kis, kbl. 30
négyzet mértföldnyi területre terjeszkedik ki. Található
357—866 m.-nyi magasságban, 800 méteren túl csak
szórványosan. A talajban nem válogatós, elegyes faneme
a lúc , jegenyefenyő és a bükk. Az újabb telepítések al
pesi magból erednek.
3. A délnyugati orosz (orosz—lengyel), Galícia északi
részébe terjedő öv. Itt a vörös fenyő többnyire 250—320
m.-nyi magasságban fordul elő s televényes talajon erdő
ket alkot. Ezen elterjedési öv valamikor, 193—246 m.-nyi
magasságra is kiterjedt; ezen állítás mellett tanúskodnak
az itt 300—500 évvel ezelőtt épült urasági lakok.
4. A magyar—galíciai kárpátokban, különösen a Tátrá
ban 1580 m.-ig is felmegy a vörös fenyő, tehát magassabbra mint a lucfenyő, a havasi fenyő mögött kbl. 100
m.-rel marad vissza.
5. Az oroszországi öv a Fehér tenger, Onega tó,
Nizsni —Novgorod és Perin vonaltól Szibéria belsejébe
terjed és a vörös fenyő szibériai válfajával dicsekedhetik.
Ezek után a szerző kétségbevonja a legtöbb iró azon
állítását, mintha a vörös fenyő határozott magas hegységi fa volna, mert az Alpok és Kárpátokon kívül a
dombos vidéken, sőt a lapályon is előfordúl (Galíciában
193—246 m.)
Majdnem biztosan állítható, hogy a vörös fenyő vala
mikor az Alpoktól egész a Kárpátokig és innen az Ural
hegységig összefüggő övét alkotott.
Hogy ez most nincs így, nem klimatikus, hanem
geológiai viszonyoknak tudható be. Az elszakadás azon
ban már régen történhetett s ez az oka, hogy a vörös
fenyő Európa nyugati részében különleges alakzattá fej
lődött ki.
A vörös fenyő klimatikus változatai határozott különb
ségeket mutatnak, amint azt a szerző a szudeti és az
alpesi egyedeknél tapasztalta. A kettő közötti különbség
a kővetkezőkben foglalható össze: a szudeti vörös fenyő
fiatal korában jóval gyorsabban nő, mint az alpesi, ko
ronája karcsúbb, ágai vékonyabbak, felfelé irányulók, a
törzshöz simulók, törzse sudarabb, gyökérzete nem oly
dús ; a hótörésnek — valószínűleg karcsú koronája kö
vetkeztében — jobban ellenáll. Az alpesi fenyő először
a kísérleti telepen ritkult meg. Ebből azon tenyészeti
szabály vonható le, hogy a szudeti fenyő jobban elbírja
az elegyedést (nem szorul úgy a fényre, mint az alpesi.)
A szudeti vörös fenyő dombos vidéken és középhegység-
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ben nemcsak sudárabb törzset, hanem nagyobb fajsúlyú
fát is nevel, mint az alpesi fenyő.
Az alpesi vörös fenyő enyhébb termőhelyen hajt és
később hullatja tűleveleit, mint a szudeti vörös fenyő.
Ennek magyarázata az, hogy a zordabb éghajlathoz szo
kott alpesi fenyő enyhébb vidéken előbb találja meg a
rövid hajtások fejlesztéséhez szükséges hőmérséket.
Az Alpok különböző tengerszin feletti magasságaiban
eszközölt telepítési kísérletek azonban azt is mutatják,
hogy a szudeti vörös fenyő a magasabb régiókban el
veszti jó tulajdonságait és oly hiányokat mutat fel —
növekedésében visszamarad, megritkul — melyek ezen
fanemet magas hegységi fává alkalmatlanná teszik.
A szibériai vörös .'enyő Uraiban 1200 m.-ig, Szibériá
ban még magasabbra is felmegy, többnyire elegyesen
lúc és erdei fenyővel; helyenként tiszta fenyveseket is
alkot.
Élettani és alaktani tulajdonságaiban elüt az alpesi
vörös fenyőtől; Mayr tanár felemlíti egyenes sudár növé
sét és Dobrovliansky tanár azt. állítja, hogy a szibériai
fenyő 80°/o-a, az alpesinek ellenben csak 20°/o-a egyenes
sudárú. Ez már a fiatal fákon is észrevehető. Ágai rövi
dek, vaskosak, koronája karcsú, gúla alakú, hónyomástól
alig szenved; fiatal korában feltűnően lassan nő (4 éves
korában átlagos magassága 15 cm. az alpesi v. fenyő
77 cm.-nyi magasságával szemben) s bár Mayr szerint
árnytűrése nagy, nem alkalmas fiatalosok pótlására. Fel
tűnő még azon tulajdonsága, hogy fiatal korában egyes
példányok magasságban túlszárnyalják az ősszeséget.
A vörös fenyő ellensége a gombák közül a vörös fenyő
rák (Peziza Willkomm» R. H.). Szerző szerint ennek ve
szélyességi foka összhangzásban áll a vörös fenyő tele
pítésénél kifejtett tevékenységgel.
Hartig R. azon állítása, hogy a vörös fenyő elterjedése
az Alpok felsőbb régióira szorítkozik, mert csak itt állhat
ellent ellenségeinek, nem felel meg a valóságnak. Hogy
a magasabb régiókban nincs annyira kitéve a vörös
fenyő a rák károsításainak, nem a magas iekvésnek,
hanem annak tudható be, hogy itt a fenyvesek termé
szetes felujulásból erednek. Az alább fekvő pedig a mes
terséges és sokszor észszerűden telepítés miatt pusztul.
Szerző a vörös fenyő rákot 1750 m. magasságban is
találta. Ezek után a szerző úgy az Alpokban mint a
Szudetákban szerzett tapasztalataiból azon következtetést
vonja le, hogy a rák-gomba fellépése nincsen helyhez
kötve. A megtámadás tehát nem függ a termőhely ten
gerszin feletti magasságától, hanem a fertőzés ott lép
fel, hol a termőhely talaja és levegője nedves, ahol lég
csere hiány van, és a termőhely meg nem felelő. Egy
szóval, a vörös fenyő élettevékenységének csökkentése
maga után vonja annak érzékenységét a rákbetegség
iránt s végre elhalálozását is, mint a rák és a termőhely
következményét.
Az élettevékenységet csökkenthetik külső sérülések i s :
ágak letörése, kéreghántás, a Coleophora laricella Hbn,
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és a Tortrix Zebeana Ratz, által okozott nagymérvű sérü
lések, hótörések stb. A megfelelő termőhelyen nőtt erő
teljes vörös fenyőt nem kell a rák-gombától félteni, még
akkor sem, ha az fel is lépne rajta.
A tiszta vörös fenyvesek valóságos fészkei a rákgom
báknak. Másrészt a határozott száraz és silány talajon a
vörös fenyő sorsa a rákgombával szemben ugyanaz, mint
a túlnedves talajon.
Ezek után a szerző azt állítja, hogy a Peziza Willkommini
nem határozott jellegű parasyta és hogy az általa okozott
károsítások nagyobb része emberi kéznek tudható be. A
rákgomba csak másodlagos baj, mert ha az igazi para
syta volna, akkor megtámadná a fiatal 2—5 éves cse
metéket i s ; ezt pedig a szerző sehol sem tapasztalta.
Ezek után áttér a vörös fenyő telepítésénél követendő
szabályokra.
A vörös fenyő a talajban — annak összetételét illető
leg — nem válogatós, csak eléggé üde és mély legyen,
és tartalmazzon elegendő tápanyagot. Kerüli a mély völ
gyeket, általában oly helyeket, hol túlnedves a levegő
és korlátolt a világosság. A túlnedves vagy túlszáraz talaj
nem felel meg neki. Tengerszini magasság tekintetében
nem válogatós; található 200—1500 m.-ig.
Az erdőalakot illetőleg azt találjuk, hogy az Alpokban
800— 1300 m.-nyi, de sőt még a magasabban fekvő öv
ben is a vörös fenyő a lúccal elegyes állabokat alkot, a
fő állab (lúc) mesterséges telepítését meglehetős laza
kötelékű talajban próbálgatják (ha.-kint 3000—5000 drb.
csemete vagy 3000-nél kevesebb is.) A természetes fel
újításoknál a főállab az egész területen elszórt sűrű cso
portokat alkot s az ezek között lévő hézagokat vörös
fenyő tölti be. Ezen hézagokba vagy mesterségesen tele
pítenek vörös fenyőt, vagy pedig természetesen ujúlnak
fel azok. Ilyképen a vörös fenyő kedvező termőhelyen
áll, hol szabadon növekedhetik. Előnyére szolgál még
ezenkivül az, hogy az alpesi lúc-fenyő fiatal korában las
san nő, előbb dús gyökérzetet fejleszt s csak azután nö
veszt koronát; ellenben a vörös fenyő a magas régiók
ban is korán fejleszt hosszú, erőteljes hajtásokat. Ha a
vörös fenyő az ilyen elegyes állabokban a lúc-fenyőt
túlszárnyalná, akkor mesterséges beavatkozás szükséges.
Egyáltalában elegyes vörös fenyő állabok sikeres nevelé
sének első fő feltétele, hogy a vörös fenyő első 30—40
évében a lúc-fenyővel szemben előnyben részesüljön. Ez
összefüggésben áll a vörös fenyő nagy fényszeretetével,
mely tekintetben felülmúlja a többi tűlevelűeket.
Más képet mutatnak a dombos és lapályos vidék ele
gyes vörös fenyő állabai. Itt a ha.-onkénti csemete menynyiség 6000—8000 drb., abból egynéhány száz darab
vörös fenyő, melyet vagy egyenként, imitt-amott, vagy
csoportokban ültetnek el.
Elegyes állabok telepítésénél tekintettel kell lennünk
arra, hogy a telepítendő fanemek mennyire kívánják meg
a fényt, s ezenkivül növekedésükre és ezeknek egymás
hoz való viszonyára is.
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E tekintetben a lúc és vörös fenyő magassági növeke
dését illetőleg a következők tartandók szem előtt: a vö
rös fenyő magassági görbéje az első 20—40 évében a
lúc-fenyő görbéje fölött van ; ezután — kiválóan jó termő
helyen később is — a lúc-fenyő veszi át a vezérszere
pet ; kedvezőtlen esetekben még előbb i s ; de ekkor a
vörös fenyő élete veszélyeztetve van. Ezen eset a lapályi
erdőkben áll be, ahol a vörös fenyőt buja növésű sűrű
lúc-fiatalosba ékelik; a koronának egyoldalú beárnyékolása következtében, mely iránt a vörös fenyő rendkívül
érzékeny, elveszti áthasonítási szerveit s a fa kivesző
félbe jut. Hogy az elegyes vörös fenyő állaboknak mé
lyebb fekvésű helyeken való telepítése sikertelen, leg
többször a fanemek észszerűden elegyítésének következ
ménye. Valamivel jobb eredményt mutatna e tekintetben
a fiatal korában gyorsabb növésű szudeti vörös fenyő.
Sokkal könnyebb a vörös fenyőt jegenyefenyővel ele
gyítve nevelni, mivel az utóbbi magassági növekedésé
ben a vörös fenyővel szemben 50 éves koráig, sőt még
tovább is visszamarad. Pfeifer szerint a freudenthali er
dőkben még 100 éves korban sem lehetett a jegenye
fenyő részéről elnyomást észlelni.
Jó elegyes fanem a bükk is, de úgy ennél, valamint a
jegenyefenyőnél is szem előtt tartandó, hogy a vörös
fenyő kimagasló állást foglaljon el. Az elegyítésnek korán
kell történnie, amikor a jegenyefenyő, illetőleg a bükkfiatalos még alacsony; esetleg mesterségesen kell a vörös
fenyőnek növő teret biztosítanunk.
Ugyanez áll a gyertyánnal elegyes állabokról is.
Legnagyobb nehézségbe ütközik a vörös- és lúc-fenyő
elegyes állabok nevelése a dombos vidéken és a lapá
lyon, hol a lúc-fenyő buja növekedést mutat. Itt arra
kell törekedni, hogy a vörös fenyő magassági növeke
désben megelőzze a lúc-fiatalost. Hibás tehát a tarvágá
soknál eddig alkalmazott eljárás, mely abban állott, hogy
a vörös fenyőt a már meglévő lúc-fiatalosba utólag tele
pítették; ily módon a vörös fenyőre nézve elveszett 3 - 5
év, mi kbl. 2 mmnyi magassági növekedésnek felel meg.
Ellenkezőleg, a vörös fenyő mindjárt a vágás kita
karítása után, a lucfenyő előtt felépítendő, körülbelül
egyenlő területű, de szabálytalanúl eloszlott foltok
ban ; ha.-ként 500 csemete elegendő. A vörös fenyő
nek kbl. 1.5--2 m. átmérőjű növőtér biztosítandó. Az
erdőgazdának további teendője abban áll, hogy a két
fanem közötti viszonyt szabályozza és a vörös fenyőnek
idejekorán rendes gyérítéssel segítsen. A soros elegyítés
az eddigi tapasztalatok szerint nem vált b e ; legjobb az
egyenkénti vagy kis csoportokban való elegyítés.
Ha már meglévő lúc-fiatalosba kell elegyítenünk, akkor
a vörös fenyő a meglévő tereken, vagy ha ilyenek nin
csenek, mesterségesen készített tereken telepítendő.
Lúc- és jegenyefenyő-fiatalosban a vörös fenyőt az
utóbbiba elegyítsük; jegenyefenyő és bükk-fiatalosban az
utóbbinak adjunk előnyt. Azonban mindenütt kerüljük a
mély fekvésű völgyeket, árkok- és mélyedéseket.
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Elegyetlen vörös fenyő állaboknak csakis a magas
hegység legfelsőbb faövében van helye; ilyeneket talá
lunk az osztrák Alpok nyugati és déli lejtőin, 1600—2000
mnyi tengerszint magasságban.
(Centralblatt f. d. g. Forstesen.)
Q, /.

A kaliberről.
(Egyúttal válasz B. M„ Sz. Gy. és H. K. uraknak)
Már többször kérdezték tőlem kezdő és öreg vadá
szok, milyen öbü és milyen rendszerű golyósfegyvert
legcélszerűbb honi vadászatainknál használni, és habár
erről a kérdésről úgy a Vadászlapban, mint e helyen is
több Ízben kifejeztem nem mérvadó nézetemet, most
csak nehány általános vonatkozású megjegyzést kívánok
a már elmondottakhoz fűzni.
Nem célom az újabb találmányu vadászfegyverek sok
féle rendszereit felsorolni, őket külön ismertetni, mert
azok leírása egy kötetet tenne ki és akkor is könnyen
megeshetne az, hogy mig a könyv a nyomdából kike
rülne, addig egy egész sereg más legújabb rendszerű
fegyver feltalálásáról értesülnék. Az amerikai, angol,
belga, német és francia fegyvergyárak és fegyverková
csok lázas sietséggel versenyeznek egymással; nyakrafőre gyártják az uj öldöklő puskákat, azokat hangzatos
leírásokban ismertetik s igy nem csoda, ha a vadász
ember a sokból nem képes kiválasztani a neki legmeg
felelőbbet. Ha egy nagyobb vadászaton Nimródnak tiz
hivét találjuk, bizonyos, hogy háromnak nincs egyforma
fegyvere, de azért kevés olyan vadászszal találkozunk,
aki golyós fegyverét égig ne magasztalta volna. Egyik
az ismétlő 8 mm.-es Mannlichert, másik a drilling 11
mm.-es golyós csövét, a harmadik a 6 mm.-es Mannlicher-Schönauert magasztalja, mig a társaság legidősebb
tagja, az ő 500-as ekszpressét a világ összes kis-kaliberü
puskájáért fel nem cserélné. No és kinek van igaza ?
Talán mindenkinek? Alighanem, mert annyi bizonyos,
hogy igen kevés rossz csövű és rosszul hordó golyós
fegyvert láttam, hanem aztán annál több olyan vadász
szal találkoztam, ki fegyverével önhibája miatt nem birt
kellő sikert felmutatni.
Nekem igaz, egy 8 mm.-es precíz lövő egycsövű
Mauser-fegyveren kivül tökéletesebb puska nem kell.
Ha ólomvégü golyót használok, meglövöm vele a med
vét, a vaddisznót, a szarvast, a zergét, az őzet, mig a
teljes nikkelburkolattal vadászhatom siket- és nyírfajdra.
Pontosan lő 300 lépésig, lövése füstöt nem gerjeszt és
ha a golyó a vadnak nemes részét éri, abban oly ron
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csolást visz véghez, hogy a hosszas utánkeresés ki van
zárva.
A fegyver hordképessége 500—600 méter, de 200 —250
lépésnél távolabbra még álló fővadra sem lövök, mert
tudja azt minden vadász, hogy azontúl semmiféle honi
vadat jól megcélozni nem lehet, mert a légy már ebben
a távolban is teljesen takarja a legerősebb szarvas tes
tét is.
A kis kaliberű golyósfegyvereknek azonban igen sok
ellensége van a vadászok között s az leginkább onnan
ered, mert cserkészeteknél legtöbben túlbecsülik a fegy
ver találó- és hordképességét; 500, 600 lépésnyire is
odadurrantanak vele s ha aztán valaki ellövi a fővad
nak egyik lábát s a vadat nem bírja elcsípni, kész a
helytelen Ítélet, hogy biz a Mauser, Mannlicher vagy Is
ten tudja melyik rendszerű, de denique kis kaliberű
fegyver nem ér egy hajitó fát sem, az 500-as golyó a
szarvast tűzben marasztalta volna stb. stb. Pedig annak
a szegény szarvasnak tökéletesen mindegy, akár a 6
mm.-es golyó, akár egy hatfontos viszi el az első lábát,
a többi megmaradt három lábán mégis csak elmene
kül mindig.
A mily kitűnő és megbecsülhetetlen kisérő a kis
kaliberű golyós fegyver a higgadt hegységi vadász ke
zében, ép oly veszedelmes szerszámmá válhat olyan
embernél, aki nem számol a körülményekkel, szeleskedik s döggé lövi a vadat.
Olyan bírálatot is hallottam már, hogy a 6l/s ’%,-es
löveget nagy távolságokra a szél befolyásolja (?); csak
hogy az illető nagy távolság alatt a 600 lépést meg
haladó distanciát értette. Nyilvánvaló, hogy ily távolról
1 csak távcsővel felszerelt fegyverekkel vadászhatunk siker
rel, nekem pedig e tekintetben saját tapasztalataim nin
csenek, de igen sok korrekt vadásztól hallottam, hogy
ezek a modern kilométerre járó vadászpuskák megbíz
hatatlanok.
Nem is kötök velük ismeretséget, mert az olyan mu
latságból, jiol az ember egy fél négyzet kilométernyire
minden irányban uralja a helyzetet, nem kérek; de, hát
ez a fenomenális találmány bizonyára nem közönséges
halandó kedvéért készül. Én pedig a vele való vadásza
tot ép úgy elitélem, mint azt, mikor az illető vadász nem
képes a dürgő fajdkakast a hajnali világnál lelopni, ha
nem pokoli sötétségben kis villanylámpa fényénél ejti
zsákmányul a fejedelmi madarat. Szegény vadállomány!
Mi lesz veled, ha Nimród fiai kényelmes léghajókban
sebesszárnyu sasként négyzetmértföldeket vadásznak be
egy nap alatt, midőn majd a zöldkabátosnak csak meg
kell látni a vadat, mikor már ez magában biztos halál
az erdők, mezők és vizek lakóinak.
Ki tudja egy évszázad múlva miféle ördöngős masiná
val öli majd a teremtmény e legtökéletesebb alkotása
a többi alsóbbrendüeket. . .
,mecs Béla
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ereszű kolibánkhoz s ott, úgy ahogy elhelyezkedve, pat
togó tűz mellett vártuk a kakasok beröpülését megfigyelő
vadőrök visszatértét.
A határtól alig egy negyed órányira volt a dürgési
hely, melyet a mi vadőreink fedeztek fel, s a melyre
engedélyt kaptam, hogy társaimmal együtt az ott dürgő
kakasok közül néhányat zsákmányul ejthessek.
Idegen terület volt különben, nem az én reviemhez
lartozott, de miután eddig senki sem ismerte ezen dür
gési helyet, a szomszédos pagony előzékeny gondnoka
megengedte, hogy kisértsem meg ott vadász-szeren
csémet.
Kényelmesen elhelyezkedve a tűz körül, sokat cseveg
tünk, locsogtunk egyről másról, leginkább bolondos va
dászhistóriákat mondtunk el egymásnak s bizony nem
minden volt éppen lélekemelő amit mi ott diskuráltunk.
De hát képzeljenek el együtt három vadászembert, azok
csak nem tárgyalhatnak János vagy egy másik apostol
korinthusi levelei felől.
Különben beszéltünk szolid dolgok felől is. így például
Náci barátom azt kérdezte, hogy hogy is megy az a
dürgés, mert ő még sohasem volt kakasdürgésen.
Megmagyarázom neki, úgy a hogy lehetett, hogy reg
gel három órakor, mikor már leshelyeinket rég elfoglal
tuk, fog hallani a közelebbi vagy távolabbi fáról valami
különös kappogást, sziszegést, az a kakas, mely rá nem
sokára, mikor még nagyon sötét van, leszáll a földre,
ott dürgés közbe nagyokat ugrál, táncol stb., s arra is
figyelmeztettem, hogy addig a földön ugráló kakasra ne
lőjjön, amig a puskacső legyét tisztán nem látja. Aztán
kérdi Náci, hogy milyen seréttel lövünk a kakasra. Mon
dom neki, hogy miután a kakas nagyon erős lövést is
néha elvisz, én 2 vagy 0 seréttel lövők rendesen.
Ezen állításomnál Nácinak körülbelül eszébe juthatott,
hogy ő még sohasem lőtt kakast s ha esetleg másnap
egyet lő, akkor alapos avatásban részesül, azért hirtelen
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elkezdett füllenteni: „Csodálatos, mondja, hogy te olyan
erős seréttel lősz, pedig én szégyen ide, szégyen oda,
— de már bevallom, — egyszer, igaz nem dürgésen,
tilos időben, tilos helyen egy siketfajd kakast lőttem 10-es
számú seréttel — Lippán. Jelentőségteljesen néztem
össze a szintén ott levő kamarásommal s feltettem ma
gamba, hogyha Náci kakast lő, avatáskor olyan hármat
verek a kimondhatatlanjára, hogy lesz neki miről be
szélni — Lippán is, máshol is . . .
De eközben visszajöttek a kihallgatásról a vadőrök s
szomorúan jelentik, hogy a tegnapelőtt konstatált négy
kakas közül ma csak kettő repült be, az is sokáig nyug
talan volt, azért érkeztek ők is olyan későn vissza a je
lentéssel. De azt a szomorú jelentést is tették, hogy a
dürgési hely kellős közepén egy óriási éjjeli tűz marad
ványait találták s a tűz mellett egy fát feltűnően meg
faragva s azon Blozs Vaszi és Ambrus János neveit ta
lálták felírva. Megdöbbentem. Ez két híres vadorzó neve
és éppen ezen kerület védelmével vannak megbízva. Egy
pár héttel ezelőtt, kamarásom, ki egy kemény kötésű
legény, az ő gondnokságában fogta el azt a két mák
virágot, igaz nem vadászaton, de fegyvereik náluk vol
tak. Azokat elszedte tőlük s átadta nekem őket. Az egyik
egy olyan rozoga elültöltő volt, hogy az osztrák-magyar
bank pincéiben vagy hol a csudában őrzött összes arany
és ezüst készletért nem sütöttem volna el. De puska, —
puska!
Miután igazolták magukat, hogy ők a szomszédos pa
gony erdőpásztorai s miután éppen oda kaptam enge
délyt a dürgő kakasok lelövésére, egy pár nappal kirán
dulásunk előtt visszaadtam nekik elszedett puskáikat.
Az a két földterhe most bosszúból megleste a vadőröket
mikor azok a siketfajdokat keresték, illetve kihallgatták,
s amig azok lejöttek jelentésre hozzám, azalatt csinálták
meg azt a zseniális stiklit, hogy a dürgési hely kellős
közepén egy óriási tüzet gyújtottak s a kakasokat alapo
san megriasztották. Szívből kívánom nekik, hogy a pokol
ban, hová okvetetlenül egyszer bevonulnak, a sátán leg
főbb pribékjei vegyék pártfogásukba s csak azért szeret
nék annak idején egypár percre a pokol legmélyebb
fenekére bepillantani, hogy válogatott kínjaikban gyönyör
ködhessem. Ez az óhajtás ugyan nem vall valami nagy
keresztényi szeretetre, de isten uccse, annyira mérge
lődtem a vadőrök jelentésén, hogy hogyha a kulacsunk
nak nem lett volna olyan terjedelmes hasa s tartalma
olyan páratlanul kitűnő, igazán nem tudom, birtam-e
volna-e azon éjjelen aludni. De az alkohol — bor alak
jában, tapasztalatból tudom — jobban csillapít, mint a
brom ; s egypár órai alvás után, nyugodtan vonultunk
ki a már előre elkészített leshelyeinkre. Két órakor ki
értünk a színhelyre és vártunk Isten adta türelemmel.
Az eredmény nem volt sok. Jó későre, három óra után
hallottam egy kakast messzire tőlem a fán dürrögni.
Rosszul dürgött s nem akart lerepülni a földre. Úgy négy
órakor, mikor már egészen világos volt, átszállóit egy
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hozzám közelebb levő fára s ott folytatta dürgését. Lát
tam, hogy a gavallérnak nincs szándéka a földön is
dürrőgni, amiért elhatároztam, hogy belopom. A sok dűlt
fa és a sűrű, negyven méter magas fenyvesben egy ok
talan kísérlet, de megpróbáltam. Keserves kúszás-mászás
után eleibe kerültem, de ő egy 5—6 óriási magas fenyő
csoport valamelyikének alján dürrőgött s én nem tud
tam kivenni, hogy hol ül s addig forgattam ide-oda feje
met, mig szerencsésen észre vett s hallottam zajos elszállását . . .
A két vadászatrontónak még nagyobb pokoli kínokat
kívánva, bánatosan vonultam a koliba felé, midőn egy
szerre csak megpillantom a másik kakast a földön, ame
lyiknek leröpülését a kamarásom leshelye mellett álla
pították meg a vadőrök. Ez is észre vett- engem s telje
sen nesztelenül, mielőtt még lövésre gondolhattam volna,
elszállt. Két másik társam nem hallott egyebet, mint
az én menekült első kakasom átrepülését s azutáni
dürgését.
Szives olvasóm, ha vadász vagy, eltudod ugy-e kép
zelni, milyen hangulatban vonultunk a kolibába? Én le
írni nem tudom ; magam részéről állíthatom, hogy májam
epekiválasztás dolgában oly hallatlanul működött, hogy
ha nem vagyok ilyen éktelenül sovány heringfaj, úgy a
guta háromféle alakban feltétlenül megkollintott volna.
A kamarásom kedélyhangulata kitűnik abból, hogy egész
nap nem ivott egy pohár bort sem ! Iszonyatos kedély
állapot! Náci volt még aránylag a legmegelégedettebb,
ő — állítólag — őrült annak, hogy hallott egy kakast
dürrőgni s látta repülni, de a lippai kakast többé nem
említette. Mindeme keserveink dacára elhatároztuk, hogy
a jövő reggelt megvárjuk, hátha jobb szerencsénk lesz.
A vadőrök este megint elmentek a beröpülés meghall
gatására s későn azon szomorú jelentéssel jöttek vissza,
hogy csak a kamarásom leshelye mellett hallottak egy
kakast beszállani. A kamarásom ugyan velünk együtt
szidta a világ minden kakasát és vadorzóját, de a jelen
tés után kedélyhangulata valamivel jobb lett, olyannyira,
hogy egy nagy vizes pohárral iparkodott behozni azt a
vor-t, amit mi Nácival napközben adtunk neki. Ilyen az
ember kedélyvilága. Náci és az én becsületemre legyen
megemlítve, hogy a kamarásom legszebb igyekezete
mellett sem tudta a vor-t ledolgozni. De aztán pihenőre
tértünk és elég jól aludtunk.
Éjfél után egy órakor azután már talpon voltunk s két
órakor leshelyeinken. Én négy óráig nem hallottam semmi
dürgést, csak balra tőlem „at“-olt két tyuk, jobb ügyhöz
méltó kitartással. Bekövetkezett a négy óra, én elhagy
tam leshelyemet, midőn nagy dübörgéssel, tőlem vagy
100 lépésnyire leszáll egy kakas s rövid időre rá elkezd
dürrőgni. Be akarom lopni, a tyúkok észrevesznek, el
szállnak, magukkal viszik a kakast, meg Nácit, a ki szin
tén hallotta a berepülő kakast és dicséretére legyen
mondva, az itteni lehetetlen viszonyok között, mint kezdő
fajdvadász — a lippaitól eltekintve — szintén megakarta
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kísérteni a beugrást. E közben szólott a kamarásom pus
kája s én tudva, hogy mit sem remélhetek tovább, ipar
kodtam a kolibába jutni, a hol már ott találtam kedves
kamarásomat. Nagy örömben volt, hogy a sokáig a fán
dürgő kakast, miután az a földre leszállóit, nagy távol
ságról egy remek lövéssel leterítette. Örömmel nyújtottam
át neki a zöld gályát s szívből kívánom neki, hogy men
tői többször sikerüljön neki az ily fajta kirándulás. Náci
nem lőtt semmit, de azért hallott kakast dürrőgni, s az
kezdetnek elég. Már az avatás miatt szívből kívánom
neki is, hogy jövő évben ejtse el első kakasát. Mert a
lippai — nő, nem számit.
A kirándulás fáradalmainak részben való kipihenése
után útnak indultunk hazafelé, csakhogy egy nagyon,
nagyon szomorú alkalomra érkeztünk.
A helybeli szakiskolának halottja volt. Az első fennál
lása óta. Egy iparkodó első éves növendéke halt meg
egy nappal azelőtt, dacára a leggondosabb ápolásnak,
agyhártyagyuladásban. Krechnyák Mihálynak hívták a
szegény fiút, ki távol szeretteitől, mert szülőit a vasutasok
oktalan sztrájkja valahol Nyíregyházán tartóztatta vissza,
idegen helyen fejezte be fiatal életét. Éppen a temeté
sére jöttünk s nekem nagyon fájt a szivem, mikor meg
adtuk neki az utolsó kíséretet, mely oly díszes volt, oly
fényes, de olyan nagyon, nagyon szomorú. Nyugodjék a
szegény fiú békében, hisz' ki tudja, korai halála milyen
sorscsapásoktól mentette meg.
Ojjé! Most kezdem észrevenni, hogy nagyon szenti
mentális kezdek lenni, pedig az öreg kaszástól úgy sem
ment meg minket semmi se és vadászcikk keretébe
ugyancsak nem illik bele a lamentáció.
Hát beszéljünk egyébről.
Pár nap múlva eszembe jutott, hogy jó volna felnézni
a Száka alá, hol tavaly oly gyönyörű dürgésben volt ré
szem, nem annyira a kakasok, mint inkább a kezdődő
erdőmívelési munkálatok miatt.
El is indúltam nemsokára, hogy az 1300 méter ma
gasságban fekvő s beültetendő vágásaimat s a körülötte
fekvő csemetekertjeimet megnézem, óvatosságból azon
ban s hogy a fáradságost a kellemessel egybekössem,
egy pár vadőrt kirendeltem a Száka alatti dürgő helyre,
hogy hallgassák ki a kakasokat. Mikor felérkeztem az
első nagyobb csemetekerthez, konstatáltam, hogy a ve
res fenyő, dacára az 1300 méternyi tengerszint feletti
magasságnak, már erősen hirdeti a tavasz közeledtét. A
szükséges intézkedéseket megtettem, s azután másnap
bejártam a vágásaimat, melyek beerdősitésre várnak s
felhúzódnak egészen a Száka véderdője alá. A véderdő
ben derékig érő hóra akadtam. S rettenetes volt benne
a járás. Minden lépésnél térden felüli hóba süppedtem
s nagy fáradsággal bírtam estére elvánszorogni a dürgési
hely közelében épült kolibához. Ott azonban vigasztalód
tam, mert azt jelentették a vadőrök, hogy kakas van,
(numa norok), csak szerencse legyen. Dürrög vagy négy
öt kakas is. Ez már beszéd ! Ledűltem a fenyőgalyakból
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készült kényelmes heverő helyemre, s belebámultam a
hangosan pattogó, szikráit messze szétvető, lobogó fenyőfatűzbe. S gondolkoztam. Gondolataim menete, melyre
valószínűleg senki sem kiváncsi, körülbelül a következő
volt: Igaz, hogy ezzel a kirándulással elmulasztottam egy
aranyos kis leánynak az esküvőjét, a ki valószínűleg ma
éjjel változik át kis — asszonynyá, de már megbocsát
nekem a kedves kis menyasszony, hogy nem vettem
részt lakodalmán, mert hát bizony nekem már jobban
tetszik a tetraö urogallusok dürgése ide fent, mint a
homo sapienseké oda lent, ide fenn pedig esetleg még
lőni is lehet! Oda lent — tempi passati. Ilyenképen
konstatálva minden jónak múlandóságát, szép csendesen
elaludtam s egy órakor éjjel még mindig nagyon fárad
tan öltözködéshez fogtam s két órakor már ültem a les
helyembe s izgatottan vártam a kakasok ébredését. Fél
háromkor tőlem balra, úgy 100 lépésnyire dürgött egy
kakas, hogy a lelkem repesett belé. Rögtön rá alattam,
jobbról s egy kissé távolabb még egy harmadik is kezd
dürrőgni. Egyszerre, mikor már a négy kakas javában
dürrög s az ember hirtelen nem is tudja megkülönböz
tetni melyik és hol szól, mindjárt a mellettem levő fán
kezd el egy kakas kappogni. Az urfi úgy látszik észre
vette bevonulásunkat s nagyon kedvetlenül fogott hozzá
a dürgéshez. De a többiek jó példájára ő is belekezdett
a dürgésbe, úgy, hogy alig hallatta az első tyuk hívo
gató hangját, már levágta magát a főidre, tőlem alig
húsz lépésnyire. Ott azután ugrált és dürgött, mint ahogy
a bolond szerelmesek szokták tenni, (magamról nem tu
dom, de lehet, hogy úgy van), de mihaszna mindennek,
mikor még csak három az óra s olyan sötét van még,
mint egy patkány-lyukban. De hát vártam Istenadta tü
relemmel. Hallom aztán egymás után levágódni a többi
kakast is s a sok kakas és a még egygyel megszaporo
dott tyuk olyan dürgést csapnak, hogy a térdeim kezde
nek reszketni az izgalomtól és szívem úgy dobog, hogy
halántékaim majd szétszakadnak!
Csakhogy még mindig nagyon sötét v an ; nem látok
semmit, csak a kakasok szakadatlan dürgését és ugrálá
suk közbeni suhogásukat hallom s e mellett konstatálom,
hogy mind messzebb és messzebb húzódnak tőlem. Csak
egy tartott ki mellettem s a hogy szép lassan világosabb
lett, úgy hatvan lépésnyire megpillantom egy kis hóme
zőn vígan táncolni. Óvatosan emelem fel a puskámat,
de nem hogy a legyet, de még a csöveket sem látom.
Hát éljél még egy kicsit — gondolám. Többszőr meg
ismétlem e kísérletet, végre úgy rémlik előttem, hogy
együtt vagyok a kakassal. Egy nyomás a ravaszon, egy
dörrenés, s a kakas, mely java dürgésben volt, egy na
gyot ugrik egy fiatal fenyő mögé és — vígan tovább
dürrög. Végtelen komikus arcot csinálhattam erre az iga
zán nem várt eredményre s kezdtem már szidni maga
mat, hogy hirtelenkedő, nem elég nyugodt, szóval koca
vadász vagyok; mikor alig hogy megtöltöm újból puská
mat, ugyanaz a kakas ismét kiröppen a hómezőre s új

ból megkezdi bolond táncát. S még csúfolódik velem!
Hátulját felém fordítja, nagy karikát csap a farkából s
azt felém mutatja. Ez már sok volt! Felkaptam puská
mat, gyorsan célba veszem újból a kis gúnyolódót s a
következő pillanatban ott vergődött s verdeste szárnyai
val a havat.
Hogy az első lövésem hová ment, arról fogalmam
sincs. A kakas 60 lépésnyire feküdt tőlem s a második
lövésem teljesen fedte, de az elsőnek nyomára a havon
nem akadtam. Az idegességet jó ilyen alkalmakkor ott
hon hagyni.
A többi kakas mind távolabb és távolabb dürgött, én
pedig meg lévén elégedve az élvezetes reggellel, elmen
tem — kenyeret keresni.
¥¥¥¥-!-¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥V

A rejtélyes mufflon.
Hogy mennyire alaposan ismerik osztrák szomszé
daink hazánk faunáját, élénken világítja meg a bécsi
Centralblatt egyik ujabbi közleménye.
E szerint cikkíró a „Természet“-ben egy érdekes
mufflon vadászatról olvasott, erről eszébe jut, hogy ez
nem első eset, hogy Magyarországon mufflon lövetett,
mert a Nemzeti Múzeumban is van egy példánya.
Ennek utánna megpróbálja a mufflon magyarországi
előfordulását kimagyarázni eképen :
„Ki ne tudná, hogy ezen fölötte félénk állat eddig
csakis Szardinia és Korsika szigetén volt észlelhető s
ezenkívül az összes európai országok közül csakis Spa
nyolországban található, igy hát a ritka jelenség, ame
lyet a közlemény megállapítani kíván, mindenesetre elég
rejtélyes arra nézve, hogy gondolkodóba essünk felette.
Aki ezen vad, végkép óvatos hegyi juhok életmódját
csak valamennyire is tanulmányozta, jól tudja, hogy a
mufflon — birka természetéhez híven — a nyájat soha
el nem hagyja, 100 lépésre sem.
Még feltűnőbb a dolog, ha elgondoljuk, hogy az em 
lített két szigetet sok száz kilométer választja el Magyarországtól s igen számos, széles folyam esik közbe; de
még ha fel is tesszük, hogy a kos — miként néha a
szarvas bőgése idején — hosszú vándor útra szánja ma
gát, s egy-egy folyam átuszásával is megbirkózik, ám
hogy tengeri útra vetemedjék, azt már még se enged
jük meg, a szárazföldi ut pedig sokkal nagyobb, hogysem ekkép magyarázzuk a Magyarországon való előjövetelt.
így tehát csak egy harmadik feltevés lehetséges; ne
vezetesen, hogy vadunk más európai országokban is elő
fordulhat, ahonnan odatévedt.
Ha egy évszázad alatt egy példány mutatkozott volna,
gondolhatnók, hogy valamely állatseregletből kiszabadult,
itt azonban rövid időn belül ejtett több példány forog
szóban.
Át kellene kutatni a Balkánt, Oroszországot, sőt ma
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gát a Kaukázust is, hisz amig ki nem irtották, egyebütt
is előfordult a mufflon.
A dolog mindenesetre elég érdekes ahoz, hogy azzal
behatóan foglalkozzunk, mert Izsák óta az égből kosok
nem hullanak.“
Nesze neked német felületesség!
K—s
AAAAAAAAAAä AAAAA AA AAA AAAä AAAAAAAAAAAAA

Vizi tigris. Trilles, francia misszionárius, aki a Kongó
államban él hosszú esztendők óta, a napokban levelet
irt a bordeauxi földrajzi társaságnak, amelyben egy uj,
eddig teljesen ismeretlen ragadozó emlősállat fölfedezé
séről tesz említést. Ezt az uj ragadozót Trilles „vizi tig
risnek" nevezi, amint azt a benszülöttek is nevezik. Ha
tározott leírását a misszionárius nem tudja adni ennek
az állatnak, mert nem látta, de igen megbízható benszülöttektől és francia katonáktól tudja létezését. A nép
igen sokat szenved ennek a titokzatos vadállatnak kár
tevéseitől, mert az állat nagyon vérszomjas és feltétlenül
megtámadja az embert. Alakra óriási lehet. Nagysága a
vízilóval és az elefánttal vetekedik, de testét nem vastag
bőr, hanem kemény sertésbunda fedi. Testalkata vízben
való lakásra predesztinálja, de úszásra alkotott lábain
8—9 centiméteres bevonható macska-karmok vannak.
Ennyi mindaz, amit Trilles az állatról tud, de meg
jegyzi, hogy mindent el fog követni egy példány elejté
sére. Mindenesetre érdekes volna, ha egy uj állatfajról
lenne szó.

* Hym enhír. Craus Géza Aladár, lapunk buzgó
munkatársa, eljegyezte velencei Mentler Terézt Győrött.
Szívből gratulálunk nekik.
* Tanulm ányi kirándulás. A selmeci m. kir. erdé
szeti akadémia harmadéves hallgatói közül 13-an Fekete
Lajos m. kir. főerdőtanácsos, Téglás Károly m. kir. erdő
tanácsos akad. tanárok és Rutényi Károly tanársegéd
vezetése alatt f. hó 7-én a d. u. vonattal érkeztek Ungvárra
az ungvári kir. kincstári uradalom erdőségeiben folytatott
erdőgazdálkodás megtekintése végett. A kiránduló társa
ság 8-án reggel kocsikon Hosszumezőre vonult ki az
ottani hernyórágás és rovarkárok és az ellene fogana
tosított védekezések megszemlélése végett, ugyanez nap
megtekintették még a radvánci m. kir. erdőgondnokság
ban levő erdei culturákat. 9-én a reggeli vonattal az
ó-kemencei és dubrinicsi erdőgondnokságokban épült gőzés lóvontatásu keskenyvágányu erdei vasutak és az
ezzel kapcsolatos üzemek megszemlélése végett Perecsenybe utaztak, honnan a 7 km. hosszúságú gőzüzemű
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pályán a Visnyi patakba mentek s itt a kihasználást és
a vágások felújítását vették szemügyre. A pályán vissza
jőve Perecsenybe, ott a m. kir. államvasutak bükk vasúti
talpfatelitő telepét és az itt folytatott különböző telítési
módokat, valamint a Bantlin-féle vegyigyár-telepet tekin
tették meg, mely utóbbi gyárban a bükk tűzifát vetik
száraz lepárlás alá. A lepárlás termékei az aceton, faecetsavas mész, faszesz, faszurok s vissza marad még
a retortákban a retorta faszén. Főtermény azonban az
aceton, melyet robbanó anyagok, füsttelen puskapor s
különböző festékek gyártására használnak fel s világ
kereskedelmi cikket képez. Ezek után a gyártelepről ki
induló Sirova tető-vulsava plaj-ujkemencei gőzüzemű
pályán, melynek hosszúsága 24 km. a Sirova tetőre vo
nult fel a társaság. Itt töltötte az éjjelt és 10-én reggel
indultak az ujkemencei ős bükkösökben megnyílt üzem
megtekintésére, mely nagy kiterjedésű őserdők kihaszná
lása csakis ezen, a maga nemében párját ritkító gőzüzemű
vasút felépítése által vált lehetővé. Innen át mentek a
Kobalyo patakba, hol már lóvontatásu pálya bonyolítja le
a fatermékek szállítási forgalmát. Ezen a pályán leeresz
kedett a társaság az Ung fővölgyében vonuló állami közle
kedési útra, honnan 3—4 kilométernyi kocsizás után Dubrinicsra érkeztek, honnan az Ungvölgyi h. érdekű vasút
állomásán levő rakodóról kiinduló 15 km. hosszú gőz
üzemű pályán felmentek a Lyutanka nevű patak völgyén
Csornoholovára, itt a kincstári gőzfürészt és a gőzfürészig
terjedő úsztató patak berendezését és a gerebet tekintet
ték meg. Innen visszajőve Dubrinicsra, a vasútállomás
sal szemben levő „Erzsébet“ ültetést szemlélték meg s
a d. u. 3 órás vonattal Dubrinicsról a kies fekvésű
Nevicke vár romjaihoz utazott a társaság. A fellobogó
zott várbástyán várta a tanulmányi kirándulókat az ung
vári főerdőhivatal erdőtisztikarának igen sok tagja, hogy
egyrészt a mindenki által szeretett s majdnem mindnyá
juk volt tanárának, Fekete Lajos főerdőtanácsosnak s a
már fiatalabb nemzedékhez tartozó Téglás Károly taná
csosnak a tisztelet adóját leróhassa s másrészt együtt pár
barátságos órát tölthessen el. A kirándulókat utjokban
Rónay Antal m. kir. főerdőtanácsos kalauzolta s bő tapasz
talatainak kincses tárházából merített szakszerű, tanul
ságos előadásaival s a pihenések alatt pedig igaz magyar
vendégszeretetével fűszerezte s tette élvezetessé s feled
hetetlenné ezen tanulmányi kirándulást, melynek koronája
volt a Nevickevári találkozó, mely várnak egyik falába
helyezett márványtáblába vésett mondás hatása alatt az
itt megkezdett tanulmányi kirándulás folytatása végett 11-én
reggel Márm.-Szigetre utaztak.
„Hűség a hon és felség iránt,
És kartársi szeretet,
Van hivatva egyesíteni
Testület és nemzetet“ !
* F elhívás az állami erdőtisztek gyermekeinek neve
lését segélyző alapból kiosztható segélyek ügyében. A
m. kir. földmivelésügyi ministerium szolgálati ügyköréhez
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tartozó állami erdőtisztek gyermekeinek nevelését segélyző
alapból az 1904/1905-iki tanévre a szabályzat értelmében
a segélyek folyó év julius hóban osztatnak ki. Segélyben
részesülhetnek a m. kir. földmivelésügyi ministerium szol
gálati ügyköréhez tartozó, avagy az államerdészet szol
gálati köréből nyugdíjazott s illetve elhalt erdőtiszteknek
nyilvános joggal biró gymnásiumokban és reáliskolákban,
vagy a Selmecbányái m. kir. erdészeti akadémián tanuló,
illetve ezen tanintézetekbe az 1904. év őszén belépő
fiúgyermekei illetve árvái: nemkülönben leányiskolák
ban, vagy női tanitóképezdékben tanuló, illetve ilyen
intézetekbe belépő leánygyermekei, illetve árvái abban
az esetben, ha a sikeres tanulási előmenetelt igazoló
bizonyítványaikban kimutatott osztályzatoknak legalább
fele „jeles“ és „jó.“ A jelenleg segélyben részesülők is
újra folyamodni tartoznak és egy-egy tisztviselőnek nem
csak egy, hanem megokolt esetben két, sőt három gyer
meke illetve árvája is kaphat segélyt. Az évi segélyőszszeg a tanév folyama alatt 10 (tiz) egyenlő havi rész
letben szolgáltaik ki. A kiosztandó segélyeknek legalább
2;a-ad része fiuknak adatik. A szülők vagy törvényes gyá
mok által benyújtandó Írásbeli kérvényekben az esetben,
ha egynél több gyermek van, kimutatandó, hogy azok
közül hány van ellátva s hány ellátatlan, továbbá, hogy
van-e valamelyik gyermeknek ösztöndíja vagy más ily
nemű állandó segélye s ha igen, kitől és honnan kapja
azt. Továbbá ezen kérvények felszerelendők a szülők
illetve árvák vagyoni állapotát feltüntető hatósági bizo
nyítvánnyal és a tanulóknak a legutóbbi tanévről nyert
iskolai bizonyítványával. Felhivatnak ennélfogva az érde
kelt szülők illetve gyámok, hogy segélyben való része
sülésért beadni kívánt, szabályszerű bélyeggel ellátott
kérvényeiket legkésőbb folyó évi julius hó 8-ig az „állami
erdőtisztek gyermekeinek nevelését segélyző alap intéző
bizottságáéhoz (m. kir. földmivelésügyi ministerium, er
dészeti főosztály, Budapest, V. kér. Zoltán-ütca 16. sz.)
annál is inkább beküldjék, mert később beérkező, vagy
kellőleg fel nem szerelt kérvények figyelembe nem vé
tetnek. Budapest, 1904. évi május hó. M. kir. Föld
mivelésügyi Minister.
******************** ****4*************
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faeladási hirdetmény.
Ezennel közhírré tétetik, hogy a csikborzsovai
közbirtokosság tulajdonát képező Kurtasorok nevű
mintegy 37 k. hold kiterjedésű vágásterület lucés jegenye-fenyő

haszonfa tömege
folyó év junius hó 30-án délután 3 órakor CsikBorzsova község hivatalos házánál nyilvános
árverésen el fog adatni.
A vágásban van törzsenkénti felvétel utján
becsülve 3511 m3 köbméter luc és jegenyefenyő.
A vágás a gyimesi vasútállomástól mintegy 5
kilométerre fekszik.- Kikiáltási ár 8141 korona.
A fatömeg becsáron alól eladatni nem fog.
Utóajánlatok el nem fogadtatnak.
Erről árverezni kívánók oly megjegyzéssel
értesíttetnek, hogy az általános árverési és a
részletes szerződési feltételeket megtekinthetik a
I csikborzsovai községi elöljáróságnál és a m. kir.
járási erdőgondnokság hivatalos helyiségében
Csíkszeredán.
Csik-Borzsova, 1904. év junius hó 6-án.

Kelemen György

Kovács Simon

körjegyző.

birtokossági elnök.

2487. szám.
1904.

Pályázati hirdetmény.
Az alulirt m. kir. erdőhivatal kerületében megüresedett
egy főerdőőri, egy erdőőri és két erdőlegényi — illetve
a fokozatos előléptetés esetén

négy erdőlegényi állomásra

az állományszerű illetményekkel pályázat nyittatik.
A főerdőőri és erdőőri állomásra pályázók az 1879.
évi XXXI. t.-c. 37. §-ában követelt szakvizsga letételét
okmányilag igazolni tartoznak.
Az államerdészeti szolgálatba újonnan belépni akarók
— mint nem különben kivétel nélkül az erdőlegényi
állásért folyamodók — ezen kivül ép, erős testalkatukat,
különösen jó látó, halló és beszélő képességüket, kincs
tári erdészeti orvos, vármegyei tiszti főorvos vagy honvéd
törzsorvos által kiállított bizonyítvánnyal, valamint élet
korukat és illetékességüket anyakönyvi kivonattal, továbbá
a hivatalos magyar nyelvnek szóban és írásban való
bírását okmányilag beigazolni kötelesek.
Az igy felszerelt s sajátkezűleg irt kérvények folyó
K. Gy. urnák. Téved, ha azt hiszi, hogy időnk engedi akár ön é v i j u l iu s h ó 15-ig az alulirt m. kir. kincstári erdő
nel, akár más valakivel nyelvtani polémiába bocsátkozni. Mi csak azt hivatalnál — a pályázók elöljáró, illetve illetékes közigaz
mondottuk, hogy helyesebb és rövidebb, ha .nem létezik“ helyett gatási hatóságaik utján — nyújtandók be.
az adott esetben — sőt talán máskor is mindig — úgy írja: nincs.
Hiányosan felszerelt, elkésve és nem a fennebb előirt
Sz. M. és A. M. uraknak. Előfizetésük ez év április 1-én lejárt. utón érkezendő kérvények figyelembe vétetni nem fognak.
O.
G. urnák. Határidőhöz kötve nincsen. Ilyen kérdésekre csak Soóvár, 1904. évi junius hó 5-én.
levélben válaszolhatunk.
M . k ir. k in c stá ri e rd ő h iv a ta l.
Gr. A. Gy. úrnak. Uhukosarat tudomásunk szerint sem Buda
pesten, sem Bécsben nem tart raktáron senki.
(Utánnyomat nem dijaztatik.)
Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári.
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Szerkeszti és kiadja:
Előfizetési ár:
Reklamációk
Egész évre...... ...... 14 K j l i n e c s f a l v l 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 1 hová az előfizetési és hirdetési dijak, valamint a lapba szánt közlemények küldendők, j
Ungvárra intézendők.

világos, mert állatorvost vagy mérnököt nem
Sápunk lisztéit előfizetőihez.
fog kirendelni az erdészethez.
M ai szám unkkal a második évnegyedbe
És miért kelljen annak a jogásznak a gazda
léptünk. Tisztelettel kérjük mindazokat, kik
sági élettel megismerkedni és miért az igazga
előfizetésüket eddig meg nem újították, hogy
tással ? A szándék világos — jogászokkal akar
szíveskedjenek, tekintettel a lap kiadásával
já k idővel betölteni a magasabb állásokat.
já ió költségeinkre, az előfizetési dijakat mi
De mi csak jajgatunk. Három éve már, hogy
előbb hozzánk beküldeni.
a kincstárnál erdészt ki nem neveztek. Ugyan
H a za fia s ü d v ö zlettel
meddig várjunk még? Meddig fogja még a sors
a M AGYAR ER D É SZ
üldözni szakunkat; meddig leszünk még mos
sze rkesztősége é s kia d ó h iva ta la B o rso d a p á tfa lvá n .
toha gyermekei hazánknak?
• k k k .-k k .-k k .k .k .k .k k .k .k k .k .k .k .k k iik -k k .k .k .k k .k .k .-k k k k .k .k .k k
Miért akarják éppen most — a mikor ily
V eszed elm ek .
rosszak a kilátások — az akadémiát 3 évről négy
A pénzügyi bizottság junius 9-ikén tárgyalta évi tanfolyamára kiterjeszteni és miért éppen
a földmivelésügyi költségvetést és akkor tette most — a mikor úgy sem lesz szakemberre
a földmivelésügy legfőbb őre a következő nyi szükség ?1
latkozatot :
Három új tanszéket szerveznek, — növény
„Az erdészeti és gazdasági igazgatóságoknál tanit, erdészeti technikait és a bányászokkal
megüresedett tiszti állások javadalmazása ter közös jogi tanszéket.
Szó sincs róla — szép dolog, hogy fejlesztik,
hére, ha azokra a szakszolgálat szempontjából
átmenetileg szükség nincsen, szándékom van hogy emelik az akadémiát — de hát kérdjük:
egyéb szolgálati ághoz tartozó fiatalabb tisztvi miért? Nem hisszük, hogy ily viszonyok között
selőket is kirendelni, hogy azok a gazdasági a milyenek a mostaniak, egy szülő számot vetve
élettel és igazgatással megismerkedjenek." Ha fiának az állami erdészetnél kínálkozó jövővel,
jól értjük, ez azt jelenti, hogy az úgy is apasz- őt erre a nyomorúságos pályára adná! Lesz
tásra ítélt státust erdészek helyett m ás ága majd magas nívón álló akadémiánk, de hallga
zatbeli tisztviselőkkel akarják betölteni a he tója nem lesz — az pedig, a ki rá fog fanyalyett, hogy az üresedésbe jövő állások mind rodni erre a sorsüldözött pályára — mind oly
egyikét erdészekkel töltenék be. Hogy azok a ember lesz, a ki csak nagynehezen vergődött
szerencsétlen tisztviselők, kik hibájukon kívül át a középiskolán.
ily helyzetbe jutottak — hogy fogják még ezen
Az előléptetési viszonyok az államnál felette
rosszak, — 34 éves meglett férfiak is vannak,
újabb csapást is elviselni — nem tudjuk.
A minister kijelentéséből csakis jogászokra a kik több mint 10 éve várják az erdészi ran
lehet következtetni. Ők lesznek tehát azok a got — hát élet ez!?! Tudunk reá példákat,
boldogok, a kikből legújabban erdészt is farag hogy más hasonszolgálati ágaknál 9 évi szol
a kormány; és mit szándékozik csinálni az gálat után a Vlll-ik fizetési osztályt sokan elérték.
Mi, sajnos, még a XI-ben vergődünk. És most,
erdészekből? Úgy látszik jágerokat!
Hogy jogászokkal töltik be ama állásokat, az a mikor már-már remélni merészkedtünk, hogy
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jobb jövő vár reánk, akkor vesszük a földmivelésügy legfőbb őrétől azon „biztató“ szavakat,
hogy az üresedésbe jövő állások javadalmazása
terhére jogászokat fog kirendelni. Jó éjszakát
neked erdészet!
Átok alatt állunk-e, vagy oly megvetett szak
— oly felesleges eleme vagyunk-e ennek a szép
erdőkoszorúzta magyar hazának, hogy kíméle
tet nem érdemiünk ?!
Miért tanultunk, miért fáradtunk, miért köl
töttek reánk szüléink — azért-e, hogy nyomo
rult páriákká legyünk! ?!
Ez az érem egyik oldala; — az erdészek
veszedelme! Most már csakugyan itt az ideje,
hogy: „talpra erdészek!“ Nekünk egy szívvel,
lélekkel tiltakoznunk kell ezen szakunk ellen
elkövetni szándékolt merénylet ellen! — Mert
még ha minister is valaki, lehet-e arra hivatott,
hogy sokakat taszítson nyomorba egy üres áb
rándért?
Hol az Országos Erdészeti Egyesület, hogy
megvédelmezzen minket, az ilyen magas hely
ről jött veszedelemtől? Mutassa meg tekintélyét
és győzze meg a ministert arról, hogy téved
felfogásában, világosítsa fel, hogy a ministen
szék nem kísérletek keresztülhajtására való és
bármily bölcs ember is valaki, tévedhet, csak
hogy az ilyen nagy úr tévedése szomorú követ
kezményeket hord méhében.
Ez az érem másik oldala, a minister nagy
tévedése.
Igaz, hogy sok hiba torlódott össze az erdé
szetnél úgy a gazdaság mint az igazgatás terén,
de ezeket a hibákat mi magunk erdészek tettük
szóvá s hogy helyre hozzuk, csak m i lehetünk
arra hivatva és nincs semmi szükségünk más
ágazatbeli tisztviselők tudására és támogatására.
Téved a minister, ha ezen hibák kutforrását
bennünk, a mi szakértelmünk és tudásunk hiá
nyában keresi és találja, mert hiszen éppen az
volt a baj mindig, hogy nem a gyakorlati élet
ben kipróbált és bevált erők irányították s kor
mányozták az erdészetet, hanem a ministeri
bürókban a gyakorlati élet kellő ismerete nélkül
nagygyá nőt embereink!
Tehát nem az exakt elméleti tudás hiánya,
hanem ellenkezőleg, gyakorlati élet bő tapaszta-

7. szám.

talatainak eddigelé igen csekély érvényesülése
juttatták erdészetünket a csőd szélére.
Lehetetlen, hogy komolyan higyje a minister,
hogy a mindentudó jogtudomány fog minket ki
rántani a hínárból, — hiszen ha csak egy pil
lantást vet a dolgok mélyére, meggyőződhet,
hogy éppen az elmélet mélysége s éppen az ide
nem való jogi felfogás juttatták erdészetünket
oda, a hol most van. Avagy, hogy erdőtörvé
nyünk olyan rósz, nem-e éppen az az oka,
hogy a gazdasági érdek és cél nem talál benne
védelmet, ellenben jogilag kitűnően van kodi
fikálva?
Írhatnánk erről sokat és bőven, de arcunkba
hajtja a vért a szégyenérzet, hogy éppen az
erdészet ministere, kiben támaszunkat, védelme
zőnket kerestük, nem találja kellő magas nívón
állónak szakképzettségünket, nem talál széles
ez országban az ő magas szárnyalásu céljainak
szolgálatára szakembereket; neki jogászok kel
lenek, a kik megvilágítsák előttünk az utat s
tanítsanak tanulatlan tévelygőket gondolkozni.
Kegyelmes Urunk! Ha már nem akar szét
nézni itthon, hát kérdje meg Németországban,
Franciaországban vagy Japánban, hogy kik
azok a magyar erdészek? Ott mindenütt meg
mondják, hogy kitűnő és igen képzett szakem
berek, mert ott igenis ismernek bennünket, de
fájdalom, minket aristokraciánk s a mi legszo
morúbb, saját ministerünk sem ismer.
Avagy a külföldi szakemberek elismerése nem
is érdekli a ministert s az se, hogy a most fé
nyes nevet szerzett művelt japán nemzet is ide
küldi hozzánk neves erdészeit, hogy tőlünk ta
nuljanak, s hogy két szakemberük ezidőszerint
is vendégeink.
Az igazság kimondása nem kedves, azt érez
zük, de bármily magas helyről jött is a kijelen
tés, kénytelenek vagyunk bátran megmondani,
hogy az egész szándékolt újítás megint egy el
hibázott szerencsétlen alkotás lesz, mely meg
lévő bajainkat csak szaporítani fogja.
Mit hozhatnának be az erdészet gazdaságába
és igazgatásába azok a más ágazatbeli tisztán
elméleti képzettségű fiatal erők? Semmit mást,
mint csupa tévedéseket, csupa felületességet,
I még ádázabb bürokratizmust és formaságokat.
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Dehát akit a szaktudás szelleme nem inspirált,
a ki a lényeg, az eszme tartalmát megérteni
nem, képes annak az elárvult léleknek mi ma
rad más hátra, mint a sablonhoz, a formaságok
hoz való görcsös kapaszkodás, a paragrafus
gyártás, a citálás ráhuzás, tágítás stb., — az
eszme pedig vergődik, míg végre is kiszenved
az ilyen profán kezek között.
Hát hiszen épen ez volt a panaszunk Kegyel
mes Urunk, hogy ezekben volt bőven részünk 1
Nem jogászok kellenek nekünk, hanem igenis
egészségesebb, szabadabb felfogás s a gyakor
lati tapasztalatok befolyásának való engedés, de
nem alulról, hanem éppen onnan felülről, ahon
nan ez a lehetetlen eszme is kipattant.
Magyar erdészek! Itt se panasz, se könyör
gés, se argumentáció nem használ, csak egy
módja van, hogy nemcsak személyes érdekein
ket, de a magyar erdészet érdekeit is e halálos
veszedelemmel fenyegető irányzattal szemben
megvédelmezzük, s ez az, ha kivétel nélkül
mindnyájunkat szembe talál magával az eszme,
ha megvalósítása ellen tiltakozunk s elkövetünk
mindent, hogy életbe lépését megakasszuk.
De hol vannak irányadó vezérférfiaink, kik a
ministert tévedéséről felvilágosítanák'?
Hol az Országos Erdészeti Egyesület? . . .

A szelidgesztenye (Castanea vesca)
értékesítése és használhatósága.
B. J. úrnak 250 hold szelidgesztenye erdeje van
Pozsegamegyében s arra kíván felvilágositást, hogy:
1. Mire használható a gesztenyefa legjobban ?
2. Miként tudná szelidgesztenye erdejét értékesíteni ?
Oly országrészből — Horvát-Szlavonországból — vető
dik fel e kérdés, mely éppen szelidgesztenye erdeiről is
nevezetes. Tudjuk, hogy azok — régi statisztikai adatok
szerint — az ottani erdők 4°/o-át teszik ki, tehát elég
nagy területet foglalnak el, ha a nem kevésbé híres, sőt
világhírű tölgyrengetegekre gondolunk, melyek évenkint
milliókat jövedelmező fája azonban innen-onnan fogyaté
kán lesz, miáltal a gesztenyések értéke annál inkább
emelkedni fog. A kérdés felszínre hozatala így hát éppen
nem időszerűtlen.
A szelidgesztenye erdőgazdasági jelentőségével orszá
gos erdészeti egyesületünk ezelőtt húsz évvel foglalko
zott tüzetesebben, mikor az 1884. évi pécsi közgyűlésén
megvitatandó tárgyai közé vette fel. Kimerítően tárgyalta
akkor e kérdést Tomcsányi Gusztáv m. k. erdőigazgató

11$

az „Erdészeti Lapok“ 1884. évi 821. és következő lap
jain megjelent „A szelidgesztenye erdőgazdasági jelentő
sége“ — és e sorok irója, ugyanott az 1885. évfolyam első
s következő lapjain közölt „A szelidgesztenye, Castanea
vescaról“ cimü értekezésében. Hozzájárult ehhez még
Dömötör Tihamér kir. erdőfelügyelőnek a nagymarosi
gesztenyésről a gyűlésen felolvasott nyilatkozata.
Ezek alapján fogom az alábbiakban a kért felvilágosi
tást megadni.
1. A szelidgesztenye a tölgygyei helyezhető egy rang
sorozatba, tehát mindazon célokra felhasználható, a mire
a tölgy, és éppoly jól megállja helyét, mint e z ; sőt hordó
dongának Olaszországban többre becsülik még, mert
egyenesebben, simábban hasad, mint a tölgy s azt hi
szik, hogy a bor jobban eltartható benne. Ezenkívül épü
letfára, kút- és vízvezetéki csövekre, távirdapóznára és
vasúti talpfára nagyon alkalmas. Nagybányán mint bá
nyafát régi időktől fogva kitűnő sikerrel használják. Na
gyon jól beválik még mint kerékgyártó-, esztergályos-,
asztalos- és hajlított bútorfa; igen nagyban felhasználják
szőlőkarónak, fiatal, nagyon ruganyos sarjhajtásai pedig
a legjobb hordóabroncsokat szolgáltatják.
Tűzifának már nem annyira kedvelik, mert fája kis
lángot ad és folytonosan pattog, de annál jobb a szene,
melyet nagy hőfejlesztőképessége miatt a kovácsok min
den más szénnél többre becsülnek. Kérge cserzésre jó
anyagot ad. Gyümölcse kitűnő táplálék, lisztet is készí
tenek belőle vagy sertéshizlalásra használják.
A gesztenyefának növése igen gyors, különösen sarjakról,
s e tekintetben a tölgyet messze túlszárnyalja. Életereje
majdnem elpusztíthatatlan. Nem ritkák az 500—600 éves
fák elég jó egészségben 23—26 méter kerülettel.
Pécsvárad mellett Várkonyban magam meggyőződtem
erről. Ott a felújítás természetes úton történik a lehullott
gyümölcsből, mely szántás alkalmával a földbe kerül. A
kikelt csemetét körül kapálják, nehogy kaszáláskor vélet
lenül is baj érhesse. Igen nagyméretű vén tuskókat lehet
ott látni, melyekből 2 —3 sarj nőtt ki megint hatalmas
fává. Néhány méretet itt közlök.
Egy 13 esztendős sarjnak átmérője 13 cm. volt. Tehát
minden esztendőben egy egész centiméterrel vastagodott.
Egy tuskónak kerülete 3.95, a másiké 4.30 méter volt.
Egy harmadik gesztenyefa 2 méter magasságban két
hatalmas ágra szakadt, melyek 140 éves korban 63 cm.
vastagok voltak.
Egy negyedik régi tuskó 155 cm. átmérőjű volt és
négy egészséges sarj nőtt ki belőle 40—80 cm. vastag
sággal. A gyors növekvés legjobban szembetűnik, ha azt
a tölgyével összehasonlítjuk. — A várkonyi gesztenyés
2 0 —30 hold kiterjedésű és magánosok tulajdona.
A szálerdőben I-ső termőhelyen nőtt gesztenye 40 éves
korban 110l/a köbméter fatömeget ad holdankint, mig
a tölgy ugyanolyan helyen 40 éves korban csak 76 m3
fatömeget, a 70 éves gesztenye 252 ms-t. és 3.67 ms
évi növedéket, a 70 éves tölgy 180 m8-t. és 2'/2 m8
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évi növedéket. A sarjerdő fahozama a szálerdőénél még
A csonkítást azonban még a törzsön kell végezni, mivel
sokkal nagyobb. A sarj évenkint 1—2 méter hosszú haj a legtöbb szakember állítása szerint a gyökérről nem
tásokat ereszt. A sarjerdő 12—15 éves korban már vé hajt ki. Csak Burkhardt jónevü német szakiró tulajdonit
konyabb épületi fát, 50—60 éves korában pedig már neki gyökérhajtási képességet is.
vastag épületi fát, talp- és dongafát szolgáltat.
A gesztenye ültetés, vetés, sőt homlitás utján is fel
Elszászban Kaysing főerdész szerint a szelidgesz- újítható s jó egy-két évig telepítés után oly növényeket
tenye-erdők 3—4-szer akkora jövedelmet hajtanak, mint termeszteni a csemeték között, melyek kálit nem fogyasz
a legjobban kezelt másféle erdők. (L. Tomcsányi „E. L “ tanak s nagyon nem árnyékolnak, tehát gabonanemüe827. ol.)
ket, hüvelyeseket ; a burgonya azonban nem oda való.
Az előbbiekben megfeleltem arra a kérdésre, mire Egy sajátságát kell még figyelembe venni, t. i. a vető
használható a gesztenyefa legjobban, most lássuk miként magot a betelepítendő helynél hidegebb vidékről szerez
lehet a gesztenyeerdőt legjobban értékesíteni ?
zük be. Elszászban ugyanis azt tapasztalták, hogy a dél
Erre máris részben megfeleltem, mert a mint látjuk, franciaországi magból kelt erdő inkább ki volt téve a
szőlőkaró termelésre kitünően alkalmas a szelidgesztenye. fagynak, mint pl. a pfalzi magból való. Ez lehet az oka
Kiimája különben is a szőlőével egyezik s tapasztalás nálunk is annak, hogy különben kedvező fekvés mellett,
szerint, mivel a talajban nem válogatós, a szőlővidéken, a fácskák annyira ki vannak téve helyenként a fagyás
a legsilányabb — másra alig alkalmas — hegyoldalakra nak. Hivatkozhatom itt egy általam 1882-ben telepitett
telepíthető, mint pl. kiélt legelőterületekre és oly he szelidgesztenyésre, hol a növés visszamaradását a lefa
lyekre, hol a tölgyesek éppen a szőlőkaró-kihasználás gyás mellett még a nem neki való szív ós agyagos talaj
folytán már pusztulnak, mint a kincstár lippavidéki erdei nak is tulajdonítom.
is e célból már jóformán mind kihasználtattak, hogy az
A gesztenyefa gyümölcse szintén nem megvetendő
aradhegyaljai borvidék szőlőkaró szükséglete sürgősen hasznot nyújt. Nagyon figyelemre méltó, hogy 2—3 évig
kielégittessék. A szelidgesztenye telepítéssel, különösen eltartható lisztet nyerhetünk a gesztenyéből, mely külö
sarjerdő kezelés mellett, sokkal hamarabb célt is érünk, nösen ilyen aszályos, éhinséges esztendőben, milyennek
a mint láttuk. Abból aztán aránylag rövid idő alatt fe ez az év is Ígérkezik, kitűnő táplálékul használható.
dezheti a birtokos nemcsak szőlőkaró, de donga szűk- I Krainban sertéshizlalásra fordítják a lehulló szelíd
ségletét is, mert az 50—60 éves gesztenyés már annak gesztenye makkját, de ez nem nyújt oly tartós sertés le
megfelelő méreteket ad, mig szőlőkaró már 12 éves gelőt, mint a mi tölgymakkunk, mely messze hallható
kogással „csepegve“ hull alá az őszi erdő csendjében,
sarjerdőből is nyerhető.
A talajok között csak a szívós agyagot nem szereti és úgy, hogy kétszer, háromszor lehet sovány disznót rá
ha az nagyon vizenyős. Ha elég mély a talaj vagy az hajtani s ugyanannyiszor a meghízottakat eladni.
altalaj repedéses, hová behatolhat gyökerével, előhegye
Nálunk Horvátországon kívül Nagybányán van számba
ken — mint Pfalzban — oly silány talajjal is beéri, me vehető gesztenye-erdő. — Nevezetességre tett szert még
lyen még az erdei fenyő is csak tengődik. (L. Tomcsá a nagymarosi 185 kát. hold kiterjedésű, mely 200 éves,
60—80 cm. átmérőjű s 25, 30°-kal délnek dűlő lejtőn
nyi idézett cikkét.)
Nálunk a lőszagyagból álló dunántúli dombokon diszlik fekszik, 500 láb tengerszin felett.
Zala, Veszprém megyében a gesztenye mérője 4—6
szépen. A gesztenye főleg káli fogyasztó, azért ha ez
megvan a talajban, jól növekedik a meszestalajon is, korona. Nagymaroson a kincstár házi kezelésben értéke
melyet külföldi botanikusok szerint kerül, holott nálunk a sítette a gesztenyét s a nagymarosi gyümölcskereskedők
40—48 koronával vették métermázsáját. (L. Dömötör
tapasztalat éppen az ellenkezőt bizonyítja.
Tomcsányi Gusztáv fenti cikke szerint: „a gesztenye Tihamér fenti közleményét.) A 80-as évek elején bérlet
napfényt igénylő fanem, kedveli a déli és keleti oldala utján holdanként 10 írtért értékesítették a nem legjobb
kat, ha azok nem túlságos szárazak és nincsenek kitéve karban levő gesztenyést, mely jó terméskor 3 mérőt
a száritó szeleknek; azonban jól tenyészik a nyugati és adott á 12— 16 K holdanként. A gesztenye sípolás utján
éjszaki oldalakon is, kivéve ha azok igen szűk, zárt völ nemesíthető, miáltal sokkal értékesebbé válik.
Amig Nagymaroson déli lejtőn, addig Visegrádon az
gyeket képeznek ; az éjszaki oldalakon nőtt fa azonban
nem oly tartós, mint a déli s keleti lejtőkről való. így északi lejtőn vannak egyenként álló jól termő geszte
Elszászban az ilyen fát 30°/o-al kevesebbre becsülik.“ nyefák, hol egy-egy fán, bemondás szerint, 5—6 zsák
Németországban a fagy iránt nem oly érzékeny, holott is terem, a mi szép eredmény, ha csak egy pozsonyi
tapasztalásom szerint, nálunk könnyen lefagy, mikor az mérővel számítunk is egy zsákot.
Gyümölcstermésre legalkalmasabb a szálerdő, hosszú
után tőrül rendesen újból hajt egynél több ágat is és
ilyenkor legjobbnak találtam a sarjakat mind meghagyni, vágásforgóban, de a sarjerdő is terem magot és pedig
mert igy erőteljesebben nő s ellent állhatóbbá válik. szabad állásban már a 15-ik évtől, a szálerdő ugyanoly
Azért a gesztenyét alkalmasabbnak tartom sarjerdő üzemre állásban 20—30 évtől, zárt állásban 40—60. évtől kezdve.
Ha főleg fatermésre akarunk tekintettel lenni, akkor
és a csonkított csemetékkel való ültetést ajánlom.
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rövidebb vágásforduló mellett egyes csoportokat túltar
tunk épületfa és gyümölcstermésre a következő vágásig.
Egyesével nem jó meghagyni, mert a roppant elterebé
lyesedő koronája a felfáknak nagyon nyomná az alatta
termő fiatal fát, pedig a gesztenyefa, mint világosság
kedvelő (fényigényes) fanem, az árnyékot nem tűri. —
Egyesével csak az erdő és utak szélén hagyhatnánk
fákat.
A Rajna mellékén 15 éves forgóban kezelik a szőlő
karó termelésre szánt erdőt.
Az ilyen erdőt célszerűen felhasználhatjuk cserkéreg-
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magam is régtől fogva érdeklődöm, nagy köszönettel
venném magam, sőt bizonyára az összes erdőbirtokosok
is, ha az elért eredményről valamely szaklap utján érte
sülhetnénk.
Llppa, 1904. junius h í.

János.

Az amerikai fürészmalom (Sawmill).
Majdnem métermagas hó borítja azt a vidéket, ame
lyet az Óceánon túl Nordwesthnek szoktak nevezni. Több

ábra.

termelésre is. Ez által kettős hasznunk van, mert a le
nyúzott fa még mindig alkalmas szőlőkaróra.
Azt hiszem, a fent elmondottak alapján B. J. számve
tést tehet arra nézve, melyik mód szerint, miképen hasz
nosíthatja szelidgesztenye erdejének fáját vagy gyümöl
csét az ottani vidéken legjobban. De mielőtt bármely
mód szerint berendezi erdőüzemét, jó lesz saját hatás
körében a piacok után puhatolózni s az elérhető árakat
a közlekedési s munkás viszonyokkal egybevetni.
A fakereskedő világnak különben a cserkéreg üzem
ben kezelt erdőkre nézve „A Magyar Fakereskedők Lapjá“ban már van egy közlönye, melynek alapján az erdőbirtokos az üzletvilággal alkalmas módon érintkezésbe
léphet. Kívánom, hogy ismertetésem alapján lépéseinek
kellő sikere legyen s minthogy a szelidgesztenye iránt

hüvelyknyi jégkéreg fedi a csendes erdei tavakat. Ilyenkor
legélénkebb az őserdő, melyet az élelmes Yankee bal
tája elkezdett ritkítani. Ostorpattogás hallatszik minden
felé. Óriástermetű, jól táplált lovak, melyek leginkább a
mi nagy városainkban látható söröskocsik elé fogott
meklenburgiakhoz hasonlítanak, prüszkölve vonszolják a
kezdetleges utakon a nagy teher rönkfával megrakott
szánokat. Minden fogat a legrövidebb utón igyekszik a
tó felé, melynek partján rendesen több kilométer távol
ságban a fürészmalom áll.
Hihetetlen, hogy mekkora terheket képes ily mó
don szánokon két ló vontatni. A rakodásnál dolgozva
gyakran láttam, hogy egy kétlovas szánra, mely termé
szetesen megfelelő széles, 10 drb. 2 öl hosszú 16 hü
velyk vastag rönköt raktak fel, a mi a fa nyers állapo-

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

122

M AGYAR E R D É S Z

7. szám.

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

7. szám.

M AGYAR E R D E S Z

tát tekintetbe véve, körülbelül 5 tonna súlynak felel meg.
Az is igaz, hogy a szánút olyan sima volt, mint az
üveg.
A rönkök minden további teketória nélkül a tó jegére
rakásoltatnak, tavaszszal aztán, a jég teljes elolvadása
után, tutajokba kötve külön e célra szolgáló gőzös a fű
résztelepig szállítja.
Ez röviden a fa közelítésének a módja. Nagyon ter
mészetes, hogy a helyi viszonyokhoz képest a közelítés
változhatik, amennyiben nagyobb vállalatok gyakran kü
lön e célra szolgáló, esetleg rendes vágányú erdei vas
utakat építenek. Ahol folyó van a közelben, ott azon is
tutajoznak és úsztatnak.
A fürészmalom külsejét és a fatelepet ábrázoló képen
reteszek láthatók, melyeknek úszó rönkökből képezett
válaszfalai csillagszerűen egy pont felé futnak össze.
Ezen reteszek a fának első osztályozására szolgálnak.
Az osztályozást a vízben szokták végezni.
Vegyük most a fürészmalom belsejét szemügyre, é. p.
egy kép segítségével, melyben a berendezésnek legfőbb
és legjellemzőbb részeit igyekeztem szemlélhetővé tenni.
Maga a malom két épületből áll. A fönt említett és az
egész fatalepet ábrázoló képen a tó partján előtérben
látható épület a tulajdonképpeni fürészmalom, a mögötte
levő és csak részben kivehető pedig, mint a kémény is
mutatja, szilárd anyagokból épült kazán és gépház (engine and boiler house). Leírásom csupán az előbbire
terjed.
A fürészmalom egy 2 emeletes faépület. A földszinten
vannak a transmissiók és egyes, később leírandó segéd
gépek ; az első emeleten vannak elhelyezve a favágó
gépek, a másodikon pedig, amely különben csak az épü
let egy része fölé van építve, a fürészpengék automaticus köszörülésére szolgáló gépek állanak '(fiiing room).
Ezek leírásával egy másik cikk keretében akarok foglal
kozni.
Lássuk most a fürészgyár berendezését és az abban
elhelyezett gépek leírását, működését!
A rönk a berendezést ábrázoló kép 1. ábráján látható
L-el jelölt végnélküli lánc által a (Cs) csúsztatóban huzatik fel az első emeletre. A láncot a nyíl által jelölt moz
gásba a (TI) tengely hozza (FI) fogaskerékpár, (K2) (K3)
korongok segítségével. A (TI) főtengelyt (KI) korong köz
vetítésével, a szomszédépületben elhelyezett gőzgép moz
gatja.
Az első emeletre felhúzott rönköt a (H)-val jelölt hen
gerek őnműködőleg abba a helyzetbe hozzák, melyből a
félfogadására készen álló kocsira jobbra vagy balra gu
rítható. (H) hengerek szintén a főtengelytől nyerik moz
gásukat, (SÍ) szij, (t) tengely és (F) fogaskerékpárok köz
reműködésével. Ezen mozgás természetesen nem folyto
nos, hanem mindig egy-egy rönk megérkezése alkalmá
val bővebb leírásra nem szorúló eszközökkel megin
dítható.
A fenti módon a kellő helyzetbe hozott rönköt a Log-
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kicker vagy a szalagfűrész, vagy a körfűrész kocsija felé
tolja. A hengerekről letaszított rönk az ábrán látható lej
tőn magától gurul a félfogadására készen álló kocsira.
Ha útközben magakad, a niggergép karjával megragadja
és helyére taszítja. A Logkicker, (L) és (Ll), egy több
emelőből álló szerkezet, melynek elrendezése az 1. ábrán
látható, s 2 gőzhenger által hozható mozgásba. Aszerint,
amint az egyik vagy másik gőzhenger dugattyúja alá bocsáttatik a gőz, a rönk az ellenkező oldali ferde síkra
tolatik. Ezen gépet az ábrán (A)-val jelölt munkás kezeli.
A rönköt a kocsin való megerősítése előtt hossztenge
lye körül való. forgatás által kell a felvágatásra legalkal
masabb helyzetbe hozni. Ezt az előbb említett nigger
nevű gép végzi. A nigger szintén 2 gőzhengerből áll. Az
egyiknek dugattyú rúdjára van erősítve (Fr) fogasrúd,
mely a mozgás szabályozására a másik dugattyurúddal
is összeköttetésben áll. Amint az ember mindkét gőz
hengerbe, vagy csak egyedül egyikbe bocsátja be a gőzt,
a fogasrúd az emberi kar mozgásához hasonlítható moz
gással a megmunkáló rönköt kellő helyzetbe hozza, s
kefélésszerű mozdulatokkal a rönköt hossztengelye körül
forgatja stb. Ezen gépet szintén (A) munkás igazgatja.
Miután a rönknek a kocsin való kellő elhelyezéséig ju
tottunk, vegyük ez utóbbit szemügyre. Ez alkalommal
kérem az olvasót, hogy szíves figyelmét a 6. ábrára irá
nyítsa. A főbb alkatrészek a következők: a szilárd fa
keret, mely 2 vagy több, síneken szaladó kerékpáron
nyugszik, 2—4 vastartó (szekrény), melynek neve Headblock (H), egy rugóval ellátott tengely (Ft), mely azt a
nyíl irányában igyekszik forgatni, egy másik tengely
(Tm), mely külömben a tolószerkezethez tartozik, a to
lószerkezet, a fék és a külömböző csapágyak stb.
A (H) Headblock nevű vastartó, melynek képét a 2.
sz. ábra mutatja, rendkívül erős acélöntvény, s így ki
bírja a ráguruló rönkök folytonos zakkanásait. Vágás köz
ben a rönk rajta nyugszik. Amint az ábrából kivehető,
ezen (H) rész egy szekrényalakú tartó, melynek belsejé
ben vezetékek vannak. Ezen vezetékekben a tartó hossz
irányában tolhatóan van elhelyezve a (Kn) Knee nevű
nevű rész; ez utóbbi hosszirányában szintén eltolhatóan
van elhelyezve az (Fr) fogasrúd.
(Kn) kétféle mozgatásra van berendezve: részben oly
mozgást végezhet, melynél (Fr) rész (H)-hoz viszonyítva
nem mozog, részben pedig olyat, melynél, miután (Fr)-el
szilárdan összekapcsoltatott, azzal együtt mozog, az (Ft)
főtengelyre ráékelt (k) fogaskerékpár által hajtva.
Vegyük most a fentemlített kétféle mozgás közül az
előbbit szemügyre, melynél t. i. (Fr) (H)-ra nézve nem
változtatja meg helyzetét. Ezen mozgás (E) emelő segít
ségével, annak a nyíl irányában előre vagy hátra forga
tásával jön létre. Ennek az a célja, hogy a rönk a min
denkori első vágás megkezdése előtt a legcélszerűbb
helyzetbe jöjjön, illetőleg hogy hossztengelyének iránya
a vágási síkra nézve a helyes irányba elhelyeztessék.
Ezen mozgás illetve eltolás nagysága, mely külömben
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szűk határok között mozog, főleg a rönk alakjától függ.
Ha pedig némely kocsin 3 vagy több Headblock (H) van
alkalmazva, úgy a mozgásnak ezen neme annál is in
kább szükséges, mert különben csupán csak 2 ponton
lenne a rönk megfogható, feltéve, hogy az nem tökéle
tesen egyenes, a többi knee (Kn) pedig a tönk oldalát
meg sem közelíthetné. Amint tehát látjuk, ezen fent leírt
mozgás csupán a rönk tengelyének a vágási síkhoz*
viszonyított irányának meghatározására szolgál. A rönk
ezen helyzetbe való hozatala után, miután későbe leírandó
szerkezet által a (Kn) részhez hozzáerősittetett, abban az
(E)-el összefüggésben levő fog segítségével megrögzithető,
mely fog az (Fr)-el egy darabból készült ív megfelelő
bevéséseiben talál, ezáltal az (El) további mozgatását
megakadályozva.
A második módja a mozgásnak, mely (Ft) tengelytől
származik, arra szolgál, hogy a rönköt minden deszka
levágatása után a következő deszka vágatásáig előretolja a
vágási sík felé. Az utolsó vágás megtörténte után azon
ban a később leírandó tolószerkezettől függetlenített rugó
a főtengelyt a nyíl irányában forgatva, a (Kn) részt vissza
hozza kezdetleges, illetőleg a kiindulási helyzetébe.
A mint már említettem, a rönk (Kn) részhez hozzá
erősittetik. (Kn) egy válaszfal által 2 párhuzamos re
teszre van szétválasztva. Ezen reteszek között vannak
az alanti ábrán (Rf) és (Rl)-el felfelé és lefelé irányított

az (E2) emeltyűt, mely a nagy képen is látható, a 2-ik
ábrán, a nyíl irányában lefelé szorítja, a fogak saskar* Vágási síkról tulajdonképen csupán a kocsihoz viszonyítva be
szélhetünk, mely síkot úgy képzelhetjük keletkezve, mintha a fűrészpenge a kocsihoz viszonyítva mozogna, nem pedig megfordítva.

mok módjára kapaszkodnak a felfürészelendő rönkbe,
azt egyszersmint nagy erővel a (Kn) részhez hozzászoritva, miáltal a rönknek igen jó lesz a megrögzitése.
Az előbbi szakaszban a mozgás második módjaként
említett működést a tolószerkezettel végzi a munkás.
Célja, mint már előbb emlitettem, az, hogy minden vá
gás után a munkadarab a következő deszka vastagságáig
a vágási sik felé előretolassék. (Kn)-nek közvetlen előretolását (Ft) tengely végzi (cpi) fogaskerék által, mely
szóbanforgó tengelyre közvetlenül rá van ékelve. A
(tp2)-vel jelölt fogaskerék nincs (Ft)-re ráékelve, hanem
egy, a metszetben feltüntetett rugó nyomása folytán ál
landóan igyekszik (Fr) fogasrud fogait a (SÍ) fogaihoz
hozzászoritani, miáltal a hajtó fogaskerék és a hajtott
fogasrud fogai közt hézagoknak keletkezése megakadályoztatik, mely hézagok a deszka vastagságának pontos
betartását, illetve szabályozását lehetetlenné tennék. (Ft)
mozgását a másik tengelytől nyeri, melyet ezentúl mel
léktengelynek akarok nevezni és a melyre a tisztelt ol
vasó a kép bármely ábráján könnyen rá fog ismerni. Az
egész mozgatási, illetőleg előretolási folyamatnak könynyebb megértését előfogja segíteni a 3. ábra, melyen az
egész tolószerkezetet sematice, vázlatszerüleg igyekeztem
szemlélhetővé tenni. A melléktengely, (Tm) egy emelő
segítségével forgatható a nyilak által 1 és 2 értelemben.
Minden egyes, magában véve külömböző irányú forga
tása, (Mt)-nek a főtengelynek, (Ft)-nek csupán egy irány
ban való forgatását eredményezi. A tolószerkezet egyes
részeit a 4. ábrában mutatom be. (Em) emelő egy körív
mentén forgatható. A forgatás nagysága (S) szabályozó
segítségével határozható meg, mely utóbbi az íven lát
ható fogak szerint állítható be. (Em) egyszeri mozgatá
sánál leirt szög nagyságától függ az egy mozgatás által
elért előtolás nagysága. Amerikában egész és ^4 hüve
lyekben szokták a deszkák vastagságát mérni és ezért
ezen szög nagyságát, a mennyire magamnak volt alkal
mam tapasztalni, rendesen oly nagyra szokták venni,
hogy az emeltyűnek egy-egy mozgatása ^4 hüvelyknyi
előretolást eredményez. Ha az ember 1 hüvelykes desz
kát akar vágni, a szóban forgó emelőt 2-szer kell idetova tolnia, illetve rántania. A toló szerkezetet azon tu
lajdonságánál fogva, hogy az emelőnek akár előre, akár
hátra való mozgatása a főtengelynek egyirányban való
forgatását, illetőleg a munkadarabnak egy irányban való
haladását eredményezi, „Double acting set-work“-nak,
azaz duplán működő tolószerkezetnek nevezik. A 3. áb
rán látható rész, mely (cr, /9) vei van jelezve, a mint
már a két betű alkalmazása által akartam mutatni, 2
részből áll. (a) egy egyszerű, (Tm)-re ráékelt korong,
mely egy nyúlvánnyal belenyulik (/?)-nek egy megfelelő
nyílásába. (/?) forgathaló (Tm) körül és csak a nyílás
szélein levő csavarok segítségével rögzíthető meg hely
zetében, mely csavarok (a) előbb említett nyúlványához
támaszkodnak. Ezen csavarok által (ß), mely — amint
az ábrákból látható — az (e) és (el) emelők által hat a
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(y) és ((pi) részekre, oly helyzetbe hozható, hogy a (ipi)
és ((pi) kampók ne járjanak üresen, azaz anélkül, hogy
ne toljanak, ami a deszkák egyenlő vastagságának el
érésére feltétlenül szükséges. Fel kell még említenem
az (s) és (sl) fogantyúkat, (L. a. 4. ábrát) melyek a (qn)
és (tpi) kampóknak kikapcsolására szolgálnak. Ezen ki
kapcsolás egy rönk teljes feldolgoztatása után válik szük
ségessé, amikor az (Ft)-n működő rugó azt hátrafelé
forgatva, a (Kn) részt eredeti, azaz uj munkadarab félfo
gadására alkalmas helyzetbe visszaviszi. Ezen visszatolás
nagysága külömben az ábrán látható fékkel szabályoz
ható, mely fék egyenesen az (Ft) tengelyen működik.
Egyik legfontosabb működése az egész gépezetnek a
kocsi mozgatása, melylyel a munkadarabot a fűrésznek
neki viszi. Ezen mozgást a kocsi alatt látható gőzhen
ger dugattyúja közvetíti, mely dugattyúnak rudjához a
kocsi közvetlenül hozzá van kapcsolva. E gőzhenger
szükséghez képest rendkívül hosszú, esetleg 15 méter
és még több, és a szerint, amint az ember a dugattyú
egyik vagy másik oldalára bocsátja a gőzt, a kocsi az
egyik vagy a másik irányban szalad. Ezen eljárás óriási
gőzpazarlással jár. A kinek kedve van, az kiszámíthatja
az elhasznált gőz mennyiségét, ha még tekintetbe veszi,
hogy a fűrészlap két másodperc alatt szel le egy 2 öles
rönkről egy-egy deszkát. Ha a kocsi üresen megy vissza,
ezen visszamenetel még gyorsabban történik, azonban a
modernebb berendezéseknél a penge mindkét oldalán
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fogak vannak, úgy, hogy a kocsi oda- és visszamenet
a pengével munkát végeztet.
Magára a szalagfűrészre nézve csupán néhány rövid
megjegyzést tartok szükségesnek, mert a szives olvasó
a mellékelt ábrából az egyoldalulag vágó fűrészről elég
pontos és hű képet alkothat magának. Figyelmét csupán
arra akarom felhívni, hogy a penge feszítését egy hoszszú emelőn (E) működő súly (S) végzi, mely egy eliptikus csaprészt (e) igyekszik oly helyzetbe forgatni, hogy
annak hosszú tengelye lehetőleg függőleges irányba jus
son. A fürészkorong átmérője eléri, néha meghaladja a
2 métert. Ha tekintetbe vesszük, hogy ez legalább 600
forduiatnyi percenkinti sebességgel mozog, a mi körül
belül 63 méter másodpercenkinti pengesebességet hoz
létre, akkor megérthetjük, hogy a penge az 1 másodpercenkint 2 méter sebességgel előretolt munkadarabba
képes behatolni, a nélkül, hogy elgörbülne, sőt a nélkül,
hogy az egyenes irányból kiteregetnék. A mint külömben
az ábrából láthatjuk, a pengének merevitéséről minden
tekintetben lehetőleg kellő vezetékek alkalmazása és a
működő pengedarabnak minél rövidebbre vétele által
gondoskodva van. Ez utóbbi célnak elérésére a két ko
rongnak tengelye lehetőleg közel van egymáshoz.
A mint a nagy ábra első képéből látható, a körfűrész
nél alkalmazott kocsi és segédgépezet (nigger logflipper stb.) semmiben sem különbözik attól, mely a szalagfűrészt szolgálja ki.
A rönktől elválasztott deszkák őnműködőleg forgó hen
gerek segítségével szállíttatnak körfűrészekhez, melyek
szintén őnműködőleg végzik a szelezést és az egyes
daraboknak megfelelő hosszra való vágását. Ezen gépe
ket és az őnműködőleg osztályozó készülékeket esetleg
később leirom.
Foglaljuk most röviden össze az összes leirt gépeze
tek functioit, a rönknek a tóból való kihuzatásától annak
deszka alakjában a fatelepen való elhelyezéséig.
A rönk egy végtelen lánc által felhuzatik a gyár első
emeletére.
Őnműködőleg forgó hengerek a rönköt előre hozzák
azon helyzetig, melyből a kocsira lökhető.
Log-kicker a rönköt szükséghez képest vagy a szalagfűrész vagy pedig a körfűrész kocsija felé guritja.
A nigger a rönköt a kellő helyzetbe hozza, melyben
azután a kocsin megerősíthető.
A munkadarab megrögzítésére szolgáló készülék a rön
köt megfogva, azt odaszoritja a Knee mellső oldalához.
A kocsi a gőzhengerben ide-oda szaladó dugattyú
által húzatva, a munkadarabot neki viszi a vágást végző
pengének.
Minden vágás megtörténte után a munkadarab toló
szerkezet segítségével a következő deszka vastagságáig
előretolatik.
A legutolsó vágás után a munkadarabnak a penge
felé való mozgását közvetítő tengely (Ft) a tolószerke
zettől függetlenittetvén, a rugó nyomásának engedve, a
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munkadarabot tartó részeket visszatolja a kiindulási hely
zetbe, illetve addig, a mig a fék megengedi.
Mint már említettem, a deszkák szelezését körfűrészek
végzik. Ezen szelező készülék két körfűrészből áll, me
lyek közül az egyik a tengelyen szilárdan van megerő
sítve, mig a másik a gépet kezelő munkás által a ten
gely hosszirányában a szelezendő deszka szélességéhez
képest eltolható. A deszka a fűrésztől önműködőleg —
hengerek által — hozatik a körfűrészekhez, illetve tolatik azok közé, ily módon mindkét oldalon szeleztetvén.
A szelezett deszka részben forgó hengerek, részben vég
nélküli láncok segítségével szállittatik ki a fűrész épület
ből, miközben osztályoztatik. Az osztályozott deszkát
azután magas állványokon tolható kocsikon a telep meg
felelő részeire szállítják. Ezen állványoknak az az elő
nyük, hogy a kásztákba rakásnál sok munkaerő takarittatik meg, amennyiben a deszkaanyag legnagyobb részét
nem kell emelni, hanem ellenkezőleg, lebocsátani. A
kásztasorok közé mindjárt be van vezetve a vágány, úgy,
hogy a kásztáról egyenesen a vasúti kocsiba rakják az
anyagot. A fatelepet ábrázoló rajz közepén látható nagy
épület a száritókamarát és a gyalugépet foglalja magá
ban.
Amerikában a kocsi kihasználása nagyobb szerepet ját
szik, mint minálunk, mert eltekintve a szállítás olcsóbbá
tételétől, az állandóan észlelhető kocsihiány teszi kívá
natossá azt, hogy a rendelkezésre álló kocsikon minél
több anyag szállíttassák el. Ezért az anyagnak szárítás
által való könnyűvé tételére (helyes kásztázás által, eset
leg mesterséges szárítással) sokkal több gondot fordíta
nak, mint minálunk.
Mindenki az első pillantásra könnyen beláthatja, hogy
ezen igen költséges fűrészmalomberendezés csupán az
igen nagy munkabérekkel dolgozó Amerikában lehet jutá
nyos. Minálunk egy ilyen költséges berendezés jelenlegi
alacsony munkabéreinknél sohasem fizetné ki magát.
Végül megjegyzem, hogy a fent rövid vonásokban
ábrázolt gyárberendezés csupán az általános elveket
igyekszik szemlélhetővé tenni, melyek az amerikai fűrészgyárberendezőt vezetik. Szükséghez képest egyes esetek
ben a fent leírtaknál sokkal nagyszerűbb és bonyolultabb
berendezéseket is alkalmaznak.

Tutajkikötő Budapesten.

7. szám.

kiépítése mennyibe kerül, s a nélkül, hogy csak megkisérlették is volna a kiszámítást, az adományt rögtön el
fogadták és azonnal meg is kérték a ministert, hogy az
530.000 koronát mint a fővárosnak adott összeget, a
kormány mindjárt helyezze is el gyümölcsözőleg a fő
város javára. A főváros tehát praktikusan fogta föl a
dolgot annyi bizonyos, de hogy vájjon a kormány telje
síteni is fogja a kérelmet, mielőtt a főváros kötelező ígé
retet tenne a tutajkikötő létesítésére, az még épen nem
bizonyos.
Mert, tudja Pál, mit kaszál, és kötve hiszem, hogy a
kormány beérné azzal, hogy a főváros egyszerűen meg
engedje, hogy a kiszemelt parton tutajok kiköthessenek,
esetleg még egy pár karót is leveret, hegy a tutajosoknak legyen mire hurkot vetni. A minister intentiója nyil
ván egy modern tutajkikötő építése, a féle kikötőé, mint
a minők külföldön is vannak és a melyek egyúttal fa
közraktárak jellegével is birnak, mint ilyenek tényleg
nagy mértékben igénybe is vétetnek.
Már pedig ahoz, hogy egy országos központi tutajki
kötő — faközraktár — létesíttessék, mely céljának meg is
feleljen, nem V2, hanem 4—5 millió korona sem elég,
egészen eltekintve attól, hogy a lebonyolítandó üzletek
hez, a melyek az ilyenféle közraktárnak legalább is olyan
lényeges részét képezik, mint a közraktár maga, óriási
vállalkozótőke szükséges. Ez azonban bizonyára akadna,
sőt a Magyar Leszámítoló és Pénzváltóbank már évek
kel ezelőtt kérelmezte úgy a kormánynál, valamint a fő
városnál a faközraktár létesítésére vonatkozó engedélyt,
de persze azzal a kikötéssel, hogy a kiszemelt parti
telek főitöltését, a teherpályaudvarral való közvetlen össze
kötését és a telepen szükséges vágányhálózat lerakását
a kormány, illetőleg a M. A. V. teljesítse díjtalanul, a
területet magát pedig a főváros engedje át, ugyancsak
ingyen, a mitől azonban kormány, M. A. V. és főváros
egyaránt visszariadt s a terv évek óta nyugszik ad acta.
Hogy a főváros a kormány 530.000 koronájáért és a
kilátásba helyezett további 100.000 koronáért nem is a
faközraktárral összekötött tutajkikötőt, hanem csak az
utóbbit magát is létesíteni akarná, azt csaknem kizárt
nak tarthatjuk; arra pedig, hogy a sajátjából fedezze a
fenti 630.000 koronán kívül okvetlen szükséges nagy
összegeket, még kevésbbé van kilátás, s igy nyugodtan
állíthatjuk, hogy a budapesti tutajkikötő — közraktár — ma
is olyan kérdés, melynek megoldásáig még nagyon sok
v íz fog aláfolyni a Dunán.

A napilapok legutóbb megjelent számai azt a hirt kö
zölték, hogy a földmivelésügyi minister értesítette a fő
város tanácsát, hogy a budapesti Gellért- és Margitrakpart építésénél megtakarított 530.000 koronát egy, a Duna
pesti partján létesítendő tutajkikötő építési céljára szánta
és ezt az összeget ugyancsak a mondott célra még to
vábbi 100.000 koronával pótolni is hajlandó.
A nélkül, hogy a főváros tanácsa csak hozzávetőleg is
tudná, hogy a kiszemelt dunapartnak tutajkikötővé leendő
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— F olyam parti fü z esek te le p íté s é n é l nem mindig
jövedelmező állabok nevelése a főcél, hanem sokszor
eszköz a cél eléréséhez ; t. i. mocsaras, vizenyős helye
ket a homok, kavics és iszap felfogása által szárazzá és
müvelhetővé tegyünk, s igy idővel az ilyen talajokból is
jövedelmet nyerjünk. Ezenkívül sokszor kell hajózhatás
céljából a partot emelni, vagy régi, értéktelen vízmosá
sokat a kultúrának visszanyerni.
Füzesek telepítéséhez, — ilyen értelemben véve —
legalkalmasabb időszak az ősz, legcsekélyebb vízállásánál
fogva; de a dugványozás is nagyobb sikerrel jár, mert
a dugványok kérge szilárdabban tapad a fára. A dugvá
nyozás mikéntje függ a talajtól. Kőmentes iszapon 0.6
m.-nyi négyes hálózat alkalmazandó; a dugványok 0.4—0.5
m.-re a földbe teendők. Kavicsos iszapban helyesebb a
fészkes ültetés. Ez abból áll, hogy a kavicsos iszapba
0.75 m. mély és épen olyan széles tőlcséralaku lyukak
leásatnak, melyekbe sugáralakban 8 —10 drb. három
éves fáról vágott dugványt helyezünk, olyformán, hogy
0.1—0.2 m.-re kiálljanak a fészekből. Mindkét említett
mód akkor alkalmazható, ha a zátony meglehetősen ki
emelkedik a vízből. Hol a zátony alacsony és a főcél
annak emelése vagy kavics- és iszapfelfogás, ott az ár
kos ültetés van helyén. Ilyen helyeken a vizáramra merő
legesen 0'5 m. széles és 0.5—0.75 m. mély árkokat
ásatunk 10—15 cm-nyi közökben. Ezekbe betesszük a
legalább 1 m. magas 3 éves fáról vágott dugványokat
és az árkokat a kiemelt földdel betemetjük. Erős ára
moknál 4—6 éves fáról vágott 1.25—1.5 m. suhángok
a fent leirt árkokba 0.25—0.3 m. egymástóli távolságra
tétetnek ; legalább 5—6 sornak kell egymásután követ
keznie, hogy a viz keresztül folyhassék, de az iszap kö
zöttük lerakodjék.
A füzek közül ajánlhatók : Salix viminalis; S. amygdalnia, kevésbbé a S. caspica. A kötő fűz a termőhelyet
illetőleg a legigényesebb, de gyorsan nő és a legnagyobb
termést adja. A S. amygdalma nagyon alkalmas a
mélyebben fekvő helyekre ; jobban áll ellent az elárasz
tásnak. A S. caspica kavicsos helyre alkalmas, de fája
kevésbbé értékes. Hacsak okvetlenül nem szükséges (le
fagyás, jégzajlás által való sérülés), nem szabad a füzest
első évében visszanyesnünk; legalkalmasabb idő erre a
második év.
A füzesek ellenségei a hajnalika, csalány és nád,
melyek ellen szorgosan védendők. Rovarellenségei a
cserebogár, szürke ormányos és levéldarázs.
(Deutsche Forstzeitung.)

G. I
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Vadászélmények a legsötétebb Afrikában.
Közli: .A ra b " .

I. A veszedelmes hálótárs.
A heívenes évek derekán miniszteri hivatalnok volt
Pesten báró Vialovszky Zénó, kit szabadságharcunk ide
jében vetett hozzánk a sors több más lengyel nemessel
egyetemben. Az apja hazánkért vérzett el s ő egyik
jeles intézetünkben nevelkedett teljesen árván, mert any
ját még a bölcsőben elvesztette. Ez a nyugtalan vérű
fiú előkelő hivatalában egyszer olyan alapos igazsággal
találta elbírálni politikai anyósunk (értsed Ausztria) furfangjait, hogy nagyképűsködő principálisai jónak látták
négyszemközt azt tanácsolni a különben jeles hivatal
noknak, hogy válasszon valami más pályát, mert ezt a
nagy bűnét, t. i. igazmondását, az államhivatalnoki pá
lyán többé jóvá nem teheti.
Vialovszky egykedvűen hallgatta az atyai tanácsot s
még aznap beadta lemondását. Egy héttel később pedig
zsebében tekintélyes örökségének néhány nagy bankójá
val utrakelt, mint tréfásan mondá: „más pályát keresni“,
tulajdonkép pedig afrikai vadászkalandra, melyhez való
felszerelések beszerzése céljából először Londonba utazott.
Élményeinek leírásában elmondja, hogy egy tengeri
hajón együtt utazott zeneművészekkel, kik valami nemzet
közi gyűlésre csoportosultak. Beszélgetésük közben vita
tárgyává lett azon kérdés, hogy melyik hangszer utá
nozza leghívebben az emberi hangot? Persze mindenik
a magáét iparkodott dicsőségre vezetni. Vita közben senki
sem vette észre, hogy egy idegen a . fedélzet sarkában
paktáskáján ülve figyelte a művészeket s midőn a vita
már tetőpontra hágott, csendesen kinyitotta táskáját, össze
rakta az onnan elővett fuvolát és csodálatos hangon
eljátszott egy mélabús, panaszos dalt, melynek hallatára
a vitatkozókat általános néma ámulat lepte meg. A dal
rövid volt, de olyan hatást tett az emberre, mintha egy
haldokló túlvilági, elhaló éneke szólt volna a tenger tit
kos morajából. Az ismeretlen aztán szó nélkül hamaro
san elpakolta hangszerét s a kérlelően hozzá siető művé
szekhez nyugodt méltósággal igy szólt: „talán most már
könnyebben el lehet dönteni a kérdést?“ Az illető hires
olasz templomi zenész volt.
Vialovszky Afrika nyugati partjain kezdte meg kalan
dos vadászatait 47 benszülött és egy angol tóim ács kísé
retében.
Már nagymennyiségű érdekes zsákmányra tett szert,
midőn a benszülöttektől arról értesült, hogy mintegy 10
nap múlva érkezik el azon idő kezdete, melyben ismét
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jelentkezni fog a vidék félelmetes réme, egy óriási tigris, tőzve éjjel megérezte, hogy felette valami meleg van
mely csak emberhúst eszik és 40—50 napi ott tartózko s oda húzódott az alvó vadász testére. Mozdulni, kiabálni,
dása alatt 10— 15 áldozatot követel magának. Ezt a tigris vagy világosságot csinálni öngyilkosság lett volna, mert
óriást mint gonosz szellemet félelemmel istenítették s azt Vialovszky jól tudta már az utileirásokból és a benszütartották róla, hogy a golyó nem is fogja, mert az ördög löttektől, hogy ott csak a legveszedelmesebb mérges
bőrében jár. Elmondták aztán, hogy már 9 év óta járja kígyók hagyják el a vizet és a bozótokat s hogy azok
e vidéket és minden évben ugyanazon időtájt jelentkezik harapása ellen nincs semmi orvosság. Tehát jéggé fagyva
kiszemelt áldozataiért, kik között a monda szerint máris ereiben, a legborzalmasabb türelemre erőltette magát és
mozdulatlanul feküdt, mint az élő halott.
sok „fehér vadász“ szerepelt.
Hosszú és kinos percei lehettek e kellemetlen vára
Vialovszky örömmel fogadta a hirt s nyomban kész j
volt elhatározásával, hogy az ördögbőrű tigrist bármi ] kozásnak, melyről csak ily hangon szólhat magamfajta
áron meg kell ismernie, még pedig ha lehet, puskavég ember, minthogy annak kézelfogható illustrálására a kép
ről. Tehát azonnal haditanácsot ült a legokosabbakkal és zelet és a szó kissé homályban marad. De mégis el
abban állapodtak meg, hogy emberei előre mennek s a múltak a nehéz percek és a szolga óvatosan sompolygott
legalkalmasabbnak jelzett helyen felütik az állandó ta be a sátor ajtaján, hogy gazdája ébredését parancsranyát, melyet két öl magas, fedett oszlopkerítéssel vesznek készen lesse. És most lássuk, mit művel a természet
körül, készen minden veszedelmes eshetőségre a vadál gyermeke, ki ugyan nem tudja, hogy mennyi a kétszer
latok támadásai ellen is. Mig ez elkészül, addig ő egy kettő, de bölcsebben segit megszokott baján, mint a legbenszülött szolga kíséretében vizivadászatot tervezett s tudósabb bölcs.
Egy pillanat alatt tisztában volt ura veszedelmével,
ezen célból a néhány kilométerre fekvő terjedelmes tó
mellett ütötték fel sátrukat, melynek bútorzata között amint észrevette annak halotthalvány, ijedt tekintetét, és
különös emlékezetűvé lett a hideg éjszakákhoz alkalma kezével intette, hogy meg ne mozduljon. Ő pedig foko
zott gyapot ágy. Ez az egyszerű alkotmány a vizi növé zott ügyességgel kiosont a sátorból s néhány pillanat
nyek puha, meleg foszlányaiból készül és nélkülözhetet múlva egy kétágú halszuró villával tért vissza. Ezt jobb
len a rekkenő nappali forróságra következő zérus fokú kezében tartva, bal kezével óvatosan emelni kezdé a
gyapjú takarót, mely alatt ott feküdt a hatalmas nagy
éjszakákon.
Vialovszky a nappalokat szolgájával együtt a vizen kígyó, fejét végig nyújtva Vialovszky combján. Egy pil
töltötte s mindennap dús zsákmánynyal tért vissza. Két lanattal később fájdalmas orditás zavarta meg a halotti
ízben volt alkalma mindjárt eleinte igen nagy vízilovakat csendet s a kígyó átszűrt fején Vialovszky lábához szegezve,
belopni, melyek közül egyet éppen akkor terített le rob csapkodta testét, farkát keresztül a hős szolga felett,
banó golyójával, midőn az a partra kimászva az iszap kinek bámulatos ügyessége és bátorsága megmentette
ban sütkérezett. Az óriás állat haláltusájában széles áll ura életét.
kapcsával lapátolta a földet és úgy bevéste magát az * * A A * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * * > :* * * * * * * * * * *
iszapba, hogy egész teste elmerült. Egész nap 10 em
ber bajlódott vele, mig végre abból kiemelhették és le
Egy női Nimród.
nyúzhatták. E nagyszerű sikerrel összekötött izgalmak és
A vadászat, ez a lelket és testet egyaránt edző
fáradságos munka után mindketten elkésve érkeztek az
éjjeli tanyára és csak pihenésre gondoltak annál is inkább, nemes sport a magyar nők sorában egy idő óta mind
mert másnapra volt kitűzve az indulás a tigris fogadá inkább kezd kimenni a divatból.
Hiába, más idők, más emberek! Mások az igények,
sára. Vialovszky még nem is vacsoráit, sietve vetkőzött
és teljesen elsötétített sátrában ágyába burkolta magát, mások a szokások, de változik a nevelés rendszere is.
hogy jótékony álomban pihenhesse ki fáradalmait. Az A mai korszellemben nevelt, elpuhult s többnyire csak
álom el is nyomta csakhamar, de nyugalma nem volt a zsurokba kívánkozó és nagyobb igényeket támasztó
teljes. Ugyanis mintegy 2—3 órai mély alvás után arra leányaink nincsenek hozzászokva az olyan mulatság
ébredt fel, hogy testére valami kellemetlen hideg, súlyos fáradalmaihoz, milyenekkel a vadászat jár és ezért
tárgy nehezedik. Végtelen szerencséje, hogy a vakmerő eseményszámba megy, ha valahol Nimródnak a szép
emberek lélekjelenléte ekkor sem hagyta cserben, s hogy nemből való hívével találkozunk.
Képünk az Erdélyben megalakult Magyar Nemzeti
úgy ébredt fel, a mint a halálos veszedelmek között élő
emberek szoktak ébredni, t. i. teljes öntudatban, tiszta Vadásztársaság egyik bájos tagját; pongyelóki Róth
elmével s nem úgy, mint mi kényelmes otthonunkban : Lorándnét mutatja be olvasóinknak. A fiatal asszonyka,
félálomban, forgolódva, nyújtózkodva. Már ébredése elgő bárha még csak rövid idő óta szegődött Nimród zászlója
pillanatában felismerte borzalmas helyzetét, hogy olyan alá, nem talál élvezetet a főváros örömeiben, hanem
hálótársa van, melynek nyugalmát megzavarni az ő biz szívesebben tölti idejét férje oldalán az erdők rengete
tos halálát jelentené. Egy förtelmes nagy kígyó lopódzott geiben, hol ritka kitartással és szenvedéllyel űzi a fő
az ágyába, mig ő a vizeket járta s a gyapot között rej vadat, az őzet s az erdő más nemesebb lakóját. Hogy
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biztos keze is van, tanúskodik arról képünk, mert egy agancsa összformájában, jóságában emelkedik, azon túl
sikeres cserkészeten az apátfalvi erdőben három darab pedig visszafejlődése kezdetét veszi,
jó erős kampóval biró őzbakot hozott térítőre.
j
Ilyen határ két okból meg nem állapítható, a mennyiHa a szerencse ezután is igy kedvez neki, maholnap j ben ezen időpontra nemcsak a helyi viszonyok vannak

őt is, éppen úgy mint férjét, a jól ismert korrekt vadászok
sorában fogják emlegetni. Hogy ezt mielőbb sikerüljön
elérnie, őszinte szívből kívánjuk neki. Fel a fára! . . .
/.
;* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mikor viseli az őzbak legjobb agancsát?
a kérdést vetette fel minap
egy német vadászlap, mert
tagadhatatlan, hogy bár
mennyire ismerjük is a fürge,
kecses őz természetrajzát,
még számos meg nem fej
tett problémával állunk szem
ben. Ilyen az is, hogy melyik
életévében éri el az őzbak
díszes fegyverének : agan
csának legfelsőbb kifejlődési
fokát. .
Az „Oesterreichische Forst- und Jagd-Zeitung“-bán
Dombrowski Ernő, az ismert vadász, felel e kérdésre, bár
elismeri, hogy a kor tekintetében mindeddig nem lehe
tett általában megjelölni azon határt, a meddig az őzbak

befolyással, hanem azaz, ugyanazon kerületben is igen
nagy ingadozásoknak van alávetve.
Helyileg változik ezen delelőpont az általános viszo
nyok kedvező vagy kedvezőtlen voltával, de változik az
illető törzs minősége szerint is, mely nemcsak a termé
szeti viszonyoktól, hanem még inkább a vad ápolásától
függ. Mennél kedvezőtlenebbek valamely terület termé
szeti viszonyai és mennél helytelenebb a vadállomány
kezelése, annál hosszabb időre van szüksége a baknak,
hogy legmagasabb kifejlődési fokát elérje. A meg nem
felelő kezelés nem csak abban nyilvánul, hogy a téli
táplálás silány, hanem első sorban az állomány helytelen
szabályozásában. Már több irányban beigazolt tény, hogy
éppen kizsarolt területeken, hol a vadgondozást még hír
ből sem ismerik, kiválóan kifejlett példányok találhatók,
azon egyszerű okból, hogy ott a suták kíméletlenül le
lövetnek, s igy a nemek közti arány kedvezőbb az agancs
képződésre, mint egyes ápolt területeken. Ha a bak már
első évétől kezdve kénytelen rideg teleken nélkülözve
keresztül vergődni és ezenfelül túlerőlteti magát az
űzekedésnél oly időben, mikor még nincs teljesen kifej
lődve: természetes, hogy aránylag hosszabb időre van
szüksége mig legerősebb agancsát felrakja.
Nagy szerepet játszik az egyéniség is, mert egy kivá-
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lóan erősen alkotott bak, mely már mint egyéves is
20 cm. magas hatos agancsot hord, legmagasabb kifej
lődési fokát ugyanazon területen előbb éri el, mint a
kevésbbé erőteljesen alkotott. Az előbbi, ha különben a többi
viszonyok is kedvezőek, Brandt szerint már a 4-ik év
ben a delelő pontra jut.
A különálló helyi viszonyokon és egyéniségen kivül,
mint harmadik tényező az időleges, esetleges külső be
folyások is érvényesülhetnek. Például egy bak, mely
külőmben már a 4-ik vagy 5-ik évben elérte volna delelő
pontját: egy, eselleg két igen kedvezőtlen tél által vissza
vettetik fejlődésében avagy hátráltatja azt különféle beteg
ségek föllépése, hacsak ezen káros behatások következ
ményeit az előre látó vadász keze meg nem előzi.
Mindezekből látható, hogy a felvetett kérdésre végér
vényes, általában találó feleletet adni nem lehet. Dombrowski a delelő pont elérésére a 6 —8-ik életévet állítja
fel, mint leginkább elfogadhatót, bár kivételek mindenkor
voltak és lesznek is.
yVÍ.

R o zsd aó v á s nitrólőporok h asz n álatán á l. A Vadász
lap egyik utolsó számában következő talpraesett javaslat
jelent meg arra nézve, miként lehet a fegyvercsövekben
a nitrólőporok okozta rozsdásodást elkerülni: A nitrólő
porok elégésük után kivétel nélkül savas maradványokat
hagynak hátra, melyek a fegyvercsőben rozsdásodást
idéznek elő. A nitrólőporok e maradványai a heves gáz
nyomás folytán a fegyvercső oldalára préseltetnek, úgy,
hogy többszöri tisztítás és zsirozás dacára is majdnem
mindig rozsdásodási hajlamot mutatnak. Nagy hibát kö
vet el azonban bárki is, — igy irja egy német szaklap —
a ki ismételt tisztítás és olajozás által a fegyvercső bel
sejének ragyogását kierőszakolni akarja, mert ezzel a cső
belsejének kitágítását, tehát a sörétes fegyvernél igen
nagy szórást, a golyópuskánál pedig a löveg ingadozó
röpülését idézi elő. Az egyetlen helyes eljárás a nitró
lőporok által okozott foltok elenyésztetésére csak az lehet,
ha a csőben előforduló savakat, vagy savnyomokat neutraiizáljuk. Ezeket a foltokat a legkönynyebben zsíros alkalikus vegyülékekkel lehet eltávolítani, a melyekből az
.Alkálin,“ „Telin,“ „Cervin“ és sok más efajta szer igen
jól bevált. Igen ám, de a vidéken lakó vadász nincs
mindig abban a helyzetben, hogy ezen óvszerek egyikétmásikát magának meghozassa s igy szolgálatot vélünk
tenni, ha felvilágosítjuk az illetőket, hogy mivel segít
hetnek a bajon. E célra két szert ajánlunk, miket a leg
szegényebb ember is használatba vehet. Ezek egyike a
közönséges házi szappan, mely éppen azon oknál fogva,
hogy a zsírsavak összetartására szolgál, igen alkalmas, s
a csőnek ilyen szappanoldattal való kimosása megmenti
a csövet a nitró-rozsda maró hatásától. A másik szer
pedig a fahamuból előállított jó erős kálilug, melylyel a
fegyvercsövet jól kimossuk, aztán megszáritjuk és bezsirozzuk.

7. szám.

K eselyük V a sm e g y éb en . Két szép keselyüt lőttek
Kottulinsky gróf erdőőrei múlt hó 4-én a vasmegyei
brami uradalmi erdőben. Igen éhesek és fáradtak lehetlek
a szerencsétlenül járt légkirályok, mert 20 lépésre enged
ték közeledni a puskásokat.

* K itü n tetés. Ő felsége Fischer-Colbrie Antal ura
dalmi erdőmesternek az erdészet terén szerzett érdemei
elismeréséül a Ferencz József-rend lovagkeresztjét ado
mányozta.
* K inevezés, áth e ly e z é s. A m. kir. földmivelésügyi
miniszter az állami kezelésbe vett községi s némely más
erdők és kopár területek kezelésénél alkalmazott erdőtisztek
létszámába Bock László uradalmi erdészeti ellenőrt a
besztercei m. kir. erdőigazgatósághoz m. kir. erdészjelöltté
nevezte ki. — Mike Imre főerdészt a kolozsvári erdő
igazgatóság kerületéből saját kérelmére a szászsebesi
erdőhivatal, Vályi Ferencz erdészt a szászsebesi erdő
hivatal kerületéből a kolozsvári erdőigazgatóság, — Sikó
Áron erdészt pedig a lippai főerdőhivatal kerületéből a
bustyaházai erdőhivatal kerületébe helyezte át és Mike
Imrét a dévai, Vályi Ferenczet az abrudfalvai, Sikó Áront
pedig az alsókalocsai erdőgondnokság vezetésével bízta
meg.
* F ig y e lm e ztetés. Lapunknak minden számát a hónap
1-én 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.
* E m berevő c á p a S z e g e d e n . A következő levelet
vettük: Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
Talán nem lesz érdektelen, ha Szerkesztő urat arról
értesíthetem, hogy Geising halásztól a „Neptunio“ hajó
zási vállalat tulajdonosától Fiúméból egy emberevő cápát
vásároltam. A cápa kék cápa (Carchorias glasicur Cuv.)
Súlya 2 métermázsán felül van. Háromszögletű fogazata
igazán szép. A hal jövő csütörtökig kész lesz és ha ne
talán becses lapjának erre vetődő olvasója érdeklődik
ilyesféle iránt, szívesen látom Zsigmond-utca 7. számú
műhelyemben.
Kitűnő tiszteletem nyilvánításával maradtam
Szegeden, 1904. junius 16.
őszinte tisztelője
Haering Ede.
* B elgium ból azt ajánlják a hangyák ellen, rakjuk
ki kertjeinknek azon helyeit, hol a hangyák járni szoktak,
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olyan papírszalagokkal, amelyeket borsos mentha esszen
ciában megáztattunk.
* A m éhszúrás g y ó g y ítása. A „R. D. H. B.“ ezt
irja: Akik félnek nyaratszaka virágszedés közben a méhszurástól, bizonyára csodálkozni fognak, milyen közel
van hozzájuk a szúrás gyógyitószere. Hogy a jerikhói
lőne (Lonicera Caprifolium) friss zöldjének levét kiprésel
jük és a lével könnyedén bedörzsöljük a méhszúrás
helyét, a fájdalom legott megszűnik s a szúrás meggyógyul.
* H írek a st.-louisi világkiállításról. A nem régen
megnyitott saint-louisi világkiállítás szenzációról már
volt alkalmunk több izben beszámolni s most újból érde
kes szenzációkról hoz hirt a táviró. Ugyanis Kolumbia a
világkiállításon egy mandulamagokból összeállított óriási
elefántot állított ki s ezt a csudát ugyancsak nagy közön
ség nézi meg mindennap. De csodájára járnak a kiállítás
látogatói annak a fának megtekintésére is, mely fa már
akkor volt négyszázesztendős, mikor Kolumbusz Kristóf
Amerikát felfedezte.
* Uj nagy fe n y ő erd ő -k ite rm elés. A besztercei m. kir.
erdőigazgatóságnál e hó 14-én egy 5 csoportra osztott
nagy uj erdőobjektum kerül árverésre. Összesen mintegy
917.175 m3 fenyőfa jut itt első izben eladásra, mintegy
3 millió korona kikiáltási árral, és minthogy e vidék fe
nyőfája Erdély fenyveseinek legjobbjai közé tartozik, és
miután a puhafaüzlet irányzata ez idő szerint a legked
vezőbb, kétségtelen, hogy fatermelőink igen élénken fog
nak érdeklődni az árverés iránt. Mint érdekes tényt meg
jegyzendőnek tartjuk még, hogy az árverési hirdetményben
ez alkalommal először jutott kifejezésre a földmivelésügyi
ministernek az árverésekre vonatkozó azon legutóbbi ren
deleté, mely szerint fenntartja magának azt a jogot,
hogy a benyújtott ajánlatok közül, tekintet nélkül az öszszegek nagyságára, tetszése szerint választhasson, vagy

valamennyit visszautasíthassa.
* M ad a g aszk á r óriási m ad a ra. Madagaszkár szi
gete a paläontologusra nézve nagy érdekkel bir mint a
lemurok és az Oepycornis nevű óriási madárfaj marad
ványainak lelhelye; az utóbbi még nem is oly sok szá
zaddal ezelőtt kortársa volt az embernek. Az első pél
dányt néhány csont és tojáshéj alakjában Geoffray SaintHilaire mutatta be 1851-ben a párisi tudományos aka
démiának, Saint-Hilaire ezt Oepyornis maximus-nak ne
vezte el. Újabban Guillaume Grandidier rábukkant a leg
nagyobb Oepyornis (ingens) csont és tojáshéj maradvá
nyaira, melyekből sikerült ezen, valószínűleg legnagyobb
madárfej csontvázának alsó részét teljesen összeállítani. A
csontváz méretei következők: a combcsont 0 44 m., a
singcsont 0'78 m., a lábközép csont 0-42 m. A tojáshéj
ból következtetve, a tojás űrtartalma 9—10 liter lehetett.
* L ev e g ő é s visszhang. Bacom M. J. léghajós be
széli, hogy a léghajóval elért magas régiókban uralkodó
csend különös hatással van az ember lelkére, annál is
inkább, mert a földön soha sem lehet teljes csendről
beszélni. Ha leereszkedtünk, a földről jövő külömböző
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hangok határozott egymásutánban érintették fülünket;
legelőbb a mozdonyok éles füttye hallatszott, azután a
kakasok kukorikolása, azután kutya ugatás és csak ezek
után emberi hangok — s ezek közül legelőbb a gyer
mekeké — hatoltak fel hozzánk. Érdekes volt egy lőgyapot tölténynek elsütése. A léghajó alatt 48 méternyire
elhelyezett lőgyapot-tölténynek villamos árammal való
elsütését gyönge, pisztolyhoz hasonló durranás követte s
csak valamivel később hangzott a földtől vissza menny
dörgéshez hasonló robaja.
* T a rtó s f e s té k e t rönkök bélyegzésére nyerünk, ha
kormot petróleummal összekeverjük, a mig az a meg
felelő sűrűséget nyerte. A festék könnyen kezelhető és
olcsó is.
* A c s e re s z n y e fá k pusztulása. Németországban
nevezetesen Koblenc, St. Goar és St. Goarshausen vi
dékén a cseresznyefák feltűnően pusztulnak. Kezdetben
azt hitték, hogy a bajt az 1898., 1899. és 1901. év
nagyon enyhe telek és a rákövetkező késői fagyok okoz
ták. De később dr. Aderhold kormánytanácsos rájött, hogy
bár a fák a késői fagyok által sokat szenvedtek, még
sem a fagy pusztításai ölték meg őket, hanem a Valsa
leucostama Fries gombának estek áldozatul. A fagyká
rokat a fák csakkamar kiheverték volna, de a sebekbe
befészkelte magát az említett gomba. A gomba egyma
gában nem tud a fának ártani, de a sebekbe befész
kelve magát, elpusztítja a fát. A Valsa leucostama Fries
szabad szemmel is észlelhető, apró kis szemölcsöket
képez a fa szálával keresztben képződő repedésekben,
melyekbe tengernyi spórákat bocsájt. Előadó aggályát
fejezi ki, hogy ez a veszedelmes gomba más fákra is
átszármazhatik, nevezetesen a csontárokra, de talán al
mára, körtére is, és a leggondosabb védekezést ajánlja:
nevezetesen, hogy minden beteg ág azonnal eltávolít
tassák és a lefürészelt ágak nyomban elégettessenek, to
vábbá, hogy az ez által a fákon keletkezett sebhelyek
szeszmentes kenőcscsel esetleg agyagtapasszal, gondosan
kezeltessenek. Az ágak rögtöni elégetését azért tartja
szükségesnek, mert a veszedelmes gomba a száraz fán
tovább is tenyészik, sőt jobban tenyészik rajta, mint
máshol. Éppen azért azt ajánlja az előadó, hogy nagyobb
szárazság idejében a fák erősen öntöztessenek. Jó lesz
a veszélyes bajt figyelemmel kisérni.
* F a p u s z tító rovarok. Lőcséről jelentik: Szepesmegyében a szomolnoki erdőgondnokságban 40 hold er
dőt taroltak le és pusztítottak ki, mert a vonalas-szú föl
lépett. Maros-Torda vármegye tölgyeseiben a sárgafarú
gyaponc mutatkozik. Tallián Béla földmivelésügyi minis
ter felhívta a rovartani állomást, hogy a szükséges intéz
kedéseket tegye meg. Ugyancsak Maros-Torda vármegyé
ben és Mezőhegyesen az akácfákat a pajzstetű pusztítja
veszélyesebben, úgy, hogy a kellő óvóintézkedéseket meg
kellett tenni.
* A volt ú rb é re s erd ő k e lid e g e n íté s é n e k korlá
to z á s a . A volt úrbéresek az úrbéri -rendezésből kifolyó-
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lag erdőilletőségük fejében részükre kihasított és az 1871. szúrás nyomán fájdalmas daganat támad, esetleg fejfájás
évi Lili. t.-c. 2. és 3. §§-ainak határozmányaihoz képest és ájulás következik be, de ha a csípés gyakori, az em
teljes tulajdoni és szabad rendelkezési joggal, de ugyan ber lassankint hozzászokik a méreghez. Az izületi reumaazon törvény 25. §-a szerint az erdőkre nézve az érdé- j tizmusban szenvedő embernél a csipés nyomán nem tá
szeti rendszabályok betartásának kötelezettségével bírt I mad daganat, csak akkor, ha egymásután több méh
területeket az erdőtörvény rendelkezéseinek kijátszására szúrja meg. Ekkor azonban eltűnik az ízületből a kínzó
irányuló célzattal elidegeníteni igyekeznek. Ennek lehető fájdalom. Erre a tapasztalatára alapítva, dr. Perc érdekes
megakadályozása végett mindazon esetekben, a midőn gyógyitómódját találta ki a reumatizmusnak. A beteget
községi iskolai (iskola-alap) és községi tanítói erdőkre első Ízben csak nehány, később több méhvel megcsipeti,
nézve községek vannak érdekelve, az ezen érdekeltség mindig a beteg testrész közelében. A kúránál egyelőre
szempontjából elidegenítési jogügyleteknek jóváhagyására összesen hetven méhcsipésre van szükség. Az egyesület
hivatott elsőfokú hatóságokat a belügyminister 1904. már orvosai nagy meglepetéssel hallották a fölolvasótól, hogy
cius 30-án 124909. sz. a. kelt körrendeletével utasította, egy beteg asszonyt a gyógyítás ideje alatt 6592 méh
hogy ezen jogügyletek jóváhagyása kérdésének elbírálásába csípett meg. A csípést addig folytatták, amig az asszony
csak akkor bocsátkozzanak, ha a szóban levő erdők el teste teljesen elvesztette a méreg iránti való fogékony
idegenítéséhez a földmívelésügyi minister hozzájárulása ságát és egyúttal megszabadult az izületi umatizmusától
is. Dr. Perc az izom-reumatizmus ellen szintén ajánlja a
már kieszközöltetett.
* H á zin y u l-ten y ész té s é s é rté k e s íté s . E címen méhkurát. A felolvasó később több méhvel megcsipette
Andrássovich Géza m. kir. gazdasági intéző egy rendkí magát, a nélkül, hogy a csípés helyén daganatot kapott
vül becses és kimerítő, gyönyörű illusztrációkkal diszesi- volna.
tett hézagpótló munkát irt, a mely könyvalakban most
* N a ra n c s é s citrom s z ü re t O laszh o n b an . Olasz
van sajtó alatt s előreláthatólag május hó közepén fog országban — mint a „Gazetta Ufficiale de Begno d’Italie"
megjelenni. Ez a könyv teljes és alapos útmutatást ad a irja — 1902-ben 4900 millió narancs és citrom termelt.
hús- és prém- nyulak tenyésztésére és értékesítésére nézve A termés javarészét Szicília és a földközi délvidék
s úgyszólván úttörője leend ennek a nálunk eddigelé nyújtotta.
nagyon elhanyagolt és csak újabban, épen a szerzőnek
* O lc s ó é s igen jó fa v ia szt lehet a következő mó
munkálkodása és agitációja folytán föllendült tenyésztési don előállítani: vegyünk egy kgr. nyers gyantát (Kolofo
ágazatnak. Midőn e könyvre már most hívjuk fel t. ol nium) és olvasszuk fel gyenge tűznél egy fél kgr. marhavasóink b. figyelmét, tesszük ezt leginkább azért, mert faggyúban és egy óra múlva öntsünk hozzá Vs liter de
a szerző az előállítás méreteire vonatkozólag tájékozást naturált spirituszt. Használat előtt a keveréket szüksé
óhajtana szerezni. Érdeklődők szíveskedjenek tehát vagy ges kissé fölmelegíteni és ecset segélyével a fára kenni.
2 koronával előfizetni, vagy egy közönséges levelezőlapon
* Uj m am m utlelet. A Troppauer Ztg. szerint Tropa megrendelési szándékot a szerzőnél (Budapest, Erőd pau közelében egy mammutleletre akadtak. A jó álla
potban napfényre került agyarak hossza 30 cm. Ez az
utca 8.) jelezni.
* A m éh c sip é srő l. A bécsi orvosegyesületben dr. | első sziléziai mammutlelet s azért is érdekes, mert kő
Perc marburgi orvos érdekes felolvasásban azt fejtegette, I szénképződményben hasonlóra még sehol sem akadtak.
hogy a méhcsipés reumatizmus ellen kitűnő háziszernek
* S ta in e r G yula udvari szállító, az Első Körmendi
bizonyult. A felolvasó, mint specifikus szert már mintegy Magyar Magpergető gyár tulajdonosának a belügyminister
ötszáz esetben sikeresen használta a valódi reumatizmus megengedte a magyar állam címerének külön hasz
ellen. Ha a méh egy egészséges embert megszűr, a | nálatát.
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SZÉKELY és ILLÉS céghez
Ungvárra intézendök.

7 K | hová az előfizetési és hirdetési dijak, valamint a lapba szánt közlemények küldendők. I

érzi magát, mint egy pusztulásnak induló gaz
Sápunk lisztéit előfizetőihez.
daságban, ahol az épületek ugyan még állanak,
M últ szám unkkal a második évnegyedbe
de üres az istálló, üres az udvar, csak a néma
léptünk. Tisztelettel kérjük mindazokat, kik
falak hirdetik a hajdani jólétet. Ki hivatottabb,
előfizetésüket eddig meg nem újították, hogy
hogy a vadnélküli erdőbe életet hozzon, a ki
szíveskedjenek, tekintettel a lap kiadásával
halt patakokat benépesítse, mint a minden szé
járó költségeinkre, a z előfizetési dijakat mi
pért mindenkor lelkesülő szak : a magyar erdé
előbb hozzánk beküldeni.
szet ; mi, akik az ország hegykoszoruzta bércei
H a za fia s ü d v ö zlettel
között lakunk, akik a csergedező patakok, a se
a M AGYAR ER D É SZ
besen tova haladó folyók mellett éljük napjainkat!?
szerke sztő ség e é s kia d ó h iva ta la B o rso d a p á tfa lvá n .
Én helyén valónak tartom, hogy e lap is tá
mogassa működésében azt a földmivelési kor
A h a lá s z a tró l szó ló tö rv é n y c ik k
mányt, amely az utóbbi öt év alatt a halászat
rev íz ió já h o z.
dolgában oly sokat tett. Támogassuk a helyszí
Irta: D ív á id Béla.
nen szerzett tapasztalatokkal és konkrét esetek
E cikkem, talán nem is e lapnak, hanem in kel, a midőn az 1888. évi XIX. t.-c.-et revidiálni
kább az országos halászati egyesület kiadásában kívánja, mert ha azt nem tesszük, megint csak
megjelenő „Halászat" című szaklap keretébe egy elvileg szép, de valójában kivihetetlen tör
illenék bele, de az ősfoglalkozásnak ezen neme vényt fognak alkotni.
annyira összeforrott az erdészetivel, mint a hegy
Mit ér azon cselekvése, hogy az 1896. évi
költségvetésben a halászatra 39.900 koronát vett
a völgygyei.
Melyikünk nem foglalkozik szívesen a halá fel és ezzel szemben 1903-ban 118.860 koronát
szattal ? Ki ne foglalkozna előszeretettel a halá költ el. Mit ér az, hogy az 1902. évben 55.000.000
szattal, ha már Hermann Ottónak „A magyar db. fogas süllő, 1.75Ö.000 közönséges pisztráng,
halászat könyve" nevű kitűnő művét elolvasta? 846.700 db. szivárvány-pisztráng petét és 100.000
Magában az emberi természetben fekszik, hogy tengeri rákot oszt ki, ha közigazgatásunk a tör
ha akár egy tavacska, akár egy kis patakocska vényt hiányos intézkedése következtében végre
mellett elhalad, önkénytelenül is bele tekintsen nem hajthatja. — Az állam halászati közegei,
abba: nem-e lát benne halat. A játszi kis gyer egy pár ügybuzgó halászati társulatot kivéve,
mek éppen oly örömmel dobál a vízbe kenyér bizony keveset gondolnak az okszerű halászattal.
morzsát, hogy a hal azt elkapja, mint a nagy ! A felvidék elmaradott köznépe a halászatot még
Melyik erdész ne találna örömet abban, ha a mai nap is olyannak tartja, mint a milyennek
patakai, folyói haldúsak ? Úgy gyönyörködtet ez, az ősember ismerte. ívás idején seregestől fog
mintha erdeink, berkeink vaddúsak. — Nem ják az ösztönétől hajtott halat az ívó patakocs
talán magáért a halért, nem a vadért, nem azért, kákban és szekér számra viszik az élvezhetetlen
hogy pecsenyénk legyen, hanem hogy mozgó halat a piacra. — A patakok és folyók vizét a
életet lássunk a vízben, az erdőn. — Mert ott, kenderáztatással annyira megfertőztetik, hogy
hol nincs vad, a természetet szerető ember úgy abban minden vizi lény teljesen elpusztul. De
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nemcsak a köznép, hanem — sok helyt — a
csendőrség is épp oly tájékozatlan e tekintetben.
A folyók partján mendegélve élvezettel nézik a
kenderáztatóknak mulatságszámba menő hal
gyilkos munkáját. Így aztán mi természetesebb,
hogy a rabló-halászatot közigazgatásunk nem
bírja megakadályozni.
Már pedig ha a halászat dolgában nem ész
nélkül akarunk cselekedni, akkor az új törvény
ben a fö sú ly t a végrehajtásra kell fe k te tn ü n k !
Ha nemcsak port akarunk hinteni a saját sze
münkbe, ha nemcsak az államháztartás terhét
akarjuk még nyomasztóbbá tenni, hanem hasz
not is akarunk látni e halászati befektetésből,
úgy meg kell értenünk, hogy nem az az orv
halász a veszedelmes, aki egy-egy érett halat
kiemel a vizekből, nem ez a nagy bűnös, ha
nem az, aki — vakságában bár — de millió
számra teszi tönkre a halivadékot, csirájában
fojtja el e gazdasági ág föllendülését.
Az ilyen orvhalász a veszedelmes! Ez a dinamittal dolgozó orvhalász ! . . . Ez . . . ez . . .
Ez a jámbor ártatlanság, aki nem fogja hálóval,
horoggal a halat, csak dinamitot dob a vízbe . . .
és azután tovább áll. Cimborái ott üldögélnek
már szépen a part mentén. Úgy ismerik ezek
a vizeket, mint a halak, és oly ártatlan arccal
ülnek a folyó szélén mindaddig, amig a dur
ranás el nem hangzik . . . Ezeket az ácsorgó
halászmadarakat kell az új törvénynek egészen
szigorúan büntetni, éppen úgy, amint a büntető
törvény a bűnrészességet, az orgazdákat, mert
aki a dinamitot dobta, az mindig valami békés
polgár, aki pipázni szokott és akkor is pipára
gyújtott éppen, amikor a kezében tartott dinamitba szúrt gyújtó-zsineg is tüzet fogott. Tiszta
szívvel esküszik meg, hogy ő a pipára és nem
a gyújtózsinórra gyújtott rá. Igaza is van ! . . .
Az a hatás, a mit a dinamit csinál, az szivet
elfacsarító kegyetlen látvány ! — A viz tükre
egyszerre teli lesz hallal. A dögre éhes sakálok
előbujnak és sietve szedik a zsákmányt tarisz
nyákba. — Ezek könnyen elfoghatók. Őket bün
tesse a törvény irgalmatlanul, majd kivallják,
hogy ki a főcinkos. És ha ezt sikerült kikutatni,
kutassa a törvény a dinamitszerzés forrását. —
Büntesse azokat is, akik lőtt halat esznek, vesz

8. szám.

nek és árulnak, kobozza el és semmisítse meg
az ilyen halakat és a velők kereskedőket, akkor
gondolhat a halgazdaság jövedelmező voltára,
de előbb nem ! És gondoskodjék a törvény a
dinamittal dolgozó bányászat és egyéb iparvál
lalatok dinamit-felhasználásának szigorításáról,
mert addig, amig ez meg nem történik, addig
hiába a költekezése az államnak, hiába való
minden fáradozása a szakköröknek. Sem a gyá
rak szennyes vizei, sem a szándékos mérgezés,
sem a tiltott időben való halászat nem okoz
annyi kárt, mint a mennyit a dinamitozás. In
tézkedjék hát az állam, hogy e barbárizmus
megszűnjék. E vak vandalizmusnak kitett hegyi
patakjainkba, kisebb folyóinkba járnak bele a
nagyobb folyók halai ívni, ezek a folyók éltetik
a főbb folyókat s látják el hallal azokat. Ha e
mellék vízerekben meg nem védjük a halat,
akkor bizony az ország halpiacán hiába kere
sünk olcsó sok halat, még drága kevésre sem
igen találunk.
Közigazgatásunknak legjobb törekvése is hiába
való, ha okos és céltudatos törvénynyel hatal
mat nem adunk kezébe.
Ezzel kapcsolatban megváltoztatandónak tar
tom a halászati törvény 68. §-ának azt az in
tézkedését, a mely ekként szól: „A halászati
kihágásból befolyó pénzbüntetés fele részben az
országos közgazdasági alap javára esik, fele
részben pedig azon község szegényalapját ille
tik, melynek területén a kihágás elkövettetett."
Hogy a feljelentésből eredő pénzbüntetés fele
a szegényalapot illeti, az megjárja. D e az, hogy
a törvény az őrök személyi biztonságának
árából kovácsoljon tőkét a közgazdasági alap
javára, az legalább is méltatlan eljárás.
A halgazdaság órei minden följelentésükkel
egy-egy alattomos ellenséget szereznek maguk
nak és minden újabb följelentéssel egy-egy ha
lálos ellenséget. Éppen úgy, mint a vadőrök és
az erdőőrök. Nem méltatlanság-e megvonni tő
lük azt a saját épségükhöz mérten jelentéktelen
kicsi jövedelmet, ami a büntetéspénzekből őket
némileg rekompenzálja testi épségének, sőt ta
lán életének kockáztatásáért ? . . . Ha a fizetett
csendőr, rendőr, detektív, vadőr méltányosan
kapja följelentéseiért a jutalmát, miért ne kapja
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ezt a halőr is ? . . . Bizony! a halászati törvény
86. §-a éppen oly szűkkeblűén gondoskodik a tör
vény őreiről, az egész törvény éppen oly elnéző
a törvényszegőkkel szemben, mint az 1879.
évi XXXI. t.-c., amelynek 208. §-a szakasztott
mása a halászati törvény 68. §-ának. Bizonyos,
hogy ezt arról másolták le a jogtudósok.
Hogy mily céltalan, sőt mennyire káros az
őröket megfosztani a följelentések méltányos és
nem szűkmarkú díjazásától, mutatja e példa:
Az állami erdő határos egy uradalmi erdővel.
Mindkettő faállománya tölgy. Az elsőben ugyan
csak bőven láthatni az ellopott fák tuskóit, mig
a magánoséban egyet sem.
Ugye különös jelenség ez ? aminek egyszerű
oka az . . . hogy az uradalom erdődre a fe l
fedezett erdőkárnak egy bizonyos hányadát
kapja buzdításul fizetésén felül, a fel nem
fedezett kárt pedig meg kell fizetnie. — A ma
gános tud magán segíteni, mert nem a rossz
törvényre, hanem a józan eszére hallgat. Ezzel
szemben az állam magához koncentrálja a bün
tetéspénzeket is mindenféle kigondolható ala
pokra, decentrálizálja legszegényebb személyze
tének javadalmazását, személybiztonságát és a
mérhetetlen birtokában fekvő töménytelen érté
keket, mert hisz még mindig jut is, marad is,
hál’ istennek!
Biztosítom a Magyar Államot, hogy már avval
a kis jószívűségével is, amit nem az ő zsebé
ből kikerülő büntetéspénzeknek a följelentők
részére való átengedésével tanúsítana személy
zete iránt, már magában ezzel is annyira meg
apasztaná a kihágásokat, hogy ezen károsodások
elmaradása egymagában is százszorosán kárpó
tolná őt az illetéktelenül szedett büntetéspénzek
nek elmaradásáért.
. Hogy az ügybuzgóságot mennyire emelhetné
egy kis jósággal, egy kis méltányossággal, bi
zonyítják a mindennapi események, amelyek
közt bármikor olvashatjuk egy-egy túlbuzgó vadőr
nekrológját.
Igen, életét is kockáztatja bárki az igazságért,
ha legalább egy kis tere van, amelyen szabad
akarata és képessége érvényesülhetni tud.

ERDÉSZ
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Az erdőőr-kérdéshez.
i.
A M. E. május 1. számában L., de előzőleg már mások,
— igy Roth kollega is — behatóan tárgyalták e kérdést.
Miután még mai napig sem sikerült magamnak helyes
magyarázatot adni arról, hogy tulajdonképen miért is van
az erdőőri intézmény úgy szervezve, a hogy erdőtörvé
nyünk azt a 17. §. alatt álló erdőbirtokokra nézve kiszabja,
nekem is szándékom e kérdéshez röviden hozzászólni.
Az erdőtörvény 22., 23. és 37. §-ai valóságos terhet
rónak a 17. §-ban megnevezett erdőbirtokosokra, midőn
azokat megfelelő számú, szakképzett erdőőrök tartására
kötelezik. Sőt a törvény ellenállás esetére az 50. §-al
fenyegetőzik. Jó, hogy az erdőőr személyiségére és ki
létére nézve a földmivelésügyi ministerium maga nem
akar határozni a közigazgatási bizottság utján.
Hát ez bizony erőszakoskodásra vezethet!
Nézetem szerint teljesen elegendő volna csak szak
képzett erdőtiszteknek kényszer-alkalmazása, a mennyi
ben az erdőjövedelem fokozására csupán ezek képesek.
Hiszen, ha az erdőtisztnek a minősítése nem biztosítja
a fenti célt, akkor az erdőőri szakvizsga és szakiskola
még kevesebbet segít rajta. A 17. §. alá tartozó erdőbirtokosokat arra kényszeríteni, hogy előírásos képzett
séggel, illetve bizonyítvánnyal felruházott őrző személy
zetet tartsanak, teljesen fölöslegesnek, sőt károsnak merem
állítani. Hogy miért fölösleges, azt már jeleztem. Hogy
miért káros, azt Hárs kollega a szakiskolásokra nézve
már szintén megmagyarázta, s én bátor vagyok ugyan
ezt állítani a nem szakiskolásokról.
Nem akarok különbséget tenni közöttük, mert ha olyan
egyéni tulajdonokkal bírnak, hogy a társadalomnak is
hasznos tagjaivá válnak, szorgalom és kellő ügybuzgósággal kitűnnek, kötelességüknek egyaránt megfelelhetnek.
De ha az erdőőrnek nincs más szakbüszkesége, mint
csupán az oklevele, melynek fényét kénytelen az erdőbirtokos fizetni, akkor az akár szakiskolás akár nem, az
az erdőjövedelemre nézve csak káros lehet. Fizetése,
bére állandó teherként nehezedik a birtokra.
Miért nem jó őrzésre a csősz és erdőkerülő ? Talán
ezek nem voltak annyira megbízhatóak, mint a mostani
okleveles erdőőrök ? Azt hiszem, sok tekintetben megfele
lőbbek voltak, hiszen igényeik kevés volt; édes volt a
gazdájuk által nyújtott kenyér, mig mostan sok vizsgázott
erdőőrnek mindig keserű az, mert a beléjök oltott elé
gedetlenség érzetével fogadják, kevésnek találják azt és
a szerint teljesitik feladatukat. így van ez az államnál
is, talán még fokozottabb mértékben, mint a magán
birtokoknál, .mert az agyonfelejtett s ambícióját veszített
erdőtiszt maga is sok esetben erdőőre nézetéhez csatla
kozik. Ily formán okszerűen kezelt üzemről szó sem lehet,
mert az alkalmazottak csak a kényszer ereje alatt dol
goznak, s csak annyit, a mennyit éppen az okvetetlen
kötelesség és lanyha ellenőrzés megkövetel.
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Törüljük el az őrző személyzetnél az okleveles rend
szert és nagyobb képzettséget ne követeljünk tőlük, mint
az irás és olvasásban való jártasságot, azonfelül jó, becsü
letes erkölcsi magaviseletét. Ha nem is alkalmazunk
őrzésre régi rendszerből való személyzetet, adjuk meg
a most ajánlatba hozott kissebb minősítéssel biró egyé
neknek is a közbiztonsági közegek tényleges fegyver
használati jogát. így elérnők azt, hogy erdeinket nem
elégedetlen erdőőr urak, hanem az erdőtiszt felsőbbsége
előtt meghajló engedelmes és lelkiismeretes csőszök őriz
nék, a mi még mindig előnyösebb, mint egy a köznép
által „erdész Ur“ vagy „erdős“ urnák nevezett s a taka
róján túl nyújtózkodni kívánó erdőőr.
A csőszök, erdőkerülők bizonyára el nem kerülnék az
erdőt és a rendszeres erdőüzem sem szenvedne hátrányt,
mint most, midőn a beléjők préselt tudomány csupán a
hármas szabály tudásában áll. Nem tudom belátni, hogy
mi szüksége van az ŐAZő-személyzetnek például az erdő
őri szakvizsgákon olyannyira nyaggatott hármas és négyes
kötésű csemete ültető sorok viszonyszámaira? Quo vadis?
Az ilyen tudákosság még nem záloga a sikeres ültetésnek.
Mindezzel nem akarom azt mondani, hogy ne legye
nek szakképzett altisztjeink, sőt kívánatosnak s fölötte
hasznosnak tartanám, ha céljukban és szervezetükben a
gyakorlati életnek megfelelően módosított erdőőri szak
iskoláink valóban jó l beváló erdő-altiszteket nevel
nének — akiket — mint már szóvá tette a M. E. is —
nagyobb uradalmaknál az erdőtiszt mellett műszaki segédszemélyzetként alkalmaznának. Róth kollegánk azon
vágya, hogy egykor az erdőőri személyzet tisztán szak
iskolás és kifogástalan egyénekből álljon, a mai erdőőri
rendszer mellett kivihetetlen, mert éppen a magánura
dalmak félnek legjobban azon gondolattól is, hogy jobb
embereiket szakiskolára küldjék.
De akárhogyan birálgassuk is, a mostani erdőőri rend
szer sehogy sem elégíti ki igényeinket, mert a jelenlegi
erdőőr olyas valaki, a ki sem erdőkerülőnek, sem erdő
altisztnek nem illik be, a kiről a köznép sincs tisztában,
hogy tulajdonképen minek képzelje; a magyar fülnek ide
gen hangzású erdőőr szót is csak a községi biró meri
kimondani, bár ő is előbb bocsánatot kért, ha netalán
nyelve a két „ő“ betű között megakadna.
E rendszerből csak annyit magyarázhatunk ki magunk
nak, hogy annak megalkotásánál törekvő elme működött
ugyan közre, mely valami nagyot akart, hanem az nem
sikerült, mert lett belőle „se kicsi, se nagy, de közép
szerűnek sem vált be.“
,,
,. _ „

Kenedi Ernő.

II.
Az ádáz testvérharc kitört! Közvetlen tapasztalatból
tudom, hogy csak hamu alá rejtett parázs volt a szak
iskolát végzett okleveles erdőőrök agyarkodása a nem
szakiskolát végzett társaik ellen. Hányszor hallottam lenézőleg nyilatkozni, kicsinylőleg beszélni a szakiskolást
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azon társáról, ki birt ugyan oklevéllel, de szakismereteit
a gyakorlati életben fáradságos munka és odaadó lelkiismeretes tanulással szerezte meg, és nem a szakiskolá
ban eltöltött kellemes évek alatt.
Vagy talán azért nézi le a szakiskolás más társát,
mert a két évi szakiskolázás alatt kényelmes és szép ott
honban minden szükséges kellékkel ellátva, anyagi gond
tól menten — úri módon — szaktudományokkal foglal
kozott.
Hallottam sokszor azt a bizonyos fölénnyel folytatott
beszélgetést, melyből kitűnt, hogy a szakiskolás legalább
egy fejjel magasabbnak képzelte magát társánál. Önér
zetes lehet, sőt kell is, hogy legyen úgy a szakiskolás,
mint a magánúton vizsgázott erdőőr i s ; előzékenység,
szolgálatkészség mind megkívánható tőle, de az nem azt
teszi, hogy aztán olyan lealacsonyító szolgai munkákra
szorítsuk, milyenekért Kapinya e lapokban is méltó fel
háborodással panaszkodott.
Csak becsülést érdemelnek azok, kik a mindennapi
fáradságos munka és gond közepette gyakran több hosszú
év után bár, de gyakorlatilag és elméletileg megfelelő
készültséggel állanak a vizsgáló-bizottság elé. Embereim
közül hat jelentkezett vizsgálatra — mindegyik 3—5 évi
szolgálat után — s valamennyi jó eredménynyel vizsgá
zott. A nem szakiskolások hosszabb gyakorlati szolgálat
alatt tökéletesen elsajátítják az illemet, pontosságot, szol
gálati készséget, s az erdőőr nehéz szolgálati teendőire
az élet iskolában megedződtek, őket már az élet sanyarúsága megtörte, ezért nem is kerül ki közülök dölyfös,
pöffeszkedő, úrhatnámságra vágyó, és egyik sem erőlteti
magára az „erdővéd" vagy a „vadász" elnevezést. Szol
gálatát még egy sem hagyta el azért, mert erdőtisztje
utána kiáltott: „hej erdőőr“ akkor, mikor vasárnap civi
lekkel sétált. Pedig Lippán ily ok miatt egy szakiskolás
kilépett a szolgálatból.
Én ezek után nem óhajtom, hogy a gyakorlati életben
csak a szakiskolát végzettek alkalmaztassanak. Nem volna
célszerű, nem volna igazságos, ha az eddigi módszert
elhagynék, hisz’ ekkor sok, a gyakorlati életben működő
jó, szilárd, viharedzett erő esne el. Arra nem lehet szá
mítani, hogy erdőbirtokosaink a szükséges mennyiségű
erdőőröket maguk taníttassák ki, vagy azok helyét ideig
lenesen másokkal pótolják. Hisz’ egy-kettőt ma is tanít
tatnak, de a teljes szükségletet ily formán még sem fe
deznék. Maradjon tehát minden úgy, amint v an : a sze
mélyzet zöme a jövőben is a szakiskolákból kerüljön ki.*
Érdekes volna, ha statisztikai adatokkal rendelkeznénk
arra nézve, hogy évente hány jelentkezik vizsgára a két
részről, melyik minő eredménynyel vizsgázik 1 A fárasztó
munkát kívánó, szigorú élet iskolája nem tekinti azt,
hogy ki hol végzett, hanem azt, hogy ki mily mérvben
* Csak az a baj, hogy azok sem kapnak megfelelő alkalmazást.
A négy szakiskolából évenként kikerülteknek 25“/0-a állás nélkül ma
rad és kénytelen más kenyérkereset után nézni.
Szerkesztő
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képes megfelelni a hozzáfűzött követelményeknek, felada
toknak és kötelességérzetnek.
Hogy melyik részről kerül ki a proletárhad és az elzüllöttek nagyobb kontingense, úgy több évi tapasztala
taimra támaszkodva mondhatom, miszerint a mérleg
könnyebb csészéje a nem szakiskolások oldalán lesz, kik
szerénységük folytán megelégedetten végzik a fárasztó
szolgálati teendőket. Az, hogy összehasonlíthatatlan a két
fél tudományra nézve, szintén nem áll. Láttam, meg is
merek sok oly nem szakiskolást, aki amúgy Isten igazá
ban sakkba szorította szakiskolás ellenfelét, hogy még
moccanni sem tudott. Ebben a tekintetben nincs közöt
tük semmi áthidalni való ür.
Szolgálati teendőik szorgalmasabb elvégzésében, hű
ségben és előzékenység tekintetében egy vonalnyival
sem állanak a nem szakiskolások társuknál hátrább, el
lenkezőleg, legtöbb tekintetben előljárnak. Ne keressék,
ne firtassák a szakiskolásokat elválasztó külömbségeket,
hanem baráti kézszorítással, vállvetett, önzetlen és szor
galmas munkával, előzékenység elsajátításával, fáradha
tatlan iparkodással, az iskolában szerzett ismeretek ki
bővítésével és józan életmóddal iparkodjanak, töreked
jenek a nem szakiskolás társukat túlszárnyalni, a harc
ban legyúrni. Akkor én is meghajlok és elismerem kö
zöttük az egyenlő értéket, el talán még azután a plust
is. De amíg ezt tenni fogják és elérik a kívánt eredményt,
addig társukat, a nem szakiskolásokat ne gúnyolják, ne
marják, ne vessék meg. Ismerjék el harcoló félnek és
nemes harcban tisztességes módon és eszközökkel ipar
kodjanak győzelemre jutni, hogy valóban az elsőség babérkoszorúját elnyerhessék.
M írfse János.
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Fakereskedelmi szaktanfolyam.
A Budapesti Kereskedelmi Akadémia vezérlő bizottsága
a magyar fakereskedők és faiparosok országos egyesüle
tével egyetemben az 1904/5-ik iskolaévben az Akadémiá
ban fakereskedelmi szaktanfolyamot szervez. A tanfolyam
szervezetéből tájékoztatásul a következőket közöljük.
A fakereskedelmi szaktanfolyam célja a hallgatókat a
fatermelés és fakereskedelem minden vonatkozásába el
méletileg és gyakorlatilag bevezetni és a kereskedelem
ezen részéhez szükséges speciális ismeretekkel ellátni.
A tanfolyam szeptember 16-án kezdődik, tiz hónapra
terjed és felöleli a következő tárgyakat és gyakorlatokat:
Erdészet (erdőfelvétel, becslés, értékesítés, erdőtör
vények).
Faipari technológia, gyakorlatokkal.
Motorok, gőzkazánok és transmissiók és ezeknek
kezelése, gyakorlatokkal.

Elektromotorok és elektromos vezetékek.
A fakereskedelem technikája, gyakorlatokkal.
Vámügy.
Vasút és hajózási díjszabások.
Ezen különleges előadásokon kívül a hallgatók szük
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ségükhöz mérten az Akadémián előadott más tárgyakat
is hallgathatnak és első sorban nyelveket tanulhatnak
(német, szerb-horvát, francia, angol, olasz).
A hallgatók kirándulásokat tesznek az ország főbb
erdővidékeire, nagyobb fűrésztelepekre, faipari gyárakba,
Fiúméba, esetleg külföldre.
Hallgató lehet, a ki a felső kereskedelmi iskolában
érettségi vizsgálatot tett, vagy a középiskolai érettségi
vizsgálat letétele után az akadémiai tanfolyam I. évfo
lyamát elvégezte, továbbá a fakereskedelem terén alkal
mazott egyének, a kik az előadások megértéséhez szük
séges előképzettséggel birnak.
A hallgatók rendesek vagy rendkívüliek.
A rendes hallgató köteles a fakereskedelmi tanfolyam
összes előadásait hallgatni, azonkívül azokat legalább
heti 25 óráig más akadémiai előadásokkal kiegészíteni.
A rendes hallgatók az iskolai év végén záróvizsgálatot
tehetnek és akadémiai fakereskedelmi végbizonyítványt
kapnak. Erdészeti akadémiát végzett hallgatók az erdé
szet alól fel vannak mentve.
A rendkívüli hallgató előadásait szabadon választja,
de záróvizsgálatot nem tehet.
A rendes hallgató 10 K beírás- és könyvtárdijat és
félévenkint 100 K leckepénzt fizet. A rendkívüli hallgató
leckepénze minden heti óra után félévenkint 12 korona.
Amennyiben a befolyó leckepénzek a tanfolyam költ
ségeit nem fedeznék, a hiányt előkelő fatermelő cégeink
e célra felajánlott adományaiból fogja fedezni a fakeres
kedők és faiparosok országos egyesülete. Az erdészetet
egy oki. erdőmérnök és gyakorlati erdész, a faipari tech
nológiát Gaul Károly áll. ipariskolai tanár, a motorokról
szóló előadást Jalsoviczky Géza áll. ipariskolai tanár
fogja előadni. A fakereskedelem technikájának előadására
egy elsőrendű fakereskedő cég nagyműveltségű társtulaj
donosa kéretett fel, a ki valószínűleg vállalkozni is fog
a tanításra.
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

E g y jó barátomhoz.
H o g y h a ú g y e g y e d ü l a z erdőben já ro k ,
G o n d o la ta im b a n csak te h o zzá d s z á lló k ;
A z a tiz eszte n d ő — h a ú g y vissza té rn e
M it e g y ü tt áté ltü n k , h e j d e s o k a t é r n e !
B á n a to m k ö zö s v o lt, m eg o szto tta d velem ,
Ö röm ödből p e d ig fe le ju to t t nekem.
J óbaráti körben, — m a g y a r fa lu népe —
I g a z b a rá tsá g u n k v o lt a z élét képe.
K is k erte d sa rk á b ó l h á n y szo r k a n d iká ltá l.
H a reám e stén k én t türelm etlen v á r tá l;
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R ó zsa b o k o r m ellöl bo d o rfü stö k szá llta k.
A z z a l ü d v ö zö lté l: „De neh ezen v á rla k *.
H a a ztá n k iü ltü n k n á la d a z udva ro n .
K ö zö s b a rá tu n k a t ho rd ta a fu v a lo m ,
M e g sem á llo tt vele, a z erdőbe vitte,
. . . . H o g y e g ym á st sze rettü k, a z t senkisem hitte.
É s m ost nincsen sen kim , b á r m in d e n ü tt lá tla k,
H iába k ereslek s u d v a ro m o n v á r la k ;
H a le hetne m ennék, m in t a m a d á r szá llh a t
Soh se m érne u to l sem m iféle bánat.

D e te lany ha szellő, a z t k ívá n o m tő le d ;
H o g y a bánatom at, e ro ssz kísérőmet,
R a g a d d el m esszire, h o rd ja d kolostorba,
O tt legyen ta n y á ja , nem a z otthonom ba.

K.
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A császár köszvénye.
Boldogult édes atyám szenvedélyes gyűjtője volt az
anekdotáknak, elbeszéléseknek és mindenféle régi iro
mányoknak. Egyebet bizony alig is hagyott rám örök
ségül.
Lapozgatván a sok mindenféle sárgult-barnult irományo
kat, a többek között egy furfangos francia kém mene
külésének történetét találtam érdemesnek a felélesztésre.
Az érdekes történet a következő:
Ötödik Károly német császár hadai 1552-ben ostro
molták Metz várát, melyet vissza akartak foglalni a fran
ciáktól, kik Lotharingiát tőlük elhódították volt. Az ost
rom sokáig tartott, eredmény azonban nem mutatkozott,
mert az ostromlottak nagy ellentállást fejtettek ki. Károly
császár megúnván a hosszas és eredménytelen küzdel
met, végre maga is táborba szállt és november havában
Metz város falai alá érkezett, hogy személyesen vezesse
a támadást. E vállalkozásában azonban alig volt köszö
net, mert a köszvény annyira kínozta Károlyt, hogy han
gosan sikoltozott a fájdalomtól s akárhányszor még lábra
állni se volt képes, dacára a mankóknak, melyek min
dig széke vagy ágya mellé voltak támasztva.
Történt, hogy egy napon elérte végzete egy Pierre
Boucheron nevű francia kémet. Elfogták és a császár
elé hurcolták, ki hadi törvényszék elé állította, mely tör
vényszék rövidesen kőtél általi halálra ítélte a kémet.
Hát Boucheron Péter uram nem hiába volt ismeretes
furfangos természetéről; ezúttal is élt az alkalommal,
hogy kimásszék a hínárból. Tudta, hogy Károly császárt
isszonyúan kínozza a köszvény és erre építette a kötél
elől való menekülésének tervét. Eszébe jutott, hogy haj
danában öregapja is nagyon szenvedett a köszvényes
bántalmaktól és hogy ilyenkor, már tudni illik akkor, a
mikor a fájdalmak tűrhetlenné váltak, egy egyszerű se
gítőszerhez folyamodott, mely ha nem használt is, de
legalább nem is ártott. Kijelentette tehát, hogy ha meg
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kegyelmez neki a császár, olyan szolgálatot tesz neki, a
mely megérdemli a kegyelmet.
— Tán kezére tudja játszani a várat?
— Azt nem, de a köszvénytől megszabadítom.
— Ugyan? És hogy?
— Már az az én titkom.
— Hát orvos maga?
— Nem én.
— Hét honnét ismeri azt a szert?
Boucheronnak volt jó dolga, hogy meg ne mondja,
honnét ismeri a mentő szert. Azt hazudta tehát, hogy
Páré francia királyi orvostól tanulta, kinek évekig volt
szolgája.
Minthogy pedig Páré Ambroise, a francia király or
vosa, hírneves doktor volt abban az időben, akinek a
lőtt és vágott sebek gyógyítása körüli újításai a távol kül
földön is híresek voltak és aki köztudomás szerint az
ostrom idejében tényleg Metzben tartózkodott, a vallatók
Boucheron szavainak hitelt adtak és siettek a császárt
értesíteni a rá nézve rendkívül fontos eseményről. Ez
persze kapott az alkalmon és rögtön intézkedett, hogy
Boucheront haladék nélkül vezessék eléje, a min külön
ben nincs is mit csudálni, ha tudjuk, hogy Páré doktor
korának egyik legnevezetesebb orvosa volt, kit a francia
király semmi szín alatt nem eresztett maga mellől és a
kinek csodás gyógyításairól valóságos legendák jártak
szájról-szájra.
A rendkívüli fájdalmaktól egészen elkényszeredett csá
szár kényelmes hordágyon fekve és köszvényes lábait
flanellel vastagon körülcsavarva fogadta Boucheront:
— Igaz-e, amit nekem jelentenek ? Valóban tudsz olyan
szert, mely a köszvényt megszünteti ? — kérdé a csá
szár, átható tekintetét Boucheronra szegezve.
— Igenis felséges uram — mondá Boucheron me
részen.
— Hát halljuk. Mi az a szer ?
Szívesen, de csak arra az esetre, ha felséged kegyel
met és szabadságot biztosít nekem.
— Legyen ; sőt még külön 100 aranyat is kapsz, ha
csakugyan segítesz rajtam.
Most tehát Boucheron uram előállott öregapja háziszeré
vel, melyet egyébként az akkor még gyakran orvosok
ként szereplő borbélyok is szoktak ajánlani:
— Fogasson felséged két macskát, nyuzassa le a bő
rüket tisztán és csavarja be azon melegen mind a két
lábát. A fájdalom azonnal enyhül, lassan múlik és végre
egészen meg fog szűnni.
A császár öreg orvosa, ki a párbeszédnek tanúja volt,
kétkedőén rázta ősz fejét:
— Jobb a flanell — m ondá; — miért épen macska
bőr? Más állat bőre nem felelne meg épúgy a célnak?
Dehát a fuldokló még a szalmaszál után is kapkod és
a kínoktól gyötört császár szívesen kész volt megfogadni
a tanácsot, csak enyhíthesse nagy fájdalmait. Meg
parancsolta tehát, hogy akárhonnét, de azonnal teremt-
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senek elő két eleven macskát. Addig pedig, amíg a két
macska megkerül — lenyúzatik és a próba megejtetik
— Boucheron uram fogva maradjon.
A szolgasereg tehát elindult macskavadászatra. Nem
is tellett bele nagy idő és elejtettek két szép cicát,
melyeket végzetük a bőrükre áhítozó udvari szolgasze
mélyzet keze ügyébe szolgáltatott. Egy-kettőre kitekerték
a nyakukat, hamarosan lenyúzták a bőrüket, melyekkel
azon melegébe körülcsavargatták a császár kínszaggatott
lábait, miután a rajtuk volt flanellburkot eltávolítot
ták volt.
És Boucheron barátunknak kedvezett a szerencse 1 Ta
nácsa tényleg használt — legalább néhány napra. Lehet,
hogy véletlenül ugyanakkor változott az időjárás jobbra;
lehet, hogy a képzelődés műve volt, a fájdalom azonban
tényleg megenyhült. Tudjuk különben, hogy a köszvény
akárhányszor minden látható vagy érthető ok nélkül szü
netel, s ilyenkor a beteg szinte feléled és teljesen jól
érzi magát. Nem lehetetlen az sem, hogy a még meleg
macskabőr csakugyan jó hatást gyakorolt a kínzott csá
szári lábakra; tény az, hogy Károly császár állapota a
macskabőrök alkalmazása után annyira megjavult, hogy
évek óta nem tapasztalt mértékben jól érezte magát és
így bizonyosra vette, hogy a javulás tartós lesz, sőt a
végleges gyógyulás is be fog következni. Ebben a ked
vező hangulatban sietett Boucheron uramnak adott csá
szári ígéretét beváltani; hogy pedig ez ugyancsak igye
kezett megkeresni azt az utat, amerre tágasabb a világ,
az bizonyára nem kevésbbé érthető, de meg nagyon bölcs
cselekedet is volt. Mert alig négy nappal az uj gyógymód
megkísérlése után a köszvény kétszeres erővel támadta
meg Károly császár lábikráit, olyannyira, hogy táborban
maradása teljességgel lehetetlenné vált.
Fájdalomtól agyongyötörve hagyta el Károly császár az
ostromló tábort, mely deczember 26-án maga is végleg
elvonult Metz alól. A város tehát továbbra is háborítatlan
birtokában maradt Franciaországnak egészen napjainkig,
azaz hogy 1870-ig, amikor III. Napoleon császár kard
jával együtt került újból a németek kezébe.
Hanem a „macska“ szót, meg a Boucheron nevet aligha
ejtette ki valaki Károly császár füle hallatára ; nem is
lett volna tanácsos.

Gyula György.
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— „Korszika erdeiből“ cimen Rikli dr, a zürichi
Polytechnikum magántanára, Korszika erdőviszonyait ismer
teti. Ismertetését röviden a következőkben foglalhatjuk
össze :
A sziget flórája három egymástól határozottan meg
különböztethető zónába osztható.
1. Az alsó tenyészeti regió 900 m. magasságig terjed
s földközi jellegű. Ezen regio nevezetesebb cserjéi : Erica
arborea, Arbutus Unedo, Pistacia, Olea, Philyrea, Cistus,
Quercus Ilex, Nerium, Oleander.
2. A hegyi regió 900— 1800 m. magasságig, vagyis a
szelíd gesztenye felső határától a bükk felső határáig
terjed, többnyire pompás, összefüggő erdőkkel.
3. A havasi regió 1800 m-től fölfelé terjed. Alsó hatá
rában rövid gyepű, aprócserjés .legelő, felső határában
kövi flóra terül el.
Az alsó régióban említésre méltók az aránylag gazdag
flóráju sziklás legelők és a parti formáció, az utóbbiban
a parti fenyő (Pinus pinaster) kis erdőcsoportokat alkct,
de a folytonos szél következtében csak silány egyedekkel dicsekedhetik.
A Pinus Pinea L. is itt fordul elő, de nagyon ritkán.
Az alsó zóna fő faneme az olajfa és a szelíd gesztenye;
az előbbi 400, az utóbbi 800 m. tengerszinfeletti magas
ságig. A gesztenye nagyterjedelmü, laza záródásu erdők
ben diszlik, sokszor óriási egyedekkel; zárt állabok 900
m-ig, egyes egyedek azonban egész 1200 m.-ig is for
dulnak elő. A kettőn kivül megemlítendő még a sziget
déli részén gyakran elegyetlen állabokat alkotó para tölgy
(Quercus suber), mely 400 mnyi magasságig terjed és
valószínűleg régebben még nagyobb állabokat alkotott;
továbbá a mandola fa (amygdalus communis), a gesz
tenye állandó kísérője a magyalfa (Quercus llex).
Mielőtt a tulajdonképeni hegyi zónába lépünk, szép
példány hamvas égerekkel találkozunk, s láthatunk törpe
bodzát is.
A hegyi zóna területe 149.000 ha., ebből 77000 ha.
kincstári birtok. Utóbbiban jó utakon, szépen rendezett
és célszerűen kezelt erdőkön át haladhatunk, mi az erdők
értékét ép úgy emeli, a mint dicséretére szolgál az erdőkezelőségnek.
A hegyi zóna alsó halárát a földközi jellegű tűlevelűek
felső határát pedig lombfanemek jelölik.
A tűlevelűek övének alsó részét a Pinus Pinaster, felső
határát a Pinus Laricio Poir. var. Poiretiana borítja.
A Pinus pinaster (parti fenyő) 20—30 m. magasságot
ér el, különös életjelensége, hogy alsó elhalt ágai sokáig
a törzsön kéreg nélkül maradnak, mi a fának különös
külsőt ad. Ezen fanem sudara karcsú, oszlop alakú, kérge
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cserepes, mély repedésekkel. Több éves tobozok is van
nak rajta; a rövid kocsánu tobozok sokszor közvetlen a
törzsön láthatók. Ezen fenyvesek alfaja az Erica arborea,
Arbutus Unedo, Cistus salvifolius, Juniperus Oxycedrus,
Viburnum Tinus és Ilex Aquifolium és szórványosan
éger fajok is.
A Pinus Laricio Poiretiana, a korszikai fekete fenyő,
fődisze a hegységi erdőknek. Koronája gúla alakú, sudara
40 mt. is elér.
Ezt követi a bükk, melynek állabaiban még csoportosan
a Pinus Laricio is előfordul. A bükk csakis üde, nedves
talajban tenyészik és sokszor 800 méteren alul is talál
juk, a völgyek mentén. Többnyire remek példányokat
mutat fel, törzse mohával és zuzmóval vastag rétegbe
nőtt. A felső régió bükköseiben szórványosan még a
jegenye-fenyő is előfordul. Ezen korszikai jegenyefenyő
tűi rövidebbek és tömöttebben állanak, ágazata szabályos,
de nagyságát illetőleg a középeurópai fenyő után áll. A
vörösfenyőt a bükkösök felső határában újabb időben
telepitették. A bükk kísérői még az Ilex Aquifolium, Be
tula verucosa és Alnus cordata is.
A korszikai hegységi erdőknek sok az ellensége. Ilyenek
a fagyöngy (Viscum album), mely annyira körülveszi a
Laricio törzseket, hogy tűiből semmi sem látszik ; penész
gombák, levéltetvek és a búcsús lepke.
Sokat szenvednek az erdők mértéktelen legeltetés foly
tán. Legnagyobb ellenségei a pásztorok, kik legelőnyerés
végett irtják és felgyújtják az erdőket. Joanné szerint
1878— 1886-ig terjedő időszakban az egész erdőállomány
V rde pusztult el tűz következtében.
A hegységi erdők felső övét cserjés formatió képezi,
képviselői a Juniperus nana, Albus suaveoleus, Berberis
aetnensis és Astragalus sirinicus.
A havasi öv sivár képet mutat kőtörmelékes és sziklás
területeivel, melyekben hiányzanak a középeurópai alpok
kövér legelői.
(Centralblatt f. d. g. Forstwesen.)
Q. /,
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— A talaj megkapálásának befolyása az ültet
vények fejlődésére. Oly vidékeken, hol a csapadék
eloszlása kedvezőtlen — mint pl. Dél-Afrika, Dél-Oroszország, — tapasztalták, hogy az ültetvények a talaj
nak mély több éven át tartó megkapálása által lényeges
fejlődésnek indultak, sőt részben csakis ezen művelet ál
tal sikerült azokat életben tartani. Németországban is az
1893. évi tavaszi nagy szárazság alkalmával tapasztalták,
hogy a megmunkált ültetvények feltűnő növekedést mutat
tak a meg nem kapáltakkal szemben és Ramann dr.
kísérletei alapján kimutatta, hogy a megkapált csemeték
víztartalma nagyobb volt.
Oroszország déli vidékein a lomb- és tűlevelű ültet
vényeket 4 éven át megkapálják, és pedig az első év
ben, a telepítés után egyszer; a második évben három
szor; a harmadik és negyedik évben pedig kétszer.
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A megkapálásnak ezen jó hatása a következőkben
nyilvánul:
1. A talaj szellőztetésében.
2. A talaj-viz elpárologtatásának csökkentésében, a mi
a dudvák eltávolításával történik.
3. A viz-felszivódás emelésében.
4. A csemeték beárnyékolásának eltávolításában, a
dudvás növények kiszedése által.
5. A tápsók kevésbbé lesznek felhasználva a dudva
által, ha kapálunk.
A porosz kísérletezési állomás most terjedelmes és
pontos megfigyeléseket tesz erre nézve.
(Deutsche Forstzeitung. Neudamm.)
G. I.
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— Lombcsere a forróövi erdőkben. Általános a
a nézet, hogy az esőben gazdag tropikus vidékeken, a
hol az időjárás az egész éven át meglehetős egyforma, s
a hol a nap világossága mindig egyenlő, — a termé
szet sohasem nyugszik. A lombcserét illetőleg ez annyit
jelentene, hogy a fán uj meg uj hajtások képződnek;
a gályák folytonosan uj leveleket fakasztanak, a régiek
pedig keletkezési idejük sorrendje szerint lehullanak. Volkens G. dr. tanár ennek megfigyelése végett 7 hónapig
tartózkodott a javai Buitenzorgban és azt tapasztalta,
hogy a fenti állítás a ritkaságok közé tartozik. A mon
dott élettani jelenséget csakis az Albizzia moluccana és
a Filicium decipiens nevű fajoknál találta. Az Albizzia
gyorsan növő fa, 18—20 éves korában 30 mnyi ma
gasságot is ér el 1 mnyi átmérő mellett, de rövid életű.
Mindkét fanemnél a hajtások képződése nincs időszak
hoz kötve; a többieknél azonban a hajtás képződésének
időszaka határozottan kivehető volt. Valamennyi puha
(nem bőr alakú) levelű fa ezen kategóriába tartozik.
Hogy ennek dacára a forró övi erdő mindig zöld jelle
get mutat, onnan van, hogy a fák csak rövid ideig van
nak lomb nélkül és hogy a fák nem egyszerre hullatják
lombjaikat.
Vannak olyan fák is, melyek évenkint többször cse
rélik lombjukat; igy pld. a Ficus hirta 4 Vs— 5l/z havi
időközökben; a Pangania glabra évenként kétszer, junius
és júliusban, hasonlóan a Terminalia belerica. Vannak
továbbá fák, melyek 8— 10 havi időközben hullatják
lombjukat. Honi lombfa fajainkhoz hasonló lombcserét is
találunk, de csak kivételesen. A lombhullás élettani me
nete hasonló a honi fajokéhoz: az uj lomb képződése
előtt a régi megsárgul vagy vörös lesz s azután lehull.
Maga a hullás vagy a csúcson kezdődik és lefelé tart,
vagy megfordítva, vagy pedig szabálytalanul az egyes
ágak szerint. A csupaszon való állás időtartama külömböző; napokig, de hónapokig is tarthat. A Terminalia
Catappa úgyszólván egy éj alatt kizöldül, mig ellenben
az Albizziák teljes 6 hónapig csupaszok voltak.
A második kategóriába azon fák tartoznak, melyek
nem állanak teljesen csupaszon, de azért a lombcsere az

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

8. szám.

MAGYAR

egyes ágakon teljes. A lombcsere vagy úgy történik, hogy
a lomhullással egyidejűleg levelek is fakadnak; vagy a
régi lomb csak akkor hull le, ha az uj már képződött;
vagy pedig, hogy egyes ágakon a lombcsere megkezdő
dik, mig a többi nyugalomban van. Utóbbi eset észlel
hető a Strychuos nux vomica és a Zizyphus egyik fajá
nál, mely utóbbinál a részletes lombcsere január köze
pétől junius haváig tartott.
Végre vannak fák, — az örökzöld fanemek, — melyek
csak akkor hullatják lombjukat, ha az uj már kifejlődött.
Ezen fanemeknél a csúcsrügyek vagy egyszerre feslenek
ki, vagy csak egy része azoknak. Az örökzöld fanemek
lombcseréjének élettani folyamata igen változatos. Van
nak fák, melyek minden időben újonnan kifeslett lomb
bal telvék; mig ellenben mások szabályos heti vagy
hónapi időközökben eszközük lombcseréjüket. Vannak
továbbá örökzöld fanemek, melyek úgyszólván kiszórják
lombjukat. Ugyanis a levélrügyek nagy része erősen meg
duzzad és éjjelen át egy időben felfakad, s reggelre már
majdnem teljesen kifejlődött lombot találunk.
Az örökzöld fanemek lombhullása — hasonlóan a
lombfakadáshoz — lehet időszaki, vagy szabálytalan,
utóbbi esetben a lombhullás egész éven át tart.
Mi okozza a fa élettevékenységének ezen időszaki vol
tát? Az éghajlat nem lehet annak oka, mert az majd
nem állandóan egyforma, tehát nem úgy, mint nálunk,
a hol a h-idegek megakasztják az élettevékenységet és a
meleg tavaszi időjárás új életre ébreszti azt. Ez oly kér
dés, melyre a mai tudomány nem tud megfelelni.
(Centralblatt f. d. g. Forstwesen.)

0 . /.
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A vadőri szakiskola.
Az országos vadászati védegylet a földmívelési minister
kívánságára — a kincstári vadászterület jövedelmezőbbé
tételére nézve — a vadban szegény területnek fővaddal
való betelepítését, az ilyenben gazdag területen pedig a
vadállománynak az erdőgazdaság érdekével való össze
egyeztetését javasolja. Vagyis megállapítani valónak mondja
a fővad azon számát, amely a vadászterületen egyéb
gazdasági ágak kára nélkül elégséges táplálékot talál és
szükségesnek mondja az erős bikák lelövése és a kiméit
tehenek fölszaporodása folytán megbomlott ivararánynak
helyreállítását és ezentúl való fenntartását.
Ajánlja a vadászatnak házi kezelését, a fővadnak bárca
utján való értékesítését, a személyzetnek lőpénzzel
való jutalmazását s a személyzetnek a vadászatra való
olyas feljogosítását, hogy az így — bárca utján — el
nem adható vadra hivatásszerüleg vadászhassanak.
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Ezeken felül Gödöllőre egy vadőri iskola fölállítását is
javasolja, hogy abban — két évi tanítás után — haszna
vehető vadőröket képezzenek.
A nevezett egyesület ezen nagyjából elmondott javas
latából örvendve veszem érszre, hogy hamisítatlan termé
szeti alapon kezd e gazdaság megalakulni s azon remény
ben, hogy e gazdaságot továbbra is minden izében a
természet törvényei szerint fogják fejleszteni : máris bízva
hiszek a sikerben.
Nem képezheti vita tárgyát, hogy a jövedelmes gazdál
kodásnak első feltétele a kezelőnek jóindulata. Ha ezt
biztosította a maga részére a birtokos, úgy nyert ügye
van. Az említett javaslat is — bár nem első sorban —
nagy súlyt fektet a kezelő személyzet ügyszeretetének
főikeltésére, amidőn — az eddigi szokástól eltérőleg -—
megengedi neki a vadászatnak, ha nem is korlátlanul,
de mégis elég tág körben való gyakorlását.
Nagyobb vadászati szabadságot talán csakugyan nem
kívánhat a kezelő, ha elismeri, hogy a vad nem az ő
birtokának a terméke, következésképen csak a birtokos
szabta korlátok között lehet hozzá jussa. Nagyobb vadá
szati szabadságra nem jogosítja fel őt az a természeti
törvény sem, amely minden teremtményt első sorban a
maga javáért való munkálkodásra kényszerít, mert viszont
a birtok is — természet rendje szerint — első sorban a
birtokos szükségének fedezésére való.
A kezelő személyzet ügybuzgóságának ébrentartására
szánt lőpénzek és jutalomdijak azonban csak azon eset
ben fognak céljuknak megfelelni, ha — az eddig való
szokástól eltérően — nem az elejtett vad száma, hanem
a gazdaságból nyert haszon szerint szabnák meg. Ama
mód a vadállománynak csak mennyiségbeli gyarapítására,
de ez utóbbi az eszes személyzetet előbb a minőség
emelésére készteti, s csak az ilyen, megjavított állomány
szaporítására ösztönözheti azt. Föl sem kell említeni,
hogy mekkora jövedelmi különbség következhetik be a
jutalomszabás egyik vagy másik módjának alkalmazása
esetén.
Nem zárkózhatom el annak kimondásától sem, hogy
e jutalomszabásban — különösen a gazdaság lábraállításának első éveiben, amikor valamire való haszonról talán
szó sem eshetik, — a bőkezűség célravezetőbb a szűk
markúságnál. Mert ne feledje a birtokos, hogy — ha a
birtoka jövedelme első sorban is őt illeti, mégis a haszon
hoz csakis a kezelőnek munkája árán jut, ez a haszon
tehát első sorban a munkás érdeme. Az igazság tehát
az, hogy a birtokos és a munkás egyenlőképen osztoz
zanak az életközösségükből eredő hasznon. Ez az az
aranyut, amelyen haladva mindkettő boldogulhat 1
A vadőri iskolát pedig nem tartom okvetetlenül szük
ségesnek. A mi iskoláink — tessék végig gondolni rajtuk —
életre való embert nem nevelnek. Nincs egyetlen birtokos
sem, aki rámerné bízni gazdaságát egy oly ifjúra, aki
épen most végezte a legjobb gazdasági iskolát habár
kitünően is.
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Mi'célja van akkor az iskoláztatásnak? Úgy látszik,
mintha ez csak az ifjúnak, vagy szüleinek zsebén akarna
könnyíteni, mert munkára képes embert nem nevel, az
értelmet pedig a valóságos élet és az évek fejlesztik, nem
az iskola.
Az élet teszi mesterré az embert, ez fejleszti az ér
telmet, az élet küzdelmei közt lesz az életrevalóvá, hasznavehetővé, nem pedig az iskola padjai között, miként
— Magyarországon kívül — az egész földkereke bizonyítja.
A vadőri iskolát épen ezért tehát nemcsak hogy szük
ségesnek nem tartom, hanem — főkép ha a mostani
erdőőri és egyéb iskoláinkhoz hasonlóan fogják szervezni —
egészen károsnak látom. Mert így ismét csak újabb ter
het raknánk — és ismét csak — az államra anélkül,
hogy valóságos hasznot látnánk belőle.
Én úgy vélem, hogy igen jó vadőröket nevelhetnénk
mostani négy erdőőri iskolánkban is, ha azokat a vadőri
tudnivalókra is ugyanott, valóban meg is tanítanánk.
Mindjárt kevesebb mihaszna (a proletárnak ez a magyar
neve) kerülne ki ebből az iskolából is.
De különben nagyon ideje már annak, hogy a régesrégtől
tartó sok szóbeszéd után valahára minden ember maga
próbáljon segíteni magán. Hisz’ csak kinőhetett volna
már társadalmunk az államhatalom gyámsága alól, már
letehette volna az érettségit itteni ezeréves iskolajárása
óta s hozzáfoghatna már egy kis praxishoz.
Mindenki maga neveljen magának vadőrt. Az iskola
sohasem fog neki oly jól képzett szakembert adni, mint
a minőt ő nevelhet maga magának, valamint a csemete
kert sem nevel olyan jó csemetét, amely fölérne a hely
színén fakadottal 1 Az egész ország túl van tömve minden
elképzelhető diplomás és nem diplomás szakemberrel —
a tudás gyümölcsével terhes mindmegannyi egészséges
magfával! Az erdők és mezők birtokosai is. Erdészekkel,
gazdászokkal, vadászokkal, akiknek mindnek volt instruk
tora, maguk is voltak azok, sokat tudnak, tanítani is tud
nak és rá is érnek bizonyosan, ha akarnak és ha a fel
sőbbek útjokba nem állanak. Neveljék ezek a gazdasá
guk számára való vadőröket, miként nevelik az erdőőrö
ket. Módjukban van a legtehetségesebb egyéneket kivá
logatni munkásaik közül, hát tegyék is meg.
E magunktanítása alatt nem azt értem, hogy az erdész
minden napnak bizonyos szakában, a mikor maga is pi
henni vágyik, „A Ca és Mg vegyi tulajdonságáról, egy
máshoz való viszonyáról és a természet háztartásában
való szerepéről, tekintettel az okszerűen takarmányozandó
fővad fejlettségének különféle stádiumára“-féle témákról
tartson szakszerű prelekciókat. Alantas személyzetünknek
magunknevelése alatt csupán azt értem, hogy szükséges
tennivalójának ne csak a módját ismertessük meg vele,
az embert ne csak idomítsuk, hanem a tennivalónak
okát is adjuk egyszer is, másszor is, — és a tennivaló
céljával is megismertessük annyiszor amennyiszer, esetről-esetre. így megtanítjuk azt az értelmes cselekvésre s
bizony sokkal kevesebb fáradtságunkba és végtelenül
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kevesebb költségbe fog kerülni ezen az utón — a ma
gunk speciális viszonyainak teljesen megfelelő embernek
tökéletessé való nevelése, mint az általános szükséglet
fedezésére való, általánosan tájékoztatott, de mindenben
felületes szakembernek iskolai nevelése.
Hogy ez utón nem nevelünk újabb, mívell társadalmi
kasztot? . . . Gondolom az iskolák nem is mívelt tár
sadalmi osztályoknak, hanem életrevaló, munkás egyedeknek nevelésére valók volnának? A vadőri, az erdőőri
iskolák is. Ezek is akkor nevelnének jól, ha teljesen és
mindjárt — jővedelmes gazdálkodásra alkalmas —■ hasz
navehető embereket nevelnének. És hiba-e a kisebb
körű, de teljesebb ismeret, mint a tágkörű felületes? Míveltebb-e és miért míveltebb a tizenkét évig iskolába járt
érettségis ember, mint a tizenkét éven át dologban
volt munkás ? Többet érő-e talán az ? Többekre nézve
kellemesebb-e az? Vagy azért, mert arra nézve kelle
metlen ennek a modora, míveltebb-e ezért az, mint emez ?
És a mi modorunk kellemes-e alantasainkra nézve?
Én azt is vallom és hirdetem ez alkalommal, hogy a
mai iskoláztatási mód egyáltalán nem emeli a míveltséget, mert a helyett, hogy a hasznos és a nemeslelkű
emberek számát emelné, a gyermeket képzelgővé, önhitté, léha ifjúvá neveli. Ezzel szemben a magunk szár
nya alatt nőtt - mondjuk: paraszt — gyermek meg
tanulja éppen annyi idő alatt jól a paraszti dolgát, a
nélkül, hogy képtelen ábrándokkal telnék meg a feje.
Az úgy nevelt ember újabbnál újabb problémák elé, az
így nevelt ellenben újabbnál újabb sikerek elé állítja
környezetét. Világos, hogy ez a becsülni valóbb, mert ez
hoz nagyobb jót embertársaira és világos az is, hogy
ilyeneket kell nevelnünk az élet számára, nem pedig
amolyanokat.
E felfogásom szerint azt kívánom: nevelje a társada
lom maga, kint az életben, a maga szakembereit és ne
neveltesse magának az állammal az iskolában, hogy ne
adjon ezzel is módot tehetetlen magamagának különféle
törvényekkel való megkötöztetésére. Az állam feladata csak
az igazság felett való őrködés legyen. Ha valaki — ez
esetben a vadőr — bármily úton-módon képességeket
szerzett, úgy a legfőbb hatalom : az állam csak módot
adjon neki arra, hogy képességéről föltétlenül hiteles
bizonyítványt is szerezhessen, (ne legyen kénytelen vele,
csak módjában lehessen 1) hogy ennek alapján ne legyen
egyazon helyhez kötött, — ha talán nem boldogulhatna
ott, a hol életképességét szerezte, — hanem hogy szer
zett képessége alapján bárhol másutt is érvényesülhessen,
éppen úgy, mint a hogyan a nem okleveles gazdatisz
teknek nyújtanak most módot az egyedül üdvözítő ok
levél megszerzésére.
Egy szóval: ne kívánjunk az államtól vadőri iskolát,
csupán egy vadőri vizsgáló-bizottságot és követeljük lan
kadatlanul, hogy már meglevő iskoláink — az erdész
akadémia is — ne számtalan hasznos tudományra ta
nítsanak, de a kevés, elkerülhetlenül szükséges, életbe-
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vágó, praktikus tudományra valósággal jól meg is tanít
sák hallgatóikat. Sőt arra is megtanítsák, hogy itt és
másutt szerzett ismeretüket másokba is átojthassák. Ne
kényszerüljenek leckéik bemagolására, hanem okvetetlenül megtanuljanak dolgozni s mást is munkaképessé
tenni, hogy ne az iskolák száma, de a munkásemberek
száma szaporodjék.
Nagyon jól lesz az úgy is!
Vagy ha minden áron meg kell lenni ennek a leg
újabb iskolaszüleménynek is, ám legyen, hanem a fenn
tartásáról az gondoskodjék, a kinek szüksége van rá.

Fankovics.
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Vadászatunk múltja és jelene.
Előttem feküsznek az ország különböző vidékeinek
régebbi, újabb és legújabb keletű lőjegyzékei s őszinte
örömmel konstatálom vadászati ügyünk fellendülését.
Ezen adatok csalhatatlan bizonyítékai a vadászat mint
közhasznú gazdasági ág fejlődése és okszerű kezelésének
általában. Általában mondom, mert részleteiben s az
ország egyes vidékein ez még nagyon kezdetleges. Azért
jóleső érzéssel állapíthatjuk meg a haladást, mert a hol
pl. a szarvas 10— 15 évvel ezelőtt még elő nem fordult,
vagy csak nagyritkán észleltetek s igy lelövésre — na
gyon helyesen — még nem került, ott ez idő szerint
már mint állandó vadnem, szép számban népesíti be az
erdőt; fokozván annak jövedelmét, nyújtván gazdájának
élvezetes mulatságot s tetemesen emelvén a birtok érté
két is.
Mert hogy az a birtok, mely ma 15—20 ezer forint
jövedelmi többletet tüntet fel új jövedelmi forrásából: a
vadászatból, ezen járadéknak megfelelő tőkeértékkel emel
kedett, ezt elvitatni, vagy eltagadni, a vadászat legátalkodottabb ellensége sem képes. A földbirtok értékének
gyarapodása pedig a közvagyonosodás emelkedésével
azonos. S igy hazánk földbirtokai tiz-tizenöt év alatt megszámlálhatlan milliókkal emelkedtek értékükben.
Ez a vadászat nyújtotta jövedelem pedig, nevezetesen
a közép és magas hegységben, a hol a fának értéke, a
fát fogyasztó helyek távolsága, a fa bősége, a közleke
dési eszközök gyarlósága vagy teljes hiánya miatt, gyak
ran nevetségesen csekély, nagyon is számottevő tényező.
S mig a vadászat jövedelmi forrásainak megnyitása be
fektetést alig, csak körültekintő gondos kezelést és szak
értő ellátást igényel, a jni az alkalmazott kezelő és er
dőőri személyzettel elérhető, addig a magas és gyakran
a középhegységi erdők jövedelme, vagy jövedelmük foko
zása csak nagyobb befektetések árán válik lehetségessé.
Ezzel távolról sem értem azt, hogy az erdőgazdasági
beruházások feleslegesek, vagy éppen inproduktiv befek
tetések. Ellenkezőleg; a gondos számítások alapján esz
közölt beruházások, szakszerű kezeléssel párosulva, min
denkor megtermék a várt gyümölcsöt. De egyik helyen
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hiányzanak az anyagi eszközök, a másikon a szakérte
lem, vagy az érzék ezek iránt; és végül útját állja sok
esetben maga a tulajdonos, a kinek gondolkozását leg
többször nem szakember irányítja. Tekintettel a jelzett
akadályokra, az erdőgazdaság nem tüntet fel olyan mérvű
haladást, mint az a birtokos és a közérdek szempontjá
ból is kívánatos lenne. Ezen oknál fogva az említett
hegységi erdők jövedelme is elenyésző csekély; s a va
dászat hozadéka mellett gyakran teljesen eltörpül. De ez
az ecsetelt viszonyokból és a lelővésért ez idő szerintfizetni szokott árakból folyik; mert nem ritka eset az,
hogy egy szarvas lelövéseért 500— 1000 korona, sőt en
nél magasabb összegek is fizettetnek. Egy jó őzbak el
ejtéséért 25—50 koronát lehet elérni. Ezen árak mellett
a lelőtt vad a vadászterület tulajdonosát illeti, s a bérlő
csak a tropheákra tart igényt.
De nézzük az apró vad lelövési jegyzékeit. Itt általá
nosan ugyanazt az örvendetes jelenséget találjuk.
A jelzett haladás azonban — sajnos — nem mindenütt
nyilatkozik meg, mert hazánk számos részein a vadá
szati kezelés csupán a lelövésben jut kifejezésre, még a
vad óvása, gondozása s nevezetesen : téli etetése — még
szigorú telek esetén is — eddig nem ismert fogalmak.
S a vadászat, nevezetesen: a közép és magas hegység
ben, csaknem kizárólag kopókkal, még pedig magas
törzsű kopókkal gyakoroltatik. Ezek pedig a felvert vadat
félnapon át is űzik és a harmadik határba is nyomon
követik. Méltán kelthet tehát bámulatra, hogy ilyen kö
rülmények között, s a hol a lelövés az állománynak
csak megközelitő ismerete és minden tekintet nélkül arra
történik, még akad a vadnak s nevezetesen az őznek
csak hírmondója is. És csudálatos, akad! Még pedig ha
zánk nem egy részében a viszonyokhoz képest számot
tevő mennyiségben.
De önkéntelenül merül fel most már a kérdés: hogy
mivé fejlődhetnék az ilyen vadászterület, kellő gondozás,
szakértő kezelés és a vadállomány ismeretén alapuló,
ahhoz szorosan alkalmazkodó lelövés mellett?
A kérdés általánosítása mellett, a válasz sem lehet
fix számokra alapított. De megjelenik az eszményi kép;
s annak keretében ott látjuk úton-útfélen az őzet kecses
mozdulataival, bizalmaskodó szemeivel, mit sem sejtő
ficánkolásával. Halljuk erdőségeink büszkeségeinek, a
bőgő szarvasnak hangját, mint rezgeti meg a levegőt,
betöltvén hangjával hegyet-völgyet. És végeredményben
átélvezzük a vadászat nyújtotta izgalmak és gyönyörök
minden részletét; s látjuk a komolyan számításba ve
hető jövedelmet is.
Midőn az előrebocsájtottak nyomán, ez alkalommal —
nem először — a vadászati ügy érdekeinek szolgálatába
szegődünk, célunk nem a vadállománynak a végletekig
terjedő emelése; hanem csupán a z ; hogy a vadászat

nak mint hasznos közgazdasági tényezőnek fontos
ságára és pénzbeli értékére tereljük a figyelmet. Felköltsük azok érdeklődését is, a kik a vadászatot eddig
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negligálták, vagy benne csupán a testedző nemes spor
tot látták.
Midőn részünkről teljesen beigazoltnak találjuk a va
dászat hasznát, nem hallgathatjuk el azt sem, hogy bár
mely vadnem, de nevezetesen a szarvas oly számra sza
porítva, melynek életszükségleteit kielégíteni a va
dászterület képtelen, nemcsak a vadászterületre, melyen
tenyésztetik, hanem a szomszédos erdő- és mezőgazda
ságokra is nem csekély károsítással járhat. Ezen károsí
tásokat erdőgazdaságainkban mérsékelhetjük az által, hogy
a vadnak nyárra jó legelőket nyújtunk, télen pedig a
szükség szerint takarmányozzuk.
De ha akár a szarvas, akár más vadnemnek állomá
nyát a helyi gazdasági termőképességi és egyéb a vadtenyésztésre befolyással bíró körülményekkel összhangba
hozni iparkodunk, azt kellő korlátok között tartjuk, a
vadászterületet szakszerűen kezeljük, s végül: a vadat
gondozzuk és a szükséghez képest megfelelő szám mel
lett is, takarmányozzuk, nemcsak a károsítást szállíthatjuk
le a számba sem vehető mértékig, de a várt pénzbeli
eredményben sem fogunk csalatkozni.
Figyelő.
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Acetylen-lámpa a vadászatnál. A béllyei uradalom
egyik erdőmestere egy német szaklapban érdekes cikk
ben ismerteti az acetylen motoros lámpa használatát a
vidrára való vadászatnál, melynek segélyével már sok
vidrát hozott terítékre. Nevezett a reflektorral ellátott
acetylen-lámpát a csolnak orrán helyezi el, mely aztán
a partot, valamint a víztükröt majnem nappali világos
sággal árasztja el, a mi kivált holdnélküli éjszakákon
fölötte nagy előny. A legérdekesebb a dologban azonban
az, hogy a vidra egyáltalán nem irtózik a lámpa fényé
től s jól kitart, de mi több, nem veszi észre a közeledő
csolnakot s az abban ülőket. Természetes, hogy a csolnakosnak nesztelenül kell a ladikot hajtani, mert külön
ben a lámpa dacára sincs eredmény.
Egy vén róka kalandja. Szobráncon egy szenvedé
lyes dúvadpusztftó vadász a f. tavaszon egy öreg kan
rókát fogott tányérvasban, melynek a nyakán egy jól
összehúzott sárgaréz-hurok volt. A róka bőrét a nyakon
a hurok köröskörül teljesen ketté vágta s a vadász csak
a lebőrözés alatt vette ezt észre. Csodálkozása azonban
még nagyobb lett, midőn a már lenyúzott róka derekán
a zsír-rétegben olyasmit látott, mintha ott még egy hurok
volna. Késével aztán valóban egy másik rézhurkot pisz
kált ki onnan. Természetes, hogy rögtön felkapta a róka
csuháját, meggyőződést szerzendő, hogy hogyan került
ez a másik hurok a bőr alá. A rókabőrt belülről nézve,
legott szemébe tűnt egy veres sáv, mely a huroknak azt
a helyét mutatta, a hol az keresztül vágta magát, de a
sebhely ki tudja mióta már - - teljesen begyógyúlt. Hogy
a vén ravaszdi ennek dacára nem érezhette magát roszszúl, az abból is kitűnt, hogy igen jó húsban volt.
— Borzalmas medvekaland. A besztercze-naszód-
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megyei Töpeny község határában nehány gyermek felrándult a borgói havasokra, hogy ott szamócát szedjen.
Amint a bokrok közt futkostak, Darkó Dani 12 éves
fiúcska egy hatalmas medvére bukkant, s ijedtében sikoltva
összeesett. A többiek megrémülve ott hagyták kis társukat
és rohantak le a hegyről. Futás közben észre sem vet
ték, hogy egy Vida Domokos nevű 11 éves fiúcska el
bukva a sziklás hegyoldalon gurult lefelé. A rémes hir
hallatára a falubeliek baltákkal és puskákkal felfegyver
kezve rohantak a fenevad elpusztítására. Hosszas keresés
után megtalálták a kis Darkó fiút, aki eszméletlen álla
potban feküdt a fölötte szikrázó szemekkel őrként álló
medve alatt. Az emberek tanácstalanul állottak meg, s a
medvét nem merték megtámadni, mert attól féltek, hogy
dühében a gyermeket marcangolja szét. Percekig tartott
a kínos helyzet, amikor végre a medve megunva a nagy
lármát, eliramodott. A fiúcskát hosszas locsolás után
magához térítették, de beszélőképességét az ijedtségtől
elvesztette. Mikor a nem várt esemény után lefelé mentek,
egy bokor tövében megtalálták a kis Vida fiú holttestét,
amely teljesen össze volt törve és egyes végtagjai hiányoz
tak is. Valószinüleg ezt a gyermeket tépte szét a medve
s a másikat azért nem bántotta, mert már nem volt
éhes és élettelennek hitte.
*¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

* Kinevezés. A m. kir. földmivelésügyi minister az
állami erdőfelügyeleti személyzet létszámában Kögl Ár
pád kir. alerdőfelügyelőt a szombathelyi erdőfelügyelő
séghez, Cserny Győző kir alerdőfelügyelőt a főldmivelésügyi ministeriumhoz és Napholtz Jenő kir. alerdőfelügye
lőt az ungvári kir. erdőfelügyelőséghez a IX. fizetési osz
tályból a Vlll-ik fizetési osztály 3-ik fokozatába I ső osz
tályú alerdőfelügyelőkké nevezte ki.
* Síró fa. A kanári szigeteken van egy fa, mely való
ságos könnyeket hullat (a mit a mi szerény fűzfánk is
megcselekszik időnként). Babérféleség és reggelenként
sűrű levélzetéről valóságos eső hull alá. A folyadék néha
összegyülemlik a fa tövénél s egész kis vízmedencét ké
pez, friss és tiszta megiható italt szolgáltatva. A viz a
fából jön s a levelek szélein levő számtalan pórusból
hull alá.
* A bécsi katonai fűvészkertnek a legnagyobb
érdekessége egy fa, mely a botanikusok szerint több
mint ezer éves. A százados viharokat látott fa még most
is gyönyörűen hajt és dús lombozatú koronája éppen nem
árulja el tisztes korát.
* A szarvasgomba tenyésztése. A szokásos szarvasgomba elnevezés alatt több gombafajt foglalnak össze-
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melyek a tuberaccák családjába tartoznak. Az ismeretes
fajok közül néhányat mint tápszert, igen nagyra becsül
nek és értök magas árakat fizetnek. A szarvasgombák
mesterséges tenyésztésére vonatkozólag már számos kí
sérletet tettek, azonban sikertelenül, mert nem sikerült
racionális kultúrákat létesíteni. A kereskedelemben elő
forduló ily fajta növények tehát kizárólag természetes
eredetűek, az erdőkből származnak. Arról értesülünk,
hogy dr. Serra Alberto és Mattéi Giovanni Ettore nápolyi
tanárok újabb kísérletei a szarvasgombák tenyésztésére
vonatkozólag eredménynyel jártak. Uj eljárásuk lényege
abban áll, hogy az askomycetesben zárt spórákat az
askomycetesből a vaddisznó, disznó vagy más állatok
beleiben való természetes emésztés útján a gyomorned
vek és belek mikrobái segélyével, vagy pedig üvegekben
létesített mesterséges emésztés útján, ugyancsak gyomor
nedvek és belső mikrobák segélyével szabadítjuk ki, azu
tán a spórákat kedvező és megfelelően trágyázott talajra
visszük, ahol csírázásnak indulnak és csíratömlőket ké
peznek, melyekből azon mag származik, mely tölgyfák
vagy más alkalmas növények gyökereinek közelében az
élősdi réteget létesíti s következőleg a szarvasgombák
képződését idézi elő. Ezen uj eljárás, mely tudományos
kutatásokon alapul és helyességét kísérletek bizonyítják,
uj iparágat teremt, mely nemcsak gazdaság forrása lehet,
hanem az erdőültetésnek is uj és előnyös irányt adhat.
* Egy taplógomba mint házi gomba. Sziléziában
tapasztalták, hogy a száraz korhadást okozó gomba a
házak faalkotó részében sokkal gyakoribb és több pusz
títást okoz, mint a házi gomba. Woy ezt a kártékony
gombát az utóbbi esztendők folyamán több mint 300
épületben megfigyelte és gyakoriságának okát abban ta
lálta, hogy Németország keleti részében túlnyomóan ga
líciai jegenyefenyőt használnak épületgerendának, ame
lyet még élő korában támadott meg ez a taplógomba.
Uj építkezésekben főképpen az első három esztendőben
pusztít ez a gomba, melynek fejlődése a faanyag ned
vességétől sokkal inkább függ, mint a házi gombáé; ez
okból, ha jól kiszárított faanyagot használnak, könnyeb
ben védekezhetnek ellene. A megtámadott fatest színe a
gomba hatása következtében vörösbarna színű, azonkí
vül sok hosszanti meg harántrepedés miatt apró kocka
alakú darabokra esik szét, ezért félig szeneseden fada
rabokhoz válik hasonlóvá ; végre az ujjak között sárga
lisztes tömeggé morzsolható. A fatest ilyetén bomlása
nagyon hasonlít ahhoz, amelyet a házi gomba idéz elő.
A micelium a repedésekben, vagy pedig a fatest még a
héj között gyakran sokszorosan elágazó, molyhos, nemezes köteleket alkot, miként a házi gomba esetében is
tapasztalhatni. A gomba termőteste vékony fehér vart
alkot, mely a korhadt fán vagy az elhalt héjon keletkezik,
a felszínén pedig likacsszerű spóratermőréteg észlelhető.
* Tapasz szivárgó hordókra. Kitűnő szolgálatot
tesz szivárgó boroshordóknál a következő tap a sz: 60
sulyrész disznózsírhoz adjunk 40 sulyrész konyhasót, 33
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rész fehér viaszt és 40 rész fahamut. Ezt a keveréket
gyúrjuk jól felmelegítve egybe s ha kihűlt, a szivárgó
hordók dongáinak közeit tapasszuk be vele.
* Kertek a felhők fölött. A svájci természettudósok
társasága azzal a tervvel foglalkozik, hogy fönt, a fel
hők fölött, a hó és jégmezők birodalmában — kerteket
ültet. Két kertet akarnak csinálni egyelőre. Az egyiket a
Rigin, 1800 méter magasságban, a másikat a Pilátuson,
több mint kétezer méter magasságban a tenger színe
fölött. Pálmafát, meg narancsfát természetesen nem ül
tetnek; ami növényt, virágot ültetnek, a havasok flórájá
ból válogatják össze. Ezeknek a kerteknek ugyanolyan
lesz a jelentőségük a botanikusok számára, mint amilyen
a biológiai állomásoké a tengerkutatók, vagy az állattan
nal foglalkozó természettudósok számára. Meg lesz ezen
és a gyönyörűségen kívül, amelylyel a turistáknak szol
gálnak, az a hasznuk is, hogy megtartják az olyan alpesi
virágot is, amelyet a hegymászók már szinte kipusztítás
sal fenyegetnek. Egy-egy ilyen kertnek a létesítése tíz
ezer frankba fog kerülni és ezt a summát gyűjtéssel
akarják összehozni.
* Tonking fővárosához közel, kutató francia mérnö
kök körülbelől 5 —6 m. mélységben óriási kiterjedésű
fatelepet találtak, mely kiaknázhatatlannak látszik. A
páfrány- és mimózaszerű növények törzse többnyire egy
méter átmérőjű és tizenöt méter hosszúságú. Földrengé
sek, nagy rázkódások sülyeszthették el ezt a hatalmas
őserdőt, melynek faállománya a nagy gyantatartalom miatt
nem rothadt el, hanem mai napig ép állapotban maradt.
A fa mindenre igen jól használható. A francia természettudományi társulat a tavasszal nehány tagját megbizta>
hogy kutasson a régi őserdő bogárvilága után is, mert a
bányában rendkívül sok érdekes bogarat találtak. A ki
küldöttek nagy sikerrel tértek vissza, mert sok dolgot
megtudtak a diluvialis korszak eddig ismeretlen bogár
világából.
* A baromfi-járványok rendkívüli nagy károkat
okoznak minden gazdának anélkül, hogy ezek ellen vé
dekezni tudna. Úgy a védekezést, mint a gyógykezelés
módját szakszerűen tárgyalja Parthay Gézának „Szárnya
saink“ című lapja, mely nemcsak az egyedüli magyar
nyelvű szaklap, hanem e mellett nagy tudással és valódi
lelkesedéssel foglalkozik a baromfi-tenyésztés valamennyi
ágával. Mutatványszámokat szívesen küld a kiadóhivatal
Budapesten, Rottenbiller-utca 30. szám.
* Tigrisvadászat Mandzsúriában. Mandzsúria a
világ lekitünőbb vadászterülete; nemcsak vadállományá
nak gazdagságával, hanem minőségével is fölülmúlja az
összes ismert országokat. Az erdőség és a folyampartok
királya itt a tigris, mely nagyobb a bengáliai királytig
risnél is. A kifejlődött madzsuriai tigris fejétől farktövéig
három és fél méter, de akad sok négy méter hosszúságú
is. Az európai állatseregletekben mutogatni szokott szi
bériai tigris csak halvány képet ad a mandzsuriai tigris
óriási méreteiről. Mandzsúria némely vidékén a tigris oly
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vérengző, hogy az embert még hajlékában is megtámadja;
a kunyhó tetejére ugrik, keresztültőri és igy hatol be. A
tigrisvadászatokat rendesen télen tartják; mély gödröket
ásnak, ezt gazzal befödik és ha a hó belepte, akkor vagy
élő állattal csalják, vagy hajtókkal űzik oda a csapdába,
a mikor aztán lándzsákkal megölik. Így természetesen
teljesen elronqyolják a szép tigrisbőrt úgy, hogy a keres
kedelemben nem értékesíthető.
* V as é s fa a tűzben. A vasoszlopokkal és rudak
kal biztosított modern házak égésekor kitűnt, hogy a vas
nem felel meg a hozzája fűzött várakozásnak. Eleinte
azt hitték, hogy a vasból és kőből épített nagy ház tö
kéletesen ellentáll a tűz romboló hatásának. A tapaszta
lat azonban mást mutatott. A színházakban fölhalmozott
anyag elegendő táplálékot ád a tűznek s a vasoszlopok,
a hatalmas kőfalak vajmi kevéssé mérsékelik a tűz ere
jét. A láng körülnyaldossa, izzóvá teszi a vasoszlopokat,
a melyek meghajolnak, előregörbülnek, elvesztik biztos
ságukat s esésükkel romba döntik a házat,' a mely nélkülők talán még állhatott volna. A múlt hét egy napján
hatalmas tűz támadt London kereskedő-negyedében. Öt
hatalmas áruház dőlt romba, s ezek mind vasoszlopon,
rúdon épültek. A hordó-oszlopok meggörbülnek vagy a
rájuk lővelt viz sugaraitól kettépattannak s magukkal
rántják a falat. Különösnek tetszik, de igaz, hogy öreg
tölgyfából készült ajtók, erkélyek és oszlopok megmarad
tak, mig a vas elpusztult. Legújabban megkisérlették a
súlyosan megterhelt áruházak vasszerkezetét védőburokkal
ellátni. Kővel, aszbeszttel s rakott dróthálóval borítják be
a vas-oszlopot. Mindez azonban nagyon költséges és en
nek tulajdonítható, hogy az emberek visszatérnek a tűzmentesen impregnált faoszlopok használásához.
* Lisztes méhek. Szó került a múlt nyáron a rabló
méhekről, miközben felhozta egyik román parasztgazda,
hogy ő a méhkasait igen egyszerűen védi a rablóktól,
t. i. vesz egy tányér lisztet és a kas mögé áll és a rablóméhet röptében behinti, minek után a kas méhei még
inkább felismerik ellenségeiket és behatolásuknak teljesen
útját állják.
* A nedves ágy hatása az egészségre. A „Jó
Egészség“ című orvosi folyóiratban olvassuk a következő
apróságot: Sokat vitatják azt a kérdést, hogy a nedves
ágyban való fekvés ártalmas-e az egészségre. Bizonyos,
hogy a nedvesség jó melegvezető. A test melege a ned
ves ágyban könnyebben elpárolog, aminek következménye
a meghűlés veszélye. A voltaképpeni veszélyt azonban
kevésbbé a levegőnek, mint inkább az ágyneműnek a
nedvessége okozza; úgyszintén egészségtelen a nedves
ruhákban való alvás is, sőt ez még veszedelmesebb an 
nál is, ha az ágynemű nedves. Inkább aludjék az ember
teljesen ruhátlanul, még hűvös helyiségben is, mint ned
ves ruhákban.
* Élethalálharc egy sassal. Svájcból irják a kö
vetkezőket : Néhány fiatal pásztorgyerek a napokban egy
sasfészekre bukkant a Combin-csúcs egyik meredek fa
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lánál. Miután a fészekben sasfiókok voltak, elhatározták,
hogy meglesik, mig az öregek elhagyják a fészket és
kiszedik a fiókokat. Egyik társuk egy tarisznyát kötött a
nyakába, övébe kést dugott, s mikor a vén sasok préda
lesre kirepültek, lebocsáttatta magát a hozzáférhetetlen
mélységbe. Alig rakta azonban tarisznyájába a fiókokat,
a vének közül lecsápott reá az anyamadár. Kétségbe
esett küzdelem támadt erre a fiókrabló és a sas között.
A pásztorgyerek bemászott az üres fészekbe és késével
onnan védekezett a sas irtózatos támadásai ellen. A töb
biek sem felhúzni nem merték a szorongatott fiút, nehogy
védelmi helyétől megfoszszák, sem lőni nem mertek a
felbőszült madárra, mert féltek, hogy társukat találja a
golyó. Egy félóráig tarthatott ez az irtózatos küzdelem a
rettentő mélység felett, mig végre egy késszúrás megölte
a sast. A többiek akkor aztán felvonták szerencsétlen
társukat, aki maga is ájultan függött már a kötélen, ret
tentően összemarcangolva. A megölt sas kiterjesztett szár
nyai 3 méternél szélesebbek. A szerencsétlen fiú egy
napig élettelenül feküdt szülei lakásán, mikor pedig ma
gához tért, értelmetlenül felelt a kérdésekre, — beleőrült
az izgalmakba.
* Hogy vadásznak az eszkimók? Egy Hamis
nevű angol tengerésztiszt két évig tartózkodott az esz
kimók földjén s érdekes tapasztalatait most elmondja egy
londoni lapban. Az eszkimók, akik külömben teljesen
tartózkodók minden idegennel szemben, Hamist szeret
ték, mert ő késeket, fegyvereket és mindenféle házi szer
számot ajándékozott nekik. Az eszkimók apró, izmos
emberek, feltűnően élénk a viselkedésük, a mulatozást
nagyon szeretik, de legkedvesebb szórakozásuk a vadá
szat. Szinte ünnep van a telepen, mikor a vadászok a
zsákmánynyal hazatérnek. Télen fókára vadásznak, nyá
ron iramszarvasra. Téli időben éjjel éppen olyan vilá
gosság van az eszkimóknál, mint nappal, a vadászokat
tehát az éjszaka sötétje nem tartóztatja. Apró szánkókon
indulnak el, melybe nyolc-tiz kutya van befogva s ezek
nyilsebességgel száguldanak a jégsivatagon. A vadász
minden fegyvere egy lándzsa és arasznyi hosszúságú kés.
Minden szánkón csak egy ember ül, aki hosszú ostor
ral hajtja a kutyákat, melyek kitűnő szimatjukkal meg
érzik a fókát. E lomha, nehézkes állatokat oly hirtelenül
lepik meg a kutyák, hogy nincs idejük a vízbe mene
külni. A vadász is leugrik a szánról, szabadon engedi
befogott kutyáit is és ő maga késével és lándzsájával
leteríti a fókát. E munkában nagy segítségére vannak a
kutyák, de ezek oly falánk állatok, hogy az elejtett fó
kának rögtön nekiesnek, s addig nem lehet őket elker
getni, mig a zsákmányból jól nem laktak. Mikor több
vadász van együtt és több fóka a zsákmány, akkor az
elejtett állatokat sorsolás útján osztják szét. Nagyon gyak
ran megesik, hogy amelyik vadász nem kap kedve sze
rinti adagot, társaira támad és sírva fakad, mint egy
gyermek. Mikor a kutyák jóllaktak az elejtett fóka húsá
val, a vadászok látnak hozzá és a nyers húsból vigan
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lakmároznak. Otthon a nők és gyermekek örömmel vár
ják a zsákmányt, s hamar fő az üstben a rizs s elké
szül az étel, minden fűszer és zöldség nélkül. A húst
majdnem nyersen eszik, a zsíros levet pedig megiszszák.
Az eszkimó asszonyok éppen úgy szeretik a szeszes italt,
mint a férfiak, de szükségük is van egy kis melegítőre,
mert a pompás fókahust jégkunyhójukban, jégpadon ülve,
jégasztalról eszik.
* Franciaország méhészete. A francia földmivelésügyi minister a következő statisztikát teszi közzé az or
szág méhészetéről a legutóbbi 10 évben. A legutóbbi 10
évben a francia méhészek évenkint átlag 1.608,412
méhtőrzszsel méhészkedtek és 7,608,224 kg. mézet és
2,224,230 kg. viaszt termeltek, a melynek értéke 11,005,323
illetve 4,840,331 frankot képviselt. A méz átlagos ára
1 frc 40 ce. A viasz pedig 2 frc 17 ce. volt kg-kint.
Érdekes kis statistika, de a magyar méhészre nézve egy
kicsit szomorú, mert az világlik ki belőle, hogy mig a
magyar méhésznek örülni kell, ha kitűnő pergetett mézé
ért nagybani eladásnál kilogrammonkint 80 fillért kap, ad
dig a francia átlagban — tehát a szalmakasokból való
mézet is beleértve, a melyért nálunk legfellebb 60—65
fillért lehet kapni — 1 kor. 30 fillérre számíthat.
* Szemüveges tehenek. Az egész világ nevetett,
mikor néhány évvel ezelőtt egy találékony amerikai taná
csára a forró nap heve ellen nagykarimáju szalmakala
pokat kötöztek a lovakra. Amerikai divatlapok hoztak is
különféle ló-kalap mintákat, melyek többnyire színes
csokrokkal, virággal s lelógó szalagokkal voltak diszitve.
Az elmúlt nyáron Budapest utczáin is lehetett látni bébékalapos lovakat, a mint korkülömbség nélkül egyformán
kacér fejbólintgatással szaladtak a kocsik előtt. Sokkal
mulatságosabb ennél, a mit most egy angol napilapban
olvasunk. Észak-Oroszországban az idén szokatlan hava
zások vannak s a szarvasmarhák sokat szenvednek a hó
miatt. A hó vakító fehér színe és a gyakori hófúvás
pedig szemgyuladást okoz az állatoknál. Egy hercegi ura
dalom gazdatisztje, a ki hasztalan gyógyittatta teheneit,
hogy hiába ne fizesse az állatorvost, s a bajon mégis
segítsen, az ökrök és tehenek orrára nagy, fekete szem
üveget rakatott. Először csak mulattak rajta a szomszédok,
de mikor a szemüveg bevált, s valamennyi tehén egész
séges lett, a falu minden gazdája csináltatott tehenének
fekete szemüveget, s most a környék összes tehenei ily
sötét színben nézik a világot.
* Cserebogár mint haleledel. Külföldi tógazdasá
gokban már évek óta használják a cserebogarat halak
etetésére. Ezt az olcsó és kitűnő táplálékot úgy nyerik,
hogy az összeszedett cserebogarakat hevített kenyérsütő
kemencékben tökéletesen megszárítják s aztán a szük
séghez képesti adagokban a tóba szórják. Élő csere
bogarat nem ajánlatos adni a halaknak, mert a bogarak
nagyrésze könnyen a parthoz jut és elmenekül, de kü
lönben is a nem szárított bogarak teste gyorsan indul
felbomlásnak és igen kellemetlen illatot terjeszt.
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* Részeges papagályok. Ceylon szigetén az úgy
nevezett coryllis indicus (denevérpapagály) a részegség
nek sajátságos jeleit mutatja. A benszülöttek a cukor
pálmákat megfúrják és a kibugyogó levet a fára kötött
edényekben gyűjtik össze. A folyadék néhány nap múlva
erjedésnek indul és a pálmabort adja. A kiváncsi mada
rak előbb rúgnak be belőle, mint a készítők.
* Orosz faüzlet. A Dnjepr folyó hajózási idénye
minden esztendőben a Dnjepr medence nagyobb váro
saiban a faüzletnek nagyobb lendületet adbtt. Kievi kon
zulátusunk jelentésében említi, hogy az idén a faüzlet
nagyobbrészt pang. Épületfa után a kereslet, miután nagyobbmérvü építkezésekre kilátás nincs, a lehető leg
kisebb, sőt a Dnjepr folyó felső vidékéről, ahonnan a fát
szállítják, azt jelentik, hogy a külföldről is alig érkeznek
rendelések. Ennek következtében a faárak 10— 15%-al
alacsonyabbak, mint a múlt év november-december ha
vában. A fakereskedők helyzetére nyomasztólag neheze
dik még az a körülmény is, hogy a bankok a hitelt meg
szorították, minek következtében már néhány facég csődbe
is jutott.

* Kínai fogalmak Európáról. Egy Huan-Hsiang-Fu
nevű előkelő hivatalnok hosszabb európai tanulmányutat
tett, s hazatérve, tapasztalatait egy vaskos könyvben irta
meg, amely a napokban angol fordításban is megjelent.
A könyv címe : „Azok az idegen ördögök.“
Ámbár a könyv címe meglehetősen udvariatlanul van
megválasztva, tartalma azért éppenséggel nem ellenséges,
sőt valóságos csodálattal szól helylyel-közel az európai
civilizációról. Nagyon érdekes azonban mégis az a felfo
gás, amelylyel a kínai az európai dolgokat megítéli és
látja. Megemlíti többek közt, hogy a férfi és nő karon
fogva halad az utcákon és senki sem nevet felette. Sőt
a férfi a legdurvább munkát is teljesíti az asszony he
lyett. „Általában véve — írja a könyv szerzője — itt az
asszonyi állatot nagy becsben tartják, még az asztalnál
is az asszony ül a főhelyen és ő szed először az ételből.“
„Különös, hogy ha két ember találkozik az utcán, igen
udvariasnak tartják, hogy ha leveszik a kalapjukat, né
melyik azonban csak a füléhez teszi a kezét. Az asszo
nyoknak minden nap szabad kimenni az utcára egye
dül, és olyankor a legjobb ruháját veszi magára, hogy
az idegen férfiak megbámulják. Ha egy férj az asszonyát
nem akarná kiengedni a házból, azt büntetésből be
zárnák.“
A bezárásról jut eszébe neki, hogy milyen pompásak
az európai fegyházak, hogy mennyire gondoskodva van
a foglyok testi jólétéről és egészségéről. Nálunk Kínában
— elmélkedik Huan-Hsiang-Fu, — ilyen fogházakat nem
lehetne tartani, mert odalent azok a bitangok mind fel
lázadnának, hogy a tömlöcbe jussanak.
Körülbelül ez a hang vonul végig az egész könyvön,
s olykor-olykor a furcsa kínai felfogásban a természetes
józan ész ítélete nyilatkozik meg.
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* Értesítés. Szegényebb sorsú erdőtisztek és altisztek
lapunkra évi 8 koronával fizethetnek elő.

K. B. urn ák . Ilyen hosszú verseket nem közölhetünk; a jelzett
cikket azonban szívesen fogadjuk.
B. I. urnák. Bocsánat, de nincs igaza. Arról az egyesület nem
tehet. A történtek után nem volt okvetlen szükség, hogy a rendkívüli
gyűlésen megjelenjek, annál inkább, mert a választmány, amint utólag
ön is meggyőződött, Bund titkár javaslatára még tovább ment a M. E.
kívánalmainál. Különben fontos hivatalos teendőim tartottak távol.
Levele végén felhozott esetet ne feszegessük. Tempi passati . . .
H. Ö . urnák. A szarvassuta hullatéka elszórt bogyókból á ll;
az agancsosé összeállóbb s valamivel vaskosabb alakú. Nyáron a
bika hullatéka nyálkával bevont, mig a sutáé nem, aztán hosszúkás
kemény s végein rövid csapocskával bir. Legfeltűnőbb külső jele a
suta ürülékének az év minden szakában a tölgymakkalaku forma.
Bőgés alatt az agancsos ürüléke vékony s nem nyálkás, mig a sutáé
nyálkával van bevonva.
Sz. G y. urnák. Ha az eb gazdájával jelenik meg az ön vadászterületén, kóborebnek nem tekintheti, tehát el nem pusztíthatja, de
különben is a fennálló 1883. évi XX. t. c. szerint a vadászebeket
nem lehet elpusztítani, csak letartóztatni. Kártérítést aztán jogosan
követelhet.
B. S. urnák. Ki tehet róla, hogy nincs bennünk összetartás, tett
erő ? Talán a M. E. ? Ne higyje a z t; panaszkodni, elmélázni, bús
lakodni azt tudunk, de cselekedni nem.
K. L. urnák. Hogy az a bizonyos főur abból itéli meg szakképzettségünket, hogy vérebet tartunk-e s tudjuk-e azt a megsebzett
fővad csapáján vezetni, az szerintünk nem annyira nevetséges, mint
elszomorító jelenség, másrészt azonban ne csodálkozzunk rajta . . .
F. Ö. urnák. Az oláhországi halászati törvény szerint a halászat
április 1-től junius 1-ig tilos. Az oroszországi kaviárkivitel évenként
és átlagban 2 millió rubelt hoz az államnak. Többi kérdéseire levél
ben felelünk.

ERDÉSZ
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S z a k tá rs a k ! Ha hirdetéseket küldtök vala
mely lapba, ne feledkezzetek meg a Magyar
Erdészről sem ; tudjátok, hogy az semmiféle tá
mogatásban sem részesül s csupán az előfizetési
és hirdetési dijakból tartja fenn magát.

gy három hónapos tiszta | ••
hannoveri k a n -v é re b S I h v O *
-------- ^íra 30 korona.
= i
Szilvás (BorsoOmegye). péczer jffihály, erüész.
Ad. 389—904.

Fenyőfa eladás.
A majszini gk. Szt.-Bazil-rendű zárda erdejében a
16446/1904. sz. F. M. R-el engedélyezett 82.82 k. hold
vágásterületről kitermelhető

lúc- és jegenye-fenyőfa
készlet 1904. augusztus hó 4-én délelőtt 11 óra k o r
Majszin községházánál tartandó zárt írásbeli ajánlatokkal
egybekötött nyilvános szóbeli árverésen a legtöbbet ígérő
nek tövőn eladatik. A hivatalos becslés szerint van 10132
drb 20 cm. mellmagassági átmérőn felüli törzs, 6562 m3
haszonfa tartalomra becsülve. A vágásterület a tutajozható Visó folyó partjától 6 kim. távolságra fekszik, jó ki
termelési és közlekedési viszonyok közt.
Kikiáltási ár, mint hivatalosan megállapított becsérték :
46693 (negyvenhatezerhatszázkilencvenhárom) korona. Bá
natpénz a kikiátísi ár 10%-a.
Az árverési és szerződési feltételek és a részletes becs
lési kimutatás betekinthetők alulírott egyházi hatóságnál,
továbbá a m.-szigeti m. kir. erdőhivatalnál és a felsővisói m. kir. járási erdőgondnokságnál, a hol egyéb fel
világosítások is megtudakolhatók.
Máramarossziget, 1904. julius hó 7-én.

B úd T itu sz ,
gk. román püspöki külhelynök.

B iztos óvószer vadrágás e lle n !
L au z, rosensteini (Stuttgart mellett) kir. főerdész rendszere.

Jjiztos, olcsó és tiszta eljárás !
Próbacsomagot mintegy 4 0 0 0 d a ra b rügyvédővel és haszná
lati utasítással küld postautánvétel mellett bérmentve 5 m árkáért

HOERNLE ÉS GABLER
Törvény által védve.

~

fémárúgyára Z u f f e n h a u s e n b a n , Stuttgart mellett.

A német nyelvben járatlanoknak a megrendelést szívességből eszközli e lap szerkesztősége.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt.
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MAGYAR E R D É S Z
M e g je le n ik m in d e n

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

hó 1 én

é s 1 5 -én .

Szerkeszti és kiadja:
im ecsfalvl 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 dijak, valamint a lapba szánt közlemények küldendők.

Ä k in c stá ri e rd ő g a zd a ság o k
v a d á s z a tá n a k h a sz n o sítá sa .
Irta: Craus Géza.

Ezen cím alatt az E. L. idei II. füzetében
tartalmas és az ügy valódi érdekét szolgáló köz
lés jelent meg, foglalkozva a m. kir. földmívelésügyi minister kívánságának megfelelőleg a
kincstári erdőgazdaságok vadászatának haszno
sítása tárgyában az Orsz. Magy. Vadász Véd
egylet által — kidolgozott véleménynyel, — job
ban mondva a véleménynek két motívumával.
Ezen motívumok egyike: „hogy a vadászok
egylete is keresi már a módot, amelylyel a kincs
tári kezelő- és őrző-személyzetnek a vadászat
iránt való érdeklődése újra felkeltessék;“ a má
sika pedig: „hogy már ezen egyesület is reá
mutatni kénytelen a fővadnak némely helyütt
olyan aránytalanul nagy számára, hogy az erdőgazdálkodást a felújítás nehézsége miatt meg
akadályozza. “
Az idézett közlés — az osztrák örökös tar
tományok, Elsass-Lotharingia, Württemberg és
Poroszország e tekintetbeni viszonyainak pontos
ismertetésével igazolja frappánsul, — hogy a
külföld legtöbb helyén, — melyekre azok fejlett
vadászati állapotaik miatt pedig nálunk annyi
szor történik hivatkozás, „az erdőtisztek szolgá
lati kedvének emelésére, valamint az erdőgaz
dasági teendők iránt való érdeklődésük fentartására, a vadászat házilagos gyakorlása kínálkozott
egyedüli módszerül“; s hogy e tekintetben nem
engedhetők meg az egyoldalú pénzügyi szempon
tok érvényesülése; és hogy különféle érdekek kö
vetelik, miszerint „az erdőgazdálkodás és a va
dászat gyakorlása okvetlenül egy kézben le
gyen. “
Az egyes helyek felállított szabályai annyira
megdöntő érvelésüek, hogy azokból bizony ná

Reklamációk
SZÉKELY és ILLÉS céghez
Ungvárra intézendők.

lunk is okulhatnak mindazok, akiket illet! Ezek
után nem lehet egyebet melegebben óhajtani,
minthogy a közlés azon jóindulatú s eredményes
fogadtatásra találjon, melylyel az napvilágra bocsájtva is lett.
Nem tartom magamat konpetensnek arra, hogy
ezen bizonyára tekintélyes s képzett szakférfiak
munkálkodása eredményeként jelentkezett véle
mény bírálatába bocsátkozzam, mégis azon ter
mészetes jog, mely hazánk közérdekű ügyei el
bírálásánál mindegyikünk részéről tárgyilagos
hozzászólást megenged, remélhetőleg engem is
azon positióba helyez, hogy a szóban levő vé
leménynek egy más motívumáról közelebbről
megemlékezzem.
Az E. L. folyó évi I. füzete egész terjedelmé
ben hoz egy véleményt, melyben az is meg
van írva, miszerint „a vadászbárca váltása a
külföldieknek is megengedtessék. “
Mai nap, midőn a magyar nemzeti állam ki
építésének nemcsak magasztos, de reánk nézve
létkérdéses eszméje ott lebeg a kunyhók és pa
loták felett: midőn nagynehezen végre odáig
értünk, hogy társadalmunk levegője ezen eszme
nélkül fullasztó gázokkal látszanék telítve; mi
dőn kormányférfiaink teljesen áthatottan s erős
faji vérrel propagálják az eszme megvalósítását
s meleg érzéssel és szeretettel munkálkodnak
ezen irányban, nem hinném, ha — mint mon
dani szokás — nem volna „fekete fehéren",
hogy e vélemény immár annyira kiépítve látja
s érzi nemzeti államunkat, miszerint megenged
hetőnek tartja itt a külföldi tartózandóságok esz
méjének csillogtatását is a nem magyar honpolgárű vadászok teljes érvényre juttatásával.
Hol maradt el ismét a magyar lélek, mely
nemcsak apróbb érdekekből Ítél, hanem a ma
gasabb nemzeti álláspontra is felemelkedik ; mely
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a nemzeti érzés és gondolkodás erősítésében ta
lálja meg végzetének hivatottságát; mely előtt a
jövő ezred létkérdésének érdekében csakis a
nemzeti szellem haladása, terjedelme s győzelme
lebeghet irányító tűül s vezető csillagként?!
Nem kell kicsinyelni semmit; mert aki kicsi
nyei, az egyszersmind becsmérel is! Nagy és
hatalmas nemzetek csak úgy tudtak azzá lenni,
hogy az apróságok tengerét is nemzeti eszméik
ragyogó festékcseppjeivel tették színessé.
A közelmúltban az Orsz. Magy. Vad. Véd
egylet hivatalos közlönyében a következőket
írtam :
Ha az egységes magyar nemzeti államot ki
építeni óhajtjuk, s ez komoly törekvésünk, akkor
minden téren, minden munkánkban s teendőnk
ben, minden lépésünknél s minden gondola
tunkban annak szolgálatába kell szegődnünk. Át
kell hogy legyünk hatva teljes énünkben ezen
eszmétől, melynek szövétnek szerint kell világí
tania összes munkálkodásunk s teljes életünk
nappalán és éjjelén egyaránt! Ezen áthatottságunkban meg kell maradnunk minden percünk
ben s bármely jelentőségtelennek látszó elfog
laltságunkban is. Semmit sem vehetünk oly cse
kélységnek, mely meg nem érdemelné, hogy
nemzeti összetartozóságunk, szeretetünk s faji
fentartás iránti törekvéseink zománcával be
vonjuk.
Itt van pl. vadászati ügyünk. Gazdasági tekin
tetben az utóbbi időkben nagyot haladtunk, az
tény; sok helyzetben vetekedhetünk a külfölddel
e téren. De egyben nem. Minden ország, állam,
nemzet még a vadászati viszonyaira is reásüti
nemzetiségének bélyegét! Mi ehhez nem értünk;
de sajnos, — ha értünk is hozzá, — nem teszszük! Egy pár egyletünk van, mely alapjában
is magyar. De azért vadaink legnagyobbrészt
külföldiek őrizetére, használatára van bízva. Te
rületeink egy része is külföldiek kezén van.
Lövő szerszámaink legtöbb részét is külföldön
szerezzük be stb.
Mi más az angol, francia, német, de még a
cseh vadászvilág is ; midőn gyűléseikben, össze
jöveteleiknél s bármely alkalom adtán s eszméik,
szakmunkáik kivitelénél, terveiknél büszkén üt
nek melleikre: „Mi, nemzeti vadászok!“

ERDÉSZ
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Hol hallott valaki ilyesmit nálunk?! Mi inkább
akkor vagyunk büszkék, ha legszebb agancsosainkat, — milyent egy ország sem produkál,
— idegenekkel lelövetjük; jobb s könnyebb mulattatásuk kedvéért megtanuljuk nyelvöket; ne
hogy megnehezteljenek, velők saját nyelvükön
társalgunk, ki nem fogyva szokásaik s gyakor
latiasságaik dicséretéből, saját édes hazánk vi
szonyainak véghetetlen hátrányára, elhanyagolá
sára, bojkottálására s nemzetünk szégyenére,
gyalázatára. S ha ezen pelengéres gyengesé
geink mellett az idegen jól mulat s pompás
eredményhez érve, vállainkat tettetett leereszke
déssel megveregeti, h á t ...................... boldog a
magyar.
A német szaklapokban alig olvasni csak egy
parányi cikket is, melyben elő ne fordulna az
önérzetes faji erőnek kifejezése: „Wir deutsche
Jäger." Pedig nekik ugyan nincsen szükségük
a mellveregetésre s nemzeti énjük, féltett kin
csük istápolására, mint a mi Isten áldásával he
terogén fajokból összetákolt nemzetünknek.
Úgy látszik, még nem értük el a bábeli to
rony rekordját; hát csak valamikép’ törekedni
kell utána. Azután majd csak lesz valahogy!
Okuljunk már egyszer s ne csődítsünk ide
gen nyelvet, kultúrát, eszmét a nyakunkra.
Hanem ha utóvégre még külföldi tanulásra szo
rulunk, hát tanuljunk ott; de csak a tanultakat
hozzuk haza s értékesítsük nemzetünk javára,
(példát vehetnénk a japánoktól!) s ne csábít
gassuk a tanárokat is magunkkal, mert ezek
révén azután itthon olyan okosak találunk lenni,
hogy végre elmondhatjuk, „adtál uram esőt, de
nincs köszönet benne!"
Mintha bizony a vadászbárca váltásra magyar
honpolgár nem is akadna! Van itt nálunk még
elég jó vadász; iszen a magyar magában pár
excellenc vadászember! Amiatt pedig aligha fog
az ország büdgetje érezhetőleg károsulni, ha
azok a bárcák itthon pár koronával olcsóbban
is kelnének, ami különben magában is kérdés!
Hanem hát mi azt úgy szoktuk; ezen a réven
nyerünk pár száz koronát, mert az rögtön ki
mutatható ; a nemzeti érdek terén pedig veszí
tünk százezreket, mert ez papíron azonnal nem
nyer beigazolást. Hanem majd meg lesz ennek
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a következménye; csakhogy arra későn ébre
dünk !
E vidék szóban lévő viszonyai szintén siral
mas s hátrányos állapotokat mutattak. Hogy a
közöny végre megtöressék s hogy a nemzeti
nyelv érvényesülésével, a szükséges testvériség
és összetartozandóság élénkítésével s propagálá
sával a nemzeti gondolat is fejlesztéshez, erő
sítéshez s lehető virágzáshoz jusson, — meg
alakult itt, az idegen bérlők kiszorítása céljából,
az „erdélyrészi nemzeti vadásztársaság“. A
magyar vadászvilág — megértette a célt s az
eszmét elég melegen fogadta; az ország minden
részéből s dicséretökre mondva a főuraink párto
lásával is történtek és történnek még most is
csatlakozások, úgy hogy megvan a remény a
cél eléréséhez s ezen szép társaság nem kicsinylendőleg fogja megállni helyét a „végvárak“
részein.
A midőn ezen társaság zászlaja alá is, mondom,
az ország minden részéből lelkesült tagok sora
koznak, kik az eszmét átérezték s felkarolták,
— az Országos Magyar Vadász Védegylet is
hasonló lelkesedéssel hoz ellentétes határozato
kat, — akkor a kettő közül az egyik bizonyára
nem helyes utón jár!
Annyi bizonyos, s ebben feltétlen hiszem,
hogy ellenvéleményre senkinél sem fogok ta
lálni, — hiszen kormányférfiaink nemes ambíció
ját képezi, —• miszerint az egységes nemzeti
állam kiépítésével nemcsak fajunk, hazánknak,
de dinastiánknak is jövőjét biztosítjuk.
Nemzeti kialakulásunk s törvényes rendel
kezéseink szempontjából tehát a javaslat érintett
része határozottan sérelmes, hátrányos s meg
nem engedhető.
De jövedelmi oldalát tekintve sem nyújt elő
nyöket, még látszólag sem. Eltekintve attól, •—
mint már említettem, hogy esetleges pár száz
korona jövedelmi többlet révén a nemzeti eszme
fogna százezreket veszíteni, — már maga a
jövedelmi többlet is igen kérdéses! Vannak még
Magyarországon is vadászok elegen, kik körül
belül szívesen megadják a külföldiek részéről
kilátásba helyezett összegeket, árakat; sőt talán
egyebekkel együtt még többet is.
Mert én magam is elismerem a helyességét
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annak, — miszerint minden vadászati jogbir
tokos a bérbeadásnál lehető jövedelemhez jusson.
Még pedig egyrészt azért, hogy birtokát legjob
ban értékesíthesse; másrészt pedig azért, mert
nagyobb bérletek esetén átmegy a köztudatba,
hogy a vad nem „bitang“ jószág s annak tu
lajdonosa is van. Tehát a vadat intensivebb
védelemben tudom részesíteni ; a mivel ismét csak
a terület jövedelmezőségét emelem s ezzel közre
munkálkodom az ország közgazdasági hasznán
is. De ezért nem ismerem el jogosultságát annak,
hogy engem csak azért, mert szegényebb vagyok,
a külföldi milliomosok tőkéje, — országom
érdekeiért s napi existentiám biztosításáért folyó
küzdelmeimben egyedül vigaszt nyújtó szóra
kozásomból, vagy mondjuk üdülésemből brevi
manu kiszorítson. És pedig azért nem, mert én
többet adok, mint az a külföldi; mert míg ő
csak a haszonbér összegét teszi le, addig én
vér- és pénzadóval is hozzá járulok az ország
terheinek apasztásához! A mérleg tehát nem
egyenlően mutat.
De amannak még sok hátrányát s ennek sok
előnyét lehet felhozni. Csak futólag említem,
hogy ha fiatalságunk elől még az egyetlen ut
is elzáratik, — a vadászat, hol magát lőképességében begyakorolja; mit lehet tőle várni, ha
majd a honvédelmi kötelesség fegyvert ad tapasz
talatlan kezébe ?!
Mindebből pedig az következik, hogy nem
kellene a magyar tisztviselői kart, a magyar
vadásztársaságokat a bérletekből kizárni, — ak
kor emelkedni fognak rögtön a bérletek, vadászbárcák árai is! Ha úgy elgondolkozunk felette,
— csakugyan érdekes, hogy midőn az államfentartó elem ki van zárva az éppen őt meg
illető jogából, — akkor ezen joggal idegen s
hazánk nemzeti életét csak megmételyező szel
lem terjesztőinek akarunk szolgálni.
De eltekintve a nemzeti szempontoktól, —
sérelmes is a magyar tisztviselői karra az a
keserű állapot, hogy ezen, talán egyetlen nemes
szórakozásból s üdülésből, melyet pedig amúgy
is megfizetne, -—- egyszerűen eltiltatik. Ennek a
mélyen sajnálatos állapotnak az okát nem tudom
megmondani, megmagyarázni. Talán az, — hogy
egyike-másika anyagi erejét felülmúló kiadásokba
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keverednék e réven ? De hiszen minden ember,
— annál inkább egy qualifikátióval biró tiszt
viselő, — nagyon is jól tudja és érzi, hogy
csak addig takarhatja be magát, — a meddig
a takaró ér. Ha pedig valaki költekező, ezen
káros szenvedélyt a tilalom nem fogja belőle ki
ölni, mert egyszerűen máshol keres és talál
teret szenvedélyének. Megbizhatlan s csak egy
szer fizetési kötelezettségének eleget nem tevőt,
— pedig azután már jogosan lehetne kizárni a
versenyből.
Vagy talán azon ok lenne, — hogy e réven
függő viszonyba jönne az állammal ? Hát ebből
sem lenne semmi nagy baj. Kényes helyzet
sem származhatnék, — mert a törvények s
rendeletek betartására ő is csak ép úgy köteles,
de még jobban is, mint bárki más. Az előnyök
ről pedig már volt szó. Úgyis eleget tapos,
dolgozik, görnyed s nélkülöz, — hát ezen
munkái közepeit nagyon is reá szoruló üdülés
ből bizony nem érdemli meg a kizárást.
És miért vannak a magyar vadásztársaságok,
melyek pedig legnagyobb részt tisztviselőkből
állanak, kizárva? Ép ez a módja pedig, hogy
míg egyesek nincsenek oly vagyoni helyzetben,
mely az egészséget adó, nemes szórakozást
nekik biztosítaná, — többen társasággá alakulva
azt megszerezhetik s a vadászati jog tulajdonosá
nak is e módon megadják a kellő jövedelmet.
N em tudom tehát azt sem elérteni, hogy a
szabad versenyben a m agyar vadásztársa
ságoknak nem szabad részt venni.
Hiszen ezek már csak fizetőképes testü
letek, s feltudják venni a versenyt a külföl
diekkel ! Legfeljebb arra kell gondolnom, hogy
miután ily társaságban többen, vagy mondjuk
sokan vannak, hát az a látszat, hogy mindent
kilőnek.
No, ez pedig nem egészen áll. Mert egyrészt
ha egyesek bérelnek területeket, ezek is barátok,
ismerősök, vendégek társaságában szoktak
vadászni, — de másrészt a társaságok is csak
úgy kötelezhetők a vad óvására, esetleg új vad
nem tenyésztésére, szabályok betartására, mint
az egyesek.
Sőt miután a társaságok alapszabályokkal ren
delkeznek, — ezek révén még szükebb korlátok
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közé szorítható a vadlelövés. E tekintetben
nincsen tehát semmi hiba.
El tehát a külföldiekkel! S hogy a bérletek,
vadászbárcák árának csökkenésétől se kell
jen tartani, — s hogy a nemzeti eszme is
lehető s köteles istápolást nyerjen, — de hogy
honpolgárainknak is megadassák az őket leg
inkább megillető mód arra nézve, miszerint necsak az ország terheiben, hanem előnyeiben is
részesedhessenek, — a bérletek megnyitandók
a magyar tisztviselői kar, mint a legerősebb
honfentartó elem, — s a magyar vadásztársa
ságok, mint a nemzeti szellem terjesztői előtt is.
És tartsuk mi meg, — ha egyebünk úgy sincsen,
— legalább a vadászatot magunknak s a kár
tékony kapzsisággal legalább ne rontsuk nem
zeti önérzetünket, szellemünket s ne kínáljuk
szarvasainkat, zergéinket s őzeinket százakért a
külföldnek, de ne is adjuk őket százezrekért
sem !
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A gyümölcsfák terméketlenségéről.
(Egyszersmind válasz K . S . urnák.)

A terméketlenség okának biztos kipuhatolására — nagyon
természetes — helyszíni szemle szükséges. Ennek hiá
nyában itt csak az egyes eseteket fogom elősorolni,
melyek a terméketlenséget előidézhetik. Teszem ezt azon
reményben, hogy beható tanulmányozás után talán sike
rülni fog a valódi okot megállapítani.
Oka lehet a terméketlenségnek a helytelen metszés.
Vadalanyra oltott magas és félmagas törzsű fák csak
addig részesülnek rendszeres metszésben, míg koronájuk
a szabályos alakot megkapja, tehát az ültetéstől számitva
3—4 évig; későbben csak ritkítani kell a koronát, hogy
levegő és világosság szabadon érje. Sürü koronában csak
csenevész virágrügyek fejlődhetnek. A nyakrafőre való
nyesés különben a törpefáknál, — vagyis a melyek
törpe alanyra vannak oltva, — sem vezet célhoz, mert
az ilyen agyonnyesett fa inkább fát nevel, mint gyümölcsöt.
A ki a törpefanyesést alaposan nem érti, annak azt
ajánlom, hogy hagyja fáit inkább nyesetlenül, ne ragasz
kodjék a redély, szegély vagy egyébb alakokhoz, s csak
a sürü korona időkinti ritkítására szorítkozzék. Sok csaló
dástól fog ez által menekülni, s igy is bőven fognak a
törpefák teremni, ha egyébként a feltételek meg vannak.
Kivételt az őszi barack képez, mely ha szabályszerű
nyesésben nem részesül, hamar felkapaszkodik. A ki az
ezen gyümölcsnemnél javait váltómetszést nem ismeri,
tegyen legalább annyit, hogy a 15 cmnél hosszabb
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vesszőket (múlt évi hajtásokat) minden évben kora tavasz- ből 100 drbot akar ültetni, ne ültesse azokat együvé
sal, felére visszametssze.
csoportonként, hanem keverve, vagy legalább hogy min
Megtörténik, hogy valamely fánál a virágzat nincs den sorban más fajta legyen. Ezen utóbbi eljárást alkal
szabályosan fejlődve. Emiatt nem képes megtermékenyülni mazzák a szőlőtelepítésnél is, hol csak az igen termé
s gyümölcsöt nem hoz.
keny fajtákból ültetnek egész táblával, melyek saját himAz ilyen fát csak más fajtával valóátoltás által lehet poruk által is jól képesek termékenyülni.
Beállhat a terméketlenség, ha a tenyésztett gyümölcstermésbe hozni, ha ugyan az átoltást megérdemli, azaz
nem túlságosan öreg. Ha diófánál van ezen hiba, akkor nemek és fajták a vidék talajának és a helyi fekvésnek
az kivágandó, miután ennek átoltása nem sikerül.
nem felelnek meg, pl. száraz fekvésű magaslatokon a
Ugyancsak átoltás által segítünk azon fákon is, melyek szilva; aljas, nyirkos fekvésben a cseresznye nem fog
nél a terméketlenség fajtatulajdonságot képez, azaz melyek diszleni. A szikes talajokat a gyümölcsfa egyáltalán nem
kedvező körülmények közt sem képesek gyümölcsrügyeket szereti. Ezeket gipszszel és vasgáliccal kell javítani. Ha
fejlesztem.
sok mész van a talajban, a gesztenye sehogysem virul,
Sok gyümőlcsfatenyésztő türelmetlenkedik, ha fája el mig ellenben a csonthéjasok sok meszet követelnek.
ültetés után egy két évre nem mutatja be gyümölcsét. Sovány talajban nem képződhetik elegendő termőrügy, s
A fiatal gyümölcsfának először fára kell növekedni, hogy a képződött gyümölcs fejletlen korában lehull. Homokos
testét kellőleg kiépítse; csak midőn már eléggé meg talajban a meggy és kajszi kitünően diszlenek.
A ki nem akar kísérletezésekkel sok időt és költséget
erősödött, lehet tőle várni, hogy gyümölcshozó szerveket
fejlesszen. Vannak egyes fajták, melyeknek termésére veszíteni, leghelyesebben cselekszik, ha járt utón halad,
igen sokáig kell várni. 15—20 évig is, mint a Ponyik körülnéz a vidéken, s olyan gyümölcsnemet és fajtákat
és Masánszki; általában meglehetünk elégedve, ha a választ, melyek ott sikerrel termeltetnek. Különben pedig
csontmaguak 6—7, a lágymagúak pedig 9— 10. évükben száraz talajon alkalmas vizfogókkal és öntözéssel segí
teremni kezdenek. Különben minél későbben kezd a fa tünk ; nedves fekvéseknél pedig nyílt vagy fedett víz
teremni, annál tovább marad termőképes. A tiszaparti levezető árkokkal. Esetleg alkalmazzuk a halomra való
lakosok például nagyapáik által ültetett fákról szüretel ültetést, mint az Németország némely vidékén szokásos.
nek, mig ellenben a törpefák hamar kezdik meg a ter Sovány talajon természetes és mesterséges trágyázással
mést, de gyorsan be is végzik pályafutásukat. A törpefa- segítünk, olykép állítva össze a trágyát, hogy abban a
tenyésztőket önzéssel szokták vádolni, mert ezek a ter három legfontosabb táplálék, t. i. a káli, vilsav és légeny
mést teljesen kihasználják, az utódokra nem hagynak kellő arányban és mennyiségben meglegyen.
Az ültetésnél is sok hibát követnek el. Kertekben, hol
semmit.
A fentiekből azt is megérthetjük, hogy nem kell annak a gyümölcsfák századok óta kihasználták a táplálékot,
örülni, ha valamely magas törzsű fa ültetés után egy-két csak a talaj megjavítása után volna szabad újból fát
év múlva bemutatja gyümölcsét, mert az ilyen fa magát ültetni. Ha a fa mélyen van elhelyezve a földben, a
megerőlteti, s csenevész marad. Ellenkezőleg, az okos hűvös, nedvesebb talajrétegben nem fejleszthet gyümölcs
gazda a fiatal fácskák virágrügyeit kitördeli, mert jól rügyeket. Hiba a túlsürü ültetés is, mert ilyenkor a gyö
tudja, hogy ezen veszteséget évek múltán kamatostul kerek a tápanyagot, a korona pedig a levegőt és vilá
gosságot vonják el egymástól. A mélyre ültetett fákat át
fogja visszanyerni.
Igen öreg fákon, ha azok máskülönben egészsé kell ültetni, ha még fiatalok; ha pedig sűrűn állanak,
gesek, az elvénült farészeken nem képződhetnek virág egyes fákat egészen el kell távolítani, s a megmaradrügyek. Az ilyen fákat meg kell ifjitani, azaz az ágakat taknak koronáit megrítkitani. Mohát nem szabad a fán
az idősebb iáig visszavágni, hogy fiatal farészekre te tűrni, mert az sok tápanyagot felszív, azonkívül számos
gyünk szert. Az ilyen megifjitott fát meg kell alaposan féregnek nyújt menedéket. A fák kapálásáról sem szabad
trágyázni, körülte a talajt felporhanyitani, s a törzs és megfeledkezni, különösen fiatalabb korukban, nehogy a
vastagabb ágakról az elhalt kéregrészeket és mohát el felverődő dudva elvonja a táplálékot. így aztán a levegő
és nedvesség is könnyebben behatolhat a talajba.
távolítani.
Meg kell végül emlékeznünk az időjárásról, s az állati
Vannak gyümölcsfajták, melyek sokkal jobban termékenyülnek, ha más fáról kapják a virágport, habár az s növényi parasitákról, melyek szintén nagy befolyással
idegen fa ugyanazon fajtájú is, vannak ismét olyanok is, vannak a termékenységre.
Tavaszi fagy következtében elpusztulhat a virág mag
melyek a megtermékenyüléshez idegen fajták virágporát
egyenesen kívánják ; pl. magában álló dió- vagy gesztenyefa hona, s nem képes megtermékenyülni. Kemény téli fagyok
ritkán hoz jó termést. Ezekből mindig többet kell egy annyira megviselik a fát, hogy az több évig terméketlen
máshoz közelültetni, habár csak ugyanegy fajtához tar marad az esetben is, ha az későbben teljesen kiépül.
toznak is. Alma s körte ellenben jobban termékenyül, Ha virágzáskor tartósan esik, a himpor nem juthat a
ha idegen fajtáról kapják a virágport. Például, ha valaki maghonhoz.
Az állati paraziták közül a hernyók, cseresznyelégy,
Jonathán, Pasker, Török Bálint és Sóváriból, mindegyik
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almamoly, almafamoly, alma és körtevirág ormányos, a
rinchytesek tesznek a virág és gyümölcsben nagy káro
kat ; az élőd! gombák közül pedig a fusicladium, monilia,
fodoritógomba, lisztharmat stb., melyek ellen azonban
alkalmas eszközökkel sikeresen lehet védekezni.
A terméketlenség ellen ajánlott egyéb orvosságok,
pl. a fa ágainak kövekkel való megterhelése, érvágás,
gyürüzés, nem sokat érnek, s ezeket bátran lehet mel
lőzni, ha a fák igényeit máskülönben kielégítjük, s ha a
természetüknél fogva terméketleneket átoltjuk. Az erős
érvágás és gyürüzéssel rendszerint oly erősen avatkozunk
be a növények életfolyamatába, hogy azok által gyakran
a fa teljes pusztulását is előidézhetjük. Kimentek már
azok a divatból, s a gyürüzést a szőlőnél is csak azon
részeken alkalmazzák, melyek a termés leszedése után
különben is el lesznek távolitva.

Bornemissza Zoltán
fatenyészlési felügyelő.
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Számmiveletek ellenőrzése.
No ilyen okos dolgot talált ki az a Márton S ándor!
Ha egy munkabérjegyzéknek hosszú számsorát összeadta,
nem adja újból össze ugyanazt a számoszlopot, hanem
azt teszi, hogy az összeadni való számokat — helyi
értéküknek figyelmen kívül hagyása mellett — egyéni
értékük szerint adja össze. Az igy nyert összegnek szám
jegyeit ismét egyéni értékük szerint adja össze mindaddig,
amig végső értékképen csak egy számjegyet nyer.
Az összeadni való számokból már egyszer levezetett
összegnek számjegyeivel ugyan igy cselekszik. Ezeket is
egyéni értékük szerint adogatja össze mindaddig, amig
végértékül csupán egy számjegyet kap.
Ha az összeadni való számsorokból és ezeknek az öszszegéből ugyanazt a számot vezettük le: az összegezés
helyes volt:
Íme: 1714+42+579=2335. Helyi értéküket számba nem
véve: (1+ 7+ 1+ 4) + (4+2) + (5+ 7+ 9) = 2 + 3 + 3 + S
4 0 = 13
4 + 0 = 1+3
4 = 4 vagyis 2335
helyes eredmény.
Tegnap — amint a bérjegyzékemet csinálgattam, —
azt gondoltam, hogy ugyanezzel a fáradsággal az összeadnivaló számsorokat újból is összeadhatom és akkor
nincs szükség e találmányra.
De nem úgy van.
A két eljárás között épen olyan különbség van, mint
a sokat taposott, megunt rögös úton való botorkálás és
ezután egy új simára taposott ösvényen való mendegélés között.
Megpihenünk azalatt, amig elménk játszi könnyűség
gel fut végig a kicsi számokon.
A kivonás próbáját is összegezéssel csinálja. Itt is a
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kisebb tényezők összesítéséből és az összeg jegyeiből
vezeti le a mutató számot.
ím e: 17816—5 2 9 = 17287, vagy ami egyre megy:
17816=529 + 17287. Egyéni értékük szerint öszszeadva: 1 + 7 + 8 f 1+6 = (5+ 2+9) + (1 + 7 + 2 + 8 + 7 )
23 = 41
2 + 3 = 4+1
5 = 5 — a kivonás is jó volt.
A szorzás eredményének helyességéről ugyancsak úgy
bizonyosodik meg, hogy a miveletet a levezetett mutató
számokkal hajtja végre:
így 415X72 = 29880. Egyszerűsítés végett egyéni érték
szerint összegezzük: (4+ 1+5) X (7+ 2 = 2 + 9 + 8 + 8 + 0
10X 9
=27
1+0X 9
=2+7
9
= 9 — ez is jó volt
Az osztás helyességének próbáját szorzással csinálja
ép úgy, mint a hogyan a kivonásét is összeadással. Va
gyis ismét az együttes kisebb tényezőknek az összesoro
zott — az osztónak és hányadosnak — mutatóját hason
lítja az osztani valónak mutatójával:
798 : 14 = 57, vagy ami egyre megy :
7 9 8 = 14. 57. Ez egyéni érték szerint '
összeadva
7 + 9 + 8 = (1+4) X (5+7)
24 = 5 X ( 1 + 2 ) = 15
2 + 4 = 1+5
6 = 6. Vagy :
7484 : 55 = 136 JL. írhatjuk :
7484 = 55 X 136 + JL Egyéni érték sze
szint összeadva 7 + 4 I 8 + 4 = [(5 + 5 ) X (1+3+6)] + 4mint
maradék.
23 = (10 X 10) + 4
2 + 3 = [(1+0) X (1+0)] + 4
5 = 1+4 = 5
Márton Sándor tehát összeadásának és kivonásának
helyességét csupán összeadás útján egy jegygyé zsugorí
tott mutatószámmal vizsgálja, szorzásának és osztásának
eredményét meg — összevonás útján egygyé zsugorított
jegyek szorzásának eredményétől teszi függővé, mint most
már jó magam is.
Ef
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

Felhívás a szaktársakhoz a vadászatok
bérbeadása tárgyában.
Az állami erdőtisztek fizetésjavítása érdekében f. é.
május 15-én megtartott rendkívüli közgyűlésen azt java
soltam, hogy az állami erdők vadászatának bérbe adása
ellen írjon fel az Orsz. Érd. Egyesület a miniszterhez.
Javaslatom ugyan nem talált oly élénk visszhangra,
mint azt magyar állami erdésztisztekkel folytatott magánbeszélgetés után hittem volt; még is meg vagyok győ
ződve arról, hogy sokan vannak a szaktársak között, kik
azt mint az erdőgazdaságra magára káros következményű
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nek, mind pedig az erdészeti tiszti személyzetre sérel
mesnek és dehonesztálónak találják.*)
Miután pedig az Orsz. Érd. Egyesület igazgató választ
mánya említett indítványomnak bővebb kifejtésére is Csik
Imre és Imecs Béla t. szaktársaimmal való bizottsági
tárgyalására hívott fe l: azon tiszteletteljes kéréssel for
dulok e lap t. olvasóihoz, hogy a kérdéses irányban val
lott nézeteiket és tapasztalataikat akár e lap útján, akár
közvetlenül velem közölni szíveskedjenek.
Kiváltképen arra kívánok súlyt helyezni, hogy a szarvasok
túlságos és szakavatlan elszaporítása következtében milyen
károkat szenvednek az erdők; milyen következményei
lesznek ezeknek a kártéteknek az erdők jövőbeli jöve
delmére és végre, mily arányban áll ezen jövedelemcsökkenés az eddig elért csekély (és mily nagy) vadá
szati bérekkel ?
Ezekre a kérdésekre én itt, a szolgálattól távol állva,
adatokat előteremteni nem tudok ; de oly példákat sem
tudok felsorolni, a melyek erdésztisztek és altisztek, meg
szolgák existenciáját megzavarták, sőt tönkre is tették.
Szíves leveleket kérem Losonc-ra (Nógrád megye)
címezni. Anonymitást kívánatra megóvom.
Losonc, 1904. julius 25.
Tisztelettel:

Illés Nándor.
¥¥¥¥+¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

FA K ERESK ED ELEM .
(W.) Első sorban mezőgazdasági ország lévén, hazánk
ezidén épen nem kecsegtető jövőnek néz elébe, mert
aratásunk — sajnos — csak gyenge közepesnek minő
síthető. Pénzre tehát nem valami sok kilátásunk van.
Mindamellett javában építenek országszerte, aminek köz
vetlen folyománya a roppant arányú épületfakereslet, me
lyet fedezni termelésünk alig, sok esetben egyáltalán nem
képes. Akárhány vidéki fakereskedő van, aki szorultsá
gában végig kilincseli a nagytermelőket és szívesen
kész megadni az immár tetemesen megnövekedett árakat,
csak kaphasson árút. A nagy kereslettel szemben kínálat
alig lévén, sőt itt-ott már érezhető hiány is mutatkozván
még a silányabb minőségű árukban is, az árak folyvást
emelkednek, még pedig nemcsak a belföldön, hanem
Ausztriában is, anélkül, hogy a fogyasztók ennek az ár
emelésnek ellene szegülhetnének, amit egyébként már
meg sem kísérelnek. A kivitel legutóbb ismét fokozódik;
főleg Németország azon vidékei, melyek földrajzi fekvé
süknél fogva a bevásárlással ide gravitálnak, fejtenek ki
újabban nagyobbmérvü keresletet, melynek nyomában
kínálat kevés, vagy egyáltalán nem lévén, újabb áremel
kedés keletkezik.
Emberemlékezet óta nem volt a faszakmának (még
pedig úgy a puha-, valamint a keményfa-termelésnek)
*) Azt hiszem magam is, kevesen vannak más véleményen. Szerk.
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olyan kedvező irányzata, mint ma, és ha most még a
francia tölgydongák helyzete is megjavul, amire pedig
a franczia szőlők állása alapos kilátást nyújt, akkor a
faszakma valamennyi ága a legteljesebb virágzásnak fog
örvendhetni.
A termelők nyakra-főre keresnek eladó erdőket és ha
a vételárat csak valamiképen összhangba tudják hozni a
készítendő árukért elérhető árakkal, kész örömest vásá
rolnak még olyan erdőket is, melyek még 1 —2 évvel
ezelőtt — a túlnehéz kihozatalra való tekintettel —
számba se vétettek.
) + ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ n : ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ :'. ':v :

A huszti romoknál.
A. I. után szabadon átírta Buday Sándorné.
A Máramarosmegyében fekvő huszti várhegyet sűrű
cserjéserdő borítja, tetejét pedig a huszti vár düledező
romja koronázza. Meredek lejtőjén csigavonalban vezet föl
a keskeny gyalogösvény, melyen — hogy feljuthassak —
több helyen kellett keresztültörnöm összekúszált csaliton,
itt-ott szét kellett szaggatnom a málna szúrós hajtásait
és a vadkomló érdes indáit; mintha csak kértek, marasztottak volna, hogy ne zavarjam a romok csendes bé
kéjét.
De nem hallgattam rájuk, hanem feljöttem az oromra.
Olyan furcsa érzés lepett meg e hűvös homályban; pe
dig itt minden nyugalomra in t! Mohos sziklatömb puha
üléssel kínált, tövét nagy páfrányok takarták el, fodros,
csipkés levelekkel. A mohapárnán ritka bogarak adtak
találkozót, nem messze gerle búgott, a törzseken harkály
kopogott; a szikla alól kis félénk gyik bújt elő; rám bá
mult apró gyöngyszemeivel s gyorsan tovasiklott; miköz
ben mintha azt mondta volna, hogy itt is lehet boldogan
élni, fényre nincs szükség.
De én nem hiszek a tüzigyiknak; csupán verőfény
boldogíthat, az alkony elszomorít. Sietek föl a tetőre ; a
szürke romok aranyos fényben úsznak odafönn, falaikhoz
som- és mogyoróbokrok támaszkodnak; köztük élénk
színben vonulnak el a virágok.
A sallangos levelű csókabúgy vidáman fejti ki könynyen hulló szirmait; a gyűszűvirág arany gyűszüt árul,
vevőkül méheket vár, de a piros foszlós virnánc mind el
csalja őket. Kőrózsa födi az omladványokat, húsos, pik
kelyes levelével és vékony szárain dús rózsaszínű virág
ernyőket visel.
Mindhiába a napfény, hiába a színes virágok, mégis
csak komorak e romok. A hatalmas boltívek mutatják az
erőt, mely az idővel századok óta küzd, hanyatlik, de
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teljesen meg nem adja magát, míg a vékonyabb falak
lassan-lassan legyőzve a földre omlanak; egyik torony
azonban csaknem eredeti magasságát tartotta meg;
büszke rá, hogy túlélte a többit. Ha kinézünk keskeny,
csúcsos ablakán, végiglátunk a völgyön, végig a távolban
emelkedő hegyeken, végig a Tiszán s a Husztnál beleőmlő mellékfolyóján, a Nagy-Ágon.
Lent a völgyben megterhelt lovát hajtja egy suhanc,
víg dalt fütyől, talán örül, hogy nemsokára haza ér s
jóllakva lepihenhet.
Itt főnt mindenik kődarab mintha valami szomorú dol
gokat regélne nekem, amint elmerengek leülve az egy
kori lovagterem közepén egy törmelékrakásra.
Mintha érteném, hogy mit mondanak?!
A csöndben egy vörősszínü zúzmós nagy kő így
regél :
Nem igen látszik ugyan rajtam, de márvány vagyok;
nagy hegynek gyomrából, örökös sötétből hoztak nap
fényre vésős emberek ; szép simára megfaragtak, ragyo
góra kicsiszoltak, hogy ősi vár ablakán könyöklő le
gyek.
Tudod-e, hogy ez omladékok helyén egykor gazdag
lovagvár állott? A Tisza ónszínü habjaira egykor húsz
hegyes torony tekintett le és doboglak az udvar kőkoc
kái acélvértü lovak patkói alatt, valahányszor az úr gyil
kos csatába indult, vagy győzelemmel tért meg, viselvén
mellén a szent keresztet.
De régen volt ez, sok száz évvel ezelőtt, hogy a deli
hölgy, gyönyörű hajadon lánya zord lovagnak minden
este rám könyökölt merengeni álmodozásaiban s nézni
messzesiető fodrait az alantzúgó Tiszának. Hányszor vol
tam tanúja édes suttogásnak, midőn már mindenki pihent,
s a hősi ifjú az ablak alatt megjelent, várva, hogyha
csak pár percre is, megláthassa s hallhassa az imádott
leányt.
Gyönyörű este volt; a hold mélán nézte tiszta arcát a
Tisza táncoló habjain; a szellő fölhozta a hársfavirág
illatát; a gesztenyefalombok közé csalogány rejtőzött és
ott szerelmi dalt csattogott. A vadszőlő és borostyán föl
kúszott a várfal kemény kövein az ablakig s beárnyalta
azt. E susogó kárpit mögött búcsúzott el a távozó hős
zokogó kedvesétől. Lovagi becsület hívta szent földre ;
ki tudja megtér-e onnét valaha? hölgyének utolsó áldá
sát kérte. Majd ha a Gondviselés visszavezérli, örökre
boldogok lesznek.
. . . Évek teltek; az ifjú hölgy csak nézte a Tisza
folyóját minden este és forró könnyeit rám a hideg már
ványra hullatta; nézett, várt, míg könnyei kiapadtak; a
kedves nem jött.
Már csak néha hallottam egy-egy sóhajtást.
Egyszer aztán a húsztornyú várból komor gyászmenet
fehér koporsót vitt ki. A kápolna harangja utoljára kondult
meg. Elől egy kis gyermek m enta magasra tartott feszülettel,
utána a másik tömjénfüstőt szórt széjjel, azt követte a
fekete csuhás barát földre szegezett tekintettel. A kopor-

9. szám.

sót hajadon fővel néhány csatlós kisérte. Lassan kanya
rodott be a menet a lejtőn; szívrepesztő halotti ének
hangzott, majd elhalt az alkony homályában, csak a kis
harang kongott, mintha sejtené, hogy elnémul örökre.
Most már régen összedőlt a fal, fű nőtte be az udvart,
a termeket. Száz meg száz év röpült a romok fölött egy
forma némaságban, melyet csupán a közeledő vihar zú
gása .zavart. A szél keresztülsűvített az ablaknyilásokon,
a zápor belezuhogott a pincékbe, villám sűrűn látogatta
a tornyokat! Csak egy maradt meg; lásd, az is ledől
nemsokára, s a büszke vár helyét nagy kőhalom mu
tatja . . . .
Alkonyodik, tűnik a verőfény, ujuló hold látszik az ég
tetején ; falak burkolódznak rejtelmes homályba, a bol
tozatok alul denevér suhan elő és a kuvik éles hangjá
val jelenti, hogy fölébredt.
Távozzék minden a mi nappali.
Eleven árnyak szállanak föl a völgyből, benépesítik a
természetet. Ezüst mellvértü, acélpajzsu lovagok gyüle
keznek indulni a pogány ellen. De előbb hadd hangoz
zék a végső áldomás, hadd folyjék a bor, csendüljön a
pohár . . .
Jerünk innet, ne zavarjuk a túlvilági lakomát.
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ •.•¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
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— A házi gomba. (Merulius lacrymaus.) A házi
gomba életmódjáról külömböző vélemények uralkodnak.
A kérdés megvilágítását célozza Malenkovics B. több évi
tapasztalaton nyugvó munkája, melyet a „Centralblatt für
das gasammte Forst wesen“ nyomán az alábbiakban közlünk.
Tubeuf, kutatásai alapján, a házi gomba előfordulását
illetőleg a következőket állítja;
1. A házi gomba jelenléte az erdőben eddig igen rit
kán és csakis elhalt egyedekben volt biztonsággal meg
állapítható.
2. Élő fák belsejében eddig még nem találtak házi
gombát.
3. Élő fáknak házi gombával való mesterséges fertő
zése eddig még nem sikerült.
Ezekből kifolyólag a házi gombát csak kivételes ese
tekben hoztuk haza az erdőből, miből megint az követ
kezik, hogy a fa fertőzése az erdőn kivül történik.
Goepport, Poleck, Gottgetren és Baumgarten a spórák
által való fertőzést kivételesnek tartják; Hartig ugyan
olyan fontosságot tulajdonít ennek, mint a myceliummal
való fertőzésnek; Tubeuf újabb munkájában már a spó
rák által való fertőzés lép előtérbe.
Tapasztalatok bizonyítják, hogy a fától elválasztott myj
| celium légjárta helyen rövid időn belül tönkre megy (leg-
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később 24 óra alatt); de sőt a fa belsejében élő mycelium is elhal, ha a fa termőhelyétől eltávolíttatik, a mi
ből következik, hogy egy néhány hétig szabadon fekvő fa, ha
esőtől védve van, élő mycelium nyomát sem mutatja.
Raktározott fa csak akkor fertőzhető meg, ha nedves,
ha fertőzött fával érintkezik és ha a szél nem járja. Ez
ritkán áll elő és akkor is a fertőzés gyönge, mert a my
celium széljárta helyen elhal s a fertőzés legföljebb 5 —10%
mutat. Pedig Galíciában több eset volt, hol a beépített
fa legalább 50%-ban fertőzést szenvedett, de ezen jelen
ség a mycelium által való fertőzésből meg nem magya
rázható.
Galíciában vannak egész utcák inficiált házakkal, pe
dig a fa nem egy fakereskedőtől való, s nem egy és
ugyanazon erdőből került ki.
Junius, julius és augusztus hónapokban a termőszálak
teljesen kifejlődnek. Nemde valószínű, hogy ilyen utcák
ban minden cm.-nyi területet száz meg száz spóra fertőz
be, s nem-e valószínű, hogy minden darab fát, mely
ilyen utcába hozatik, azonnal spórák lepnek el ? A fer
tőzés terjedését elősegíti a szél, és a legyek, bogarak,
egerek, macskák (fedélszéknél) segítenek neki. S a mit
ezek kihagytak, azt kiegészíti a dolgozó munkás. Erről
már Hartig is tett említést. Bebizonyított dolog, hogy
az ecetsav bakteriáit a szél és bizonyos legyek egy né
hány kilóméternyire elhurcolják ; mért tenne kivételt a házi
gomba spórája.
Gottgetren és Baumgarten konkrét eseteket sorolnak
fel, melyekből a mycelium által való fertőzést akarják
bebizonyítani; szerző éppen ezen konkrét esetekben a
spóra által valő fertőzést látja.
Szerző szerint a házi gomba hírében álló erdőkből
származott fán sem az erdőben, sem a fürészmalomban,
sem pedig a rakodón nem lehetett oly változást találni,
melyből a mycelium által való megfertőzésre lehetne
következtetni, sőt laboratóriumi vizsgálódások sem álla
pították ezt meg.
A fában esetleg előforduló myceliumok már a fa dön
tésétől annak beépítéséig tartó időközben a levegő és
világosság behatása alatt legnagyobbrészt tönkremennek.
A házi gomba spórái, melyek a termőszálakon levegő
és világosság hatása alatt képződnek, ezekkel szemben,
és analogice a többi gomba spóráival, s a kiszáradással
szemben is érzéketlenebbek, ellentállóbbak, tehát oly álla
potban jutnak beépítés alá, mely csírázásuknak megfelel.
Sok helyütt a házi gomba járványosán lép fel. A jár
vány fellépéséhez szükséges, hogy annak terjesztői mykroskopices kicsinyek, külső befolyások ellen ellentállók, könynyen elhurcolhatok legyenek és hogy nagy számban for
duljanak elő. Mindezen feltételeknek megfelel a spóra,
de nem a mycelium.
A fának beépítése és a házi gomba kifejlődése között
egynéhány hónap telik el, vagyis annyi idő, a mennyi a
spórák csírázásához és életerős mycelium fejlesztéshez
szükséges. Ha a mycelium által való fertőzést tételezzük
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fel, akkor már az építést követő 2—6. hétben kellene
mycelium fejlődést észlelni.
A házi gomba — egyenlő nedvességi fok mellett —
mindig ott képződik először, hol a fa a fallal érintkezik;
valószínű, hogy ezen helyeken bizonyos ásványi sók
jelenléte előmozdítja a spórák csírázását.
Hogy éveken át álló, széljárta fedélszékeken is fellép
a házi gomba, ez nem mycelium által való megfertőzés
sel magyarázható meg, mert ha a fát mycelium fertőzte
volna meg, akkor ez a fában élve, szétrombolta volna
a z t; a házi gomba ott fejlődik, hol a fedél hibás és
nedvesség jut bele, már pedig a mycelium fertőzésnél az
egész fedélszékben kellene myceliumnak előfordulnia;
ha a nedves helyeket elzárjuk a nedvességtől és levegőt
juttatunk hozzájuk, a mycelium rövid időn belül tönkre
megy. Hogy a mycelium csakugyan elhal, bizonyos abból,
hogy laboratóriumi kísérletekkel élettevékenységre nem
ébreszthető.
A spórák által megfertőzött fának felismerését az
nehezíti meg, hogy a spórákat eddig nem sikerült mester
ségesen csíráztatni.
A házi gomba szaporodását illetőleg éles különbséget
kell tennünk a termőszálak, mycelium, és^a spórák között.
Eddigi vizsgálódások alapján a termőszálak a nyári
hónapokban, tehát magasabb hőmérséknél, levegő- és
világosságnak kitett helyeken képződnek, legtöbbnyire
falak mellett. Különben a fa nedvességének hatása a
termőszálak képződésére még most is eldöntetlen kérdés.
A mycelium képződéséhez megkivántatik 10°—20° C.
hőmérsék, léghuzam távoltartása légcsere m ellett; a fának
bizonyos nedvességi foka (a légszáradt és a teljesen ned
ves között); légnedvesség, sötétség, vagy legalább a köz
vetlen napvilágosság távoltartása; 0° hőmérsék megöli a
myceliumot.
A házi gomba spórái a többi gombák spóráihoz hason
lítva, valószínűleg érzéketlenebbek a hideg, levegő, vilá
gosság és szárazsággal szemben.
Több természetbúvár kutatta már csirázási feltételeit,
de eddig igazi eredmény nélkül.
így Hartig szerint a spórák csírázásához alkaliák jelen
léte szükséges, s neki állítólag húgy, ammonkarbonát,
ammonfoszfát és kaliumkarbonát jelenlétében sikerült
volna a spórákat csíráztatni, de valójában sem Tubeufnek,
sem szerzőnek nem sikerült ezen kísérlet. Valószínű,
hogy a kaliumkarbonáton kívül a megnevezett anyagok
egyike sem mozditja elő a spórák csírázását; de elősegíti
azt az alkalikusan ható mészbikarbonát (Ca H2 003)2),
mely mindenütt ott van a falak közelében, s hozzá nem
maró hatású és vízben oldható.
Ezek után a spórák csirázási feltételei a következők
ben foglalhatók össze;
1. Falak, vagy alkalikusan ható anyagok jelenléte ;
2. A penészgomba kifejlődését elősegítő tényezők távol
tartása, tehát közepes mennyiségű tápsók, közepes ned
vesség.
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(Kísérletek bizonyítják, hogy nagyon nedves fán házi
gomba nem képződik.)
3. Valószínűleg gyenge világosság.
A szerző azután leir egynéhány tenyésztési módszert,
mely azonban csakis a mycelium tenyésztésével foglal
kozik és tőbbé-kevésbbé tiszta tenyészanyagot szolgáltat.
Tubeuf-nek sikerült gelatin-on tiszta anyagot tenyészteni.
Ha valamely fát arra nézve kell megvizsgálni, hogy van-e
benne házi gomba? Következő eljárás alkalmazandó:
1. A fapróbákat mindjárt megérkezésük után pincében
helyezzük el és itt kibontjuk.
2. Minden fadarabot szorgosan megvizsgálunk és a
gyanús gombaképződéseket mykroskop alatt megvizsgáljuk.
3. A látszólagosan myceliummal megfertőzött fadarabo
kat tenyészüvegekbe legföljebb 4 hétre elteszszük.
4. Ha 4 héten belül a fán mycelium nem mutatkozik,
a fa nem tartalmaz élő myceliumot; s mint ilyen, a
további vizsgálódásból kihagyható.
5. Az oly próbákat, melyeknél gondoljuk, hogy a bennök lévő mycelium már elhalt, a tenyésztési kísérletezés
előtt mykroskop alatt megvizsgáljuk.
6. Az oly fadarabokat, melyeken a házi gomba spóráit
sejtjük, kevés vízben ecsettel megmossuk, a vizet pedig
mykroskop alatt megvizsgáljuk.
Ezek után szerző azt a kérdést veti fel, mely építé
szeti intézkedésekkel akadályozhatjuk meg a házi gomba
elszaporodását a már megfertőzött fán ?
A védekezési intézkedések csak akkor vezetnének
célhoz, h a :
1. A házi gombától elvonnék annak életföltételeit az
épületek szárazon tartása és nagymérvű szellőztetése által.
2. Ha a spórák csírázását a fal és a fa közötti érint
kezés kizárása által megnehezítjük. Az utóbbit elszige
telő réteg által érhetnők e l ; elszigetelőnek alkalmazha
tók fémlemezek vagy legalább 0 5 cm. vastag aszfaltréteg ; ennél vékonyabb rétegen a mycelium áthatol.
Száraz, a faltól izolált, mázolatlan, légjárta fa nem tar
talmaz házi gomba myceliumot. De az elősorolt véde
kezési intézkedések majdnem kivihetetlenek. s a baj or
voslására vegyi szerekhez kell folyamodni.
Megjegyzendő még, hogy az élő mycelium által meg
fertőzött fa eddigi kutatások alapján felismerhető, mert
a myceliumot néhány hét alatt növeszteni lehet, ha tehát
csak mycelium által való fertőzésről volna szó, a bajnak
elejét lehetne venni az ilyen fának az építkezésből való
kirekesztése által. Máskép áll a dolog a spórákkal való
megfertőzéssel. Eddig ugyanis nem sikerült azokat fel
ismerni, sem pedig a fán lévő spórákat csiráztatni. Ilyformán fenmaradnak a következő megoldatlan kérdések :
Mily viszonyok között csíráznak a házi gomba spórái ?
Vegyileg és mikologiailag hogyan akadályozhatjuk meg
a spóracsírázást és myceliumképződést ? Építkezés alkal
mával hogyan védekezhetünk sikeresen a házi gomba
ellen ? Tagadhatatlanul életbevágó kérdések ezek és meg
fejtőiknek örök hálával tartoznánk.
Q. I.
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Élmények a legsötétebb Afrikában.
Közli: Arab.

II.

A tigrisóriás karmai között.
Vialovszky Zénó a kigyóval töltött rémes együttlét
után 8 napig kénytelen volt vesztegelni, hogy sebeiből
teljesen felgyógyuljon. Ezen időt egész környezetével
együtt az új tanyán töltötte, hol azzal szórakozott, hogy
a vidék jövevényeit fogadta, mindenféle gyógyító kuruzslókat és jövendőmondókat meghallgatott s e közben
ügyesebb embereit minden nap kirendelte azon célból,
hogy kutassanak a hírhedt emberevő tigris után és a
benszülötteket is minél tágabb körben kérdezgessék:
nem látták-e az ördög szellemével bélelt tigrisóriást?
Egy félszemü jövendőmondó nagy bókot akarván mon
dani, azon kijelentéssel kedveskedett Vialovszkynak, hogy
az ő lelke hatalmas állattól származott, tehát nagy hatalma
van a vadállatok felett, amit a kígyótól való szerencsés
megmenekülés is bizonyít. Ez a kézzelfogható naivitás
azonban csak ösztökélés akart lenni a veszedelmes tigris
vadászatra. Nyomban meg is nyugtatta a nagyképüsködő
jóst, hogy 3 nap múlva kezdődik a hajsza és a les. Ez
alatt a dsunglékat folyton szemmel tartották az őrök s
minden gyanús jelenségről hűségesen referáltak. Eme
jelentések összegéből aztán az sült ki, hogy csakugyan
jár a vidéken valami szokatlan nagy ragadozó, de oly
óvatosan, hogy csakis a csapáit és a szörnyűséges
öldökléseit lehet észlelni, ő maga — mint a szellem lát
hatatlan ; s ez tette különösen félelmessé.
Vialovszky felgyógyulása után néhányadmagával jól
felfegyverkezve lóra ült, hogy tanulmányozza a bejelentett
nyomokat; ezen útjára magával vitte kedvenc vérebét,
mely arról volt nevezetes, hogy ha ép vadnak a csapá
jára eresztették, akkor addig nyomozott, míg a vadat
szemre vette, s ekkor ugyanazon nyomon futott vissza
gazdájához, minden hang nélkül, csupán fokozódó ideges
ségével adva tudtul, hogy valamit talált, a mihez azon
ban neki semmi köze sincs, mert nem vérzik; a sebzett
vad feltalálását ellenben mindig hangos „standlaut-“tal
jelezte. Úgy félnapi lovaglás után az egyik benszülölt
nagy áhítattal mutogatni kezdett valami kiszáradt patak
medret, mely a messze távolban homályosan látszó ingo
ványos bozóterdőbe vezetett. Elbeszélése szerint két nappal
előbb négyen voltak ott lesen; egyszer csak úgy alkonyattájon, rémes ordítást hallottak az erdő felől; nem mertek
tovább menni, mert észrevették, hogy a vadak nagy
csapatokban száguldottak a jelzett sűrűség felől, a mi
mindig veszedelmet jelent. Különben pedig azt tanácsolták
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most már együttesen Vialovszkynak, hogy másnap küld
jön hírnököket a közelben lakó tőrzsfőnökhöz és kérjen
segítséget, mert az ismer minden bokrot, minden állatot
és tudja azt is, hogy hol lakik az emberevő bestia ; sőt
azt is megfogja mondani, hány alattvalóját vitte már el
áldozatul, az ördög haragjának engesztelésére ? Valóban
kitűnt, hogy 9 nap alatt már két embert tépett szét
valami titokzatos „szellem“ melyen a benszülőttek szerint
csak az igézet fog; a puskagolyó nem árt neki. Minthogy
pedig a fekete embernek nincs igéző hatalma, tehát
minden bizalmukkal Vialovszky felé fordultak, kérve őt,
hogy valamikép szabadítsa meg országukat a sátán harag
jától, ha mindjárt — puskagolyóval is.
Vialovszky ezekután visszatért a körülkerített sátor
táborhoz, s még aznap éjjelre a tábortól mintegy 300
lépésnyire minden oldal felől — egy-egy kecskét köt
tetett ki csalétekül, ő maga pedig néhány emberével a
tábor kerítésén belül lesben maradt. Meglepő csend ural
kodott az éj kezdetén, mintha kihalt volna minden élő,
minden mozgó lény. Máskor az éj beáltát a ragadozók
koncertje élénkítette meg, s nem ritkán a sátortáborok
közelében vonult el egy-egy gyanútlan vadcsapat, vagy
épen néhány lesre járó vérszomjas bestia, melyek han
gos vonítással, csaholással, vagy épen ordítással adták
tudtul gonosz szándékukat. Most azonban néma csend
mindenfelől; csak a szegény áldozati kecskék remegő
bégetése hallatszott olykor-olykor.
Annyira szokatlan volt a jelenség, hogy az ébren lévők
is tanakodni kezdtek felette. Az egyik benszülött arra
magyarázta a nagy csendet, hogy ez legfőbb bizonyítéka
a tigrisóriás közellétének; melytől minden más állat
remegve menekül minél távolabbra.
Már éjfél után 1 óra volt, midőn Vialovszkyt egyik
embere figyelmeztette, hogy valami állat közeledik a
tanyához. A félhomályban csakugyan egy árnyékszerü
alak látszott kibontakozni, melyet azonban a nagy távol
ság miatt alig lehetett volna felismerni, ha a csalétkül
szolgáló kecskék el nem árulják. Ugyanis midőn a figyel
meztetésre valamennyien megfeszített érzékekkel puha
tolnák a közelgő alakot, egyszerre két kecske olyan
keserves hangon kezdett rémedezni, hogy kétségtelenné
vált valami nagy veszedelem kőzelgése. E hangokra
azonban nem jött felelet, hanem a messziről feltünedező
alak hirtelen közelegni látszott s úgy tűnt fel, mintha
két hosszú test fejjel összeforrva száguldana végig a sík
ságon. E látvány csak néhány pillanatig tartott és a rej
télyes alakok az ingovány felé eltűntek. Azután pedig
ismét néma csend mindenfelé.
Elképzelhető izgalommal telt el az éj, s hajnalban
megkezdődött a nyomozás, a rejtély felderítésére. Nem
is kellett sokáig kutatni. Az egyik kecskétől alig 50 lépés
nyire hatalmas nyomok voltak láthatók, melyek mellett
vérző test vonszolt nyomai is látszottak, és ami legna
gyobb csodálatot keltett a kutatók előtt: a kecske min
den sérülés nélkül, élettelenül, dermedten feküdt helyén.
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Ezekből könnyű volt kitalálni, hogy az éj titokzatos leple
alatt mi történt, csak azt nem tudta senki, hogy mi a
gyilkos, és ki vagy mi az elragadott áldozat. De legalább
most már meg volt az irány a biztosabb kutatás felé, a
mi azonnal kezdetét is vette. Vialovszky ugyanis teljes
fegyverzetbe szólítva összes embereit, már kora reggel
elindult a nyomokon az ingoványos, sürü dsunglér felé,
s azt nagy ívben körülkerittette embereivel, szigorúan
meghagyván mindenkinek, hogy lövésre készen, kette
sével menjenek együtt, hogy az esetleges veszedelemmel
biztosabban szállhassanak szembe. Ő maga fegyveres
szolgájával és a kutyavezetővel közvetlenül a véres nyomo
kon közeledett a sűrűség felé, s midőn annak ritkás
széléhez érkezett, a vérebet eleresztette, mig ő szolgájá
val veszteg maradt szintén lövésre készen. Alig telt el
néhány perc, midőn egyszerre rémes kutyavonitás hal
latszik a sűrűből, majd bőszült morgás, robaj . . és a
következő percben egy óriás tigris borzalmasan fenséges
alakja jelenik meg Vialovszky előtt, kit észrevéve, eldobja
áldozatát s hirtelen meglapulva, bizonyosan ugrásra ké
szül. E pillanatban dördül a vakmerő ember biztos lövése
s nyomban utána a másik, hogy szinte egynek tetszik
és már kezében tartja a szolgától átvett kész fegyvert
is, de nincs rá szükség: a vérszomjas óriás hörögve
vonaglik, s a fejébe fúródott két romboló golyó biztos
hatása alatt kiadja bűnös páráját.
A szerencsés vadász még helyén áll, óvatosan szem
lélve áldozatát, melyért váltságul kellett elvesztenie hű
séges ebét. A méltó bosszú vigasztaló érzése tölté el
egész valóját, midőn egyszerre éktelen lármával tódulnak
feléje emberei, kiket szolgája az ő ismert jeladásukkal
értesített a szerencséről, s fegyvereiket magasra emelve,
körül táncolják a tigrist és szinte önkívületi örömükben
elképzelhetetlen ceremóniával dicsőítik az „isteni csodát“.
A jegyzetekben olvasom, hogy ezen király tigris teljes
három méter hosszú, remek példány volt, s hogy az éj
folyamán észlelt jelenség is megfejtést nyert a folytató
lagos felfedezések során, mert a dsunglénak egyik bozó
tos katlanjában egészen friss emberi test maradványait
találták, tömérdek más gyanús csonthulladék társasá
gában, a mi kétségtelenné tette, hogy ez a telhetetlen
remete bestia állandó tanyát tartott a hüs ingoványbán,
s oda hurcolta szerencétlen áldozatait.

Az uhuról.
A vadászat nemes sportjának egyik egész sajátságos
ágát képezi az uhuzás. Testi fáradsággal ritkán van össze
kötve, mert a vadászat tartama alatt a vadász az egész
időt a leskunyhóban ülve töltheti, de azért változatos mu
latságos jelenetekben mindig van része és aki egyszer
zsákmánynyal tért haza, alig várja az alkalmat, hogy új
ból szerencsét próbálhasson. A hivatásos vadász, kinek
egyik főfeladata a szárnyas ragadozók pusztítása, nem
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csupán mulatságból, de kötelességből kifolyólag is űzi
ezt a sportot és sehol ily bő alkalmat nem talál arra,
hogy a repülővad lövésében magát oly jól kiképezze,
mint éppen az uhuval való vadászatnál. Fácánosokban
semmi más módon nem lehet a ragadozó madarakat oly
sikerrel kiirtani, mint éppen az uhuval, habár viszont az
is áll, hogy éppen a sebesszárnyú sólyomfélék, tehát a
legkártékonyabb ragadozók, csak kivételes esetekben ké
pezik zsákmányunkat az uhuzásnál. Bizalmatlan, félénk
természetüknél fogva, csak néhány pillanatig kerülgetik
az uhut s aztán nyflsebességgel távoznak a gyanús hely
ről. Rendkívül óvatosak s lőtávolon belül nem igen kö
zelednek. Ellenkező magaviseletét tanúsítanak a kevésbbé
kártékony héjják, vércsék, varjak, hollók és szarkák. Kü
lönösen az egerésző ölyv az, melyet a kezdő vadász
könnyen tőrbe ejthet, mert szemtelenségig határos vak
merőséggel, úgy hihetetlen könnyelműséggel, több siker
telen lövés után is éppen oly vehemenciával csap a suholyra, mintha a lövések nem dördültek volna el.
Emlékezem, hogy ezelőtt néhány évvel nálam egy még
egész kezdő híve Nimródnak, félóra alatt öt darab ege
résző ölyvvel tért haza s amint csodálkozásomat fejeztem
ki a szép eredmény fölött, szégyenkezve vallotta be,
hogy bíz’ ő tizenkilenc töltényt fecsérelt iá a butoekra.
Ez az egy eset magában is eléggé jellemzi az ölyvek os
toba merészségét.
A vörös vércse, a varjak és hollók szintén állandóbb
támadói az uhunak, a kigyász sas, sőt a kőszáli sas is,
de a sólyomfélék mindnyájan óvatosabbak.
Vadászatra alkalmasabb a fiatal uhu, mert félénkebb,
mint az öreg, tapasztaltabb madár, s azért jobban jelez
minden veszedelmet. Amint támadóját észre veszi, tolla
zatát felborzolja s olyan alakot ölt, mint egy óriási tolllabda, nyakát összehúzza, fejét körbe forgatja, éles
csőrét folyton csattogtatja; szóval nagy tűzzel ké
szül magát megvédeni támadója ellen. Amint aztán
a támadó közeledik, akkor igazán olyan mulatságos jele
neteket rögtönöz a túdós pofájú madár, hogy a legkomo
lyabb vadász is kénytelen lenne nevetésre fakadni, ha a
pillanat komolysága nem késztetné arra, hogy éppen
most emelje fegyverét valamelyik merész rablóra, mely a
kunyhóban rejtett veszedelmet nem is sejti. Ha módunk
ban van válogatni, inkább kakassal vadászszunk, mint
jércével. A kakasnak tollazata sokkal világosabb, mint a
jérceé, inkább rozsdasárgás, míg utóbbi jóval sötétebb
toliakkal bír. A kakas ugyan az uhunál, mint a többi
ragadozóknál általában, jóval kisebb testű, de élénkebb,
mozgékonyabb, s ami fő, sokkal könnyebben szelídül,
mint a tojó. A kakas szeme élénk aranysárga, míg a
tyúké sötétvörös.
A fészekből szedett és fogságban felnevelt uhut arány
lag könnyen meg lehet szelídíteni; a fő itt is, hogy a va
dász mindig maga foglalkozzék vele éppúgy, mint a fia
tal vizslával. Az öregebb korú uhukat nehéz megszelídí
teni. Sok bajt, vesződséget és kellemetlenséget okoznak
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a vadásznak, különösen midőn vadászat előtt vagy után
a kosárba kell bekényszeríteni őket.
Sok évig vadásztam egy Miska nevű uhuval, melyet
magam neveltem és megszelídítettem, s az idővel anynyira hozzám szokott, hogy ha a kosarat elébe tettem,
további biztatás nélkül beleugrott, de ha más akarta be
tessékelni, jószántából nem ült volna soha utikosarába.
Később még a hangomat is felismerte úgy, hogy ha na
gyobb távolból ötön-hatan egymásután uhukkoltunk neki,
mindig csak az én hangomra válaszolt. Minél gyöngédebben és minél többet foglalkozunk az uhuval, annál
könnyebben köt velünk barátságot, míg a rosszul szok
tatott madár ép oly csökönyös lesz, akár csak a nevelet
len vizsla. A szíjat vagy láncot nem engedi lábára hur
kolni, védekezik, éles csőrével veszedelmes sebet ejt az em
beren, szóval, a legkellemetlenebb passazsér lehet belőle.
Az uhu tartása nem okoz valami nagy gondot a vadász
nak. Bármilyen nyers húst kedvel, csak az a fő, hogy
azt mindig friss állapotban kapja. Főtt vagy sózott húst
soha se tegyünk ketrecébe, mert megeshetik, hogy fa
lánk voltánál fogva azt is lenyeli, de aztán könnyen bele
pusztulhat. Az emésztéshez okvetlen kell, hogy toll is
jusson a gyomrába, azért el ne mulasszuk neki legalább
kéthetenként egyszer néhány verebet vagy egy-két ga
lambot nyújtani. A tollat másnap rendesen kiadja, mikor
az a feladatát már teljesítette. Inyencfalatait képezik a
nyulak, házinyulak, verebek, patkányok és főleg a mezei
egerek. Söréttel lőtt állatot csak akkor adjunk az uhu
nak, ha a sörétet lehetőleg eltávolítottuk, mert ha ezt gyak
ran elmulasztjuk, madarunk ólommérgezésben elpusztul.
Mint a legtöbb madár, az uhu is szereti a tisztaságot,
azért naponta friss vízzel telt edényt -— melyben megfürödhet — tegyünk a ketrecébe. A helyiség, melyben az
uhut tartjuk, legyen tágas, szellős, úgy, hogy az örök
fogságra ítélt madárnak alkalma legyen legalább kisebb
repülési próbákat végezni. A napfény azonban lehetőleg
ne alkalmatlankodjék szemeinek, mert természete egyálralában nem kedveli a világosságot.
/mees Béla
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A király vadászaton. Ebenseeből írják : Tavasz óta
egy feltűnő szép, tizenhatagancsos szarvas tartózkodott a
Kálváriahegyen ; fényes nappal legelt a mezőkön s egé
szen a falvakig lejárt s éjjel az utcákon is végigcsatan
golt. A mikor a király Ischlbe érkezett, azonnal értesí
tették a szarvasról s a király ki is ment különvonaton
Frauenkirchenbe. A szarvast a király felé hajtották; a
király száz lépésről lőtt rá ; a szarvas összerogyott, de
azután lábra ált, mire Ő Felsége újból lőtt s az óriási
állat holtan rogyott össze. A vadászok ősi szokás szerint
fenyőgalyat nyújtottak át a királynak, ki azt kalapja mellé
tűzte. Az elejtett szarvast a király kérésére Bécsbe küldték.
Gyilkos vadorzók. A múlt hónapban halva találták
Andrássy Géza gróf jabloncai erdőségében Katona ura-
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daimi vadőrt. A szegény embert, a ki lelkiismeretesen
ellenőrizte az orvvadászokat, kötelessége teljesítésében
lesték meg és lőtték agyon a vadorzók, a kiket már ki
nyomozott a csendőrség.

Sörényes juhok Betlérben. A múlt hét folyamán
érkezett Hamburgból Andrássy Géza gróf betléri uradal
mába két drb. sörényes juh, abból a célból, hogy e fajt
az uradalmi erdőségekben meghonosítsák. A sörényes
juh igen érdekes kinézésű állat; állain és térdein föl
dig érő sörényt visel, barnasárga színű s a juh és kecske
között átmeneti alakot képez. Már több Ízben hoztak a
betléri uradalomba ilyen juhokat, de meghonosítani nem
tudták, mert az erdőségekben nincsen elegendő sziklás
hely, a milyet ez az állat kiván.
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Fájó szívvel, könnyező szemmel és reszkető kézzel
nyúlok a tollhoz, mert egy igazi jó barátom végzetes
halálát tudatom, ki kötelességének teljesítése közben,
egyik alantas emberének könnyelmű vigyázatlansága miatt
vesztette nemes életét. Schvettfilhrer Rudolf, az egri
érsek egerbaktai uradalmának erdésze, julius hó 26-án
hajnalban kiment az erdőre Mata Sándor erdőőrrel. Mi
dőn az erdőbe értek, végzetére sípjellel előszólította másik
erdővédjét, Laczkovicsot, ki felhúzott és csővel előre
tartott fegyverrel jelent meg. Amint Schvertführer ezt a
Harc vadorzókkal. A torontálmegyei Németcserna szabálytalan fegyverhordást észrevette, azonnal figyel
község határában Engelsz József erdőőr vadorzáson érte meztette az erdőőrt, hogy a ravaszt eressze le s a csővel
Lakovics János vadorzót. Az erdőőr le akarta tartóztatni tartsa felfelé, s ezzel ballagott előre. Az erdész parancsa
Lakovicsot, de ez egy fa mögé ugorva, ráfogta puskáját folytán Laczkovics a kalapácsokat leeresztette az első
Engelszre. Ez szintén fegyveréhez nyúlt s ádáz élet-halál állásra, azonban a fegyvert kényelmesebb hordás miatt
harc fejlődött ki. A viaskodás vége az lett, hogy Engelsz fordítva vette a vállára, vagyis a fegyver csövét előre
golyója fejbe találta a vadorzót, aki nehány perc múlva tartotta.
Alig tett Laczkovics főnöke után néhány lépést, puská
meghalt.
Dercsényi Kálmán erdőmester temesrékási vadászterü jának a kalapácsa megakadt egy galyba, a mely a ravaszt
felrántotta,
mire a fegyver elsült. A lövésre Schvertführer
letén Paucsek Péter vadőrt öt orvvadász megtámadta; a
szerencsétlent sortűzzel fogadták és számos súlyos sebet szó nélkül holtan esett el, mert a golyó koponyáját és
agyvelejét
szétroncsolta. Szivetrázó és megrendítő ez
ejtettek rajta, úgy, hogy eddig talán bele is halt sebeibe.
Temesvármegyében különben veszedelmesen elszaporod eset, mert az erdőőr vétkes könnyelműsége mérhetetlen
gyászba
borított
egy szerető családot, mely benne a
tak a vadorzók, s a megyei hatóság részéről szigorú el
szerető gondos férjet és az odaadásig ragaszkodó apát
járás és ellenőrzés életbeléptetése volna kívánatos.
vesztette el. De számtalan a jóbarát is, a ki Schverthführert siratja, mert ő vasszorgalmu és kötelességtudó
Harc a medvével. Braka gömörmegyei községből hivatalnok, talpig becsületes ember, páratlan jóbarát és
írják, hogy a lucskai vadásztársaság vadőre egy hatal jószivü felebbvaló volt, kit megnyerő, szerény és előzékeny
mas medvét látott a csorda közelében s rálőtt a mac modoráért, a környéken mindenki szeretett. — A hatal
kóra, a melyet eltalált ugyan, de a medve elmenekült. mas atléta termetű Schverthführer alig élt 50 évet.
Nyugodjék békével !
P.
Erre délután a bárki uradalom két kerülőjét magához
* Pályázat erdészeti ösztöndíjakra. Az Országos
véve a vérnyomon haladva, a sűrű erdőben megtalálta
a mackót. A két uradalmi kerülő rálőtte fegyverét, aztán Erdészeti Egyesület „Bedő Albert alapítványé“-ból pályá
bírókra kelt a dühös fenevaddal. A két kerülő azonban zatot hirdet egy 600 koronás ösztöndíjra. Az ösztöndíj az
nem bírt vele, mert az kegyetlenül összemarcangolta Országos Erdészeti Egyesület tagsági kötelékében álló
őket. Az egyik 25 sebből vérzett, a mikor abbahagyták magyar erdőtisztek és erdészeti altisztek olyan szegénya küzdelmet. Az összevérzett medve elcammogott, de sorsú, szorgalmas és jó előmenetelő fiai számára alapittatott, kik az erdészeti pályára készülnek s szaktanulmányai
valószínű, hogy azóta már elvérzett.
kat a selmeci m. kir. erdőakadémián szándékoznak vé
gezni. A kiirt pályázatban tehát részt vehet minden er
dészeti pályára készülő, középiskolákat végzett, vagy a
selmeci m. kir. erdőakadémia rendes hallgatói közé tar
tozó ifjú, ha 1. kimutatja, hogy atyja, mint erdőtiszt vagy
erdészeti altiszt, erdészeti szolgálatban áll vagy állott s
mint ilyen az Orsz. Erdészeti Egyesületnek első belépé
sétől kezdve állandóan és legalább 5 év óta tagja, vagy
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ha elhunyt, legalább öt éven át haláláig tagja volt s tag
sági kötelezettségének mindenben eleget tett; 2. ha hi
telesen igazolni képes, hogy szülei sem elegendő va
gyonnal. sem elegendő jövedelemmel nem bírnak arra,
hogy őt tanulmányai végzéséig kellő anyagi ellátásban
részesíthessék; 3. ha hiteles orvosi bizonyítványnyal
igazolja, hogy ép és egészséges testi szervezettel s kü
lönösen hibátlan látó és halló érzékkel b ir; 4. ha az
érettségi vizsgát valamelyik középiskolában jó sikerrel
letette s a mennyiben már a selmeci m. kir. erdőaka
démia rendes hallgatói közé tartozik, egyszersmind az
ott eddig megtartott vizsgákat is a rendes hallgatók szá
mára előirt összes tantárgyakból jó sikerrel kiállotta s
mindezeket eredeti érettségi bizonyítványnyal s illetve a
selmeci erdőakadémia bizonyítványával igazolja. A bélyegtelen folyamodványok ezen feltételeknek megfelelően
felszerelve f. é. augusztus hónap 15. napjáig az orsz.
erdészeti egyesület titkári hivatalához (Budapest, V., Al
kotmány-utca 6. sz.) terjesztendők be. Az ösztöndíj a
folyamodók közül a legérdemesebbnek ítéltetik oda s a
selmeci akadémiára történt beiratkozás után egyenlő havi
részletekben f. é. október hónap 1-től kezdve tétetik folyóvá. Az ösztöndíjat az elnyerő tanulmányának teljes
befejezéséig élvezi s csak akkor veszti el, ha a félévi
vizsgákon a rendes hallgatókra nézve kőtelező vizsgát
egy vagy több tárgyból letenni indoktalanul elmulasztja,
vagy a vizsgákon egy vagy több tárgyból ki nem elégítő
osztályzatot nyer, avagy az egy féléven át hallgatott kö
telező tantárgyakból nyert jeles és jó osztályzatai együtt
véve az összes osztályzatok 60%-át el nem érik, vagy
végül, ha erkölcsi magaviseleté bármi tekintetben kifo
gás alá esik. Budapest, 1904. junius hó 8-án.

*

A titkári hivatal.
Automobil a sivatagban. Nemrégiben egy

9. szám.

Az oroszoknak azonban annyiban van szerencséjük,
hogy a háborús vidék majdnem mindenben túlter
meléssel bir, mert hacsak 1/s-a meg van a múlt évi
gabonának, az magában 60.000 tonnára rúghat. Mandzsu
országban és a partvidéken mintegy 660,000 drb. ökör,
rengeteg mennyiségű disznó van még ma is. Hogy ezen
a vidéken szegénység nem uralkodik, mutatja az is,
hogy Charbinban már évek óta fennáll egy konzervgyár
és az ottani malmok naponként 400 tonna gabonát őröl
nek. Az Amurvidéken a Baikal környékén, valamint
Szibériában nagy kiterjedésű szántók vannak, a hol
3.000,000 tonna gabonát aratnak, s a honnan mintegy
120,000 drb. ökröt és 200,000 drb. más marhát expor
tálnak. Ezek után tehát nyilvánvaló, hogy az európai
Oroszországból a Japánban háborúskodó orosz hadsereg
részére élelmi szerekét szállítani alig lesz szükséges, sőt
valószínű, hogy egyes vidékeken a mezőgazdaságot bel
terjesebben fogják űzni, mert biztos kilátás van arra,
hogy a terményeket előnyös áron fogják értékesíteni. E
tekintetben tehát az oroszoknak semmi aggodalmuk
nem lehet, annálinkább a japánoknak, mert azoknak el
látása annál nehezebbé válik, minél távolabb jut had
seregük a tengertől.
¥¥¥¥*¥¥¥¥¥¥¥¥¥■.<¥¥¥ •■¥¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥¥

Levél a szerkesztőhöz.
Kedves Barátom!

A „Magyar Erdész“ folyó évi 6. számában az „Egy
szerűsítésről“ cimű közleményemre megjegyzitek, hogy
tévedek, a midőn azt állítom, hogy az állami erdőhiva
talok tulajdonképpen kezelési teendőket végeznek. Hivat
koztok arra, hogy „az állami kezelés a valóságban szin
tén nem más, mint állami felügyelet.“ E megjegyzésre
csak az a válaszom, hogy az 1898. évi XIX. törvény
cikk első cime az erdők állami kezeléséről szól, s ennek
11. §-a határozottan körülírja az állami erdőhivatalok
összes kezelési teendőit. Az állami erdőhivatalok felmé
réseket és becsléseket teljesítenek, terveket és költségvetéseket állítanak össze, s az a körülmény, hogy az
erdei munkák közvetetlen teljesítésére nem kötelesek,
hanem csak felügyelnek arra, hogy a munkák az általok
összeállított tervek, kijelölések és költségvetések szerint
* Mit fogyasztanak az oroszok Kelet-Ázsiában ? történjenek meg, — nem mondható állami erdőfelügye
Egy 300,000 emberből és 100,000 lóból álló hadsereg letnek. Ez csak célszerűségi intézkedés, hogy se az á l
fogyaszt naponként átlag 220 tonna lisztet, 110 tonna lami erdőhivatalok munkával, se a birtokosok anyagilag
halat, 110 tonna szárított zöldséget, teát, kávét, cukrot, túl ne terheltessenek. Azt, hogy közvetlen kezelés is le
560 tonna zabot, 600 tonna szénát és szalmát, összesen hetséges, igazolja az idézett törvénycikk 13. §-a, mely
1600 tonna súlyt. Hogy ezt a mennyiséget nagyobb távol szerint a földművelésügyi miniszter megengedheti, hogy
ságról szállíthassák, 200 vasúti kocsira volna szükség. a költségek megtérítése ellenében a szükséges erdei

olyan gőzmotort találtak fel, mely elmés szerkezeténél
fogva 3—4 mföldnyi óránkinti sebességgel képes a
sivatagon haladni. Két angol mérnöknek sikerült olyan
kereket feltalálni, melyek a sivatag homokjában el nem
merülnek. Kétféle kereket használnak az uj motoron ; az
egyik igen puha homoktalajhoz van készítve, a másik
pedig keményebbhez. Az elsőnek talpa igen széles, s
rája olyan elmés szerkezetű koszorú alkalmaztatik, mely
a kerék forgása közben a homokot két oldalról a kerék
elé szívja, s a pályát egyúttal annyira egyengeti, hogy a
motor a legegyenetlenebb, puha homokpályán is fenn
akadás nélkül a kívánt gyorsasággal haladhat. Ez a
találmány különösen Szudán vidékére nagy áldás, hol
az eddigi nehézkes szállítási viszonyokat megszünteti.
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munkáknak az elkészített tervek és megadott útbaigazí
tások szerint való közvetlen végrehajtását is az állami
erdőhivatalok vállalhassák el. Ezen 13. §. alapján kezeli
például Sárosvármegyében az eperjesi állami erdőhivatal
Eperjes és Bártfa városok erdőségeit.
Az erdőfelügyelőségek teendőit az 1879. évi XXXI.
törvénycikk 27—35. szakaszai állapítják meg. Ha a két
törvény idézett szakaszait, s az azokban megállapított
teendőket összehasonlítjuk, kitűnik, hogy az állami erdő
hivatalok, eltekintve attól, hogy miniszteri engedélylyel
egyes erdőkben a legközvetlenebb erdei munkákat is vé
gezhetik, csak arra ügyelnek fel, hogy az erdei munkák
az általok összeállított tervek szerint szakszerűen teljesíttessenek; az erdőfelügyelőségek azonban úgy a terveket,
mint a tervek szerint folyó erdei munkákat abban a te
kintetben bírálják meg, vájjon nem ütköznek-e azok a
törvény rendelkezéseibe.
Ha a kincstári erdők az egész országban egyenletesen
oszlanának el, akkor a magam részéről helyesebbnek
tartanám az erdőfelügyelőségeket a kincstári erdőhatósá
gokkal egyesíteni. Hiszen kincstári erdészeti ügyekben,
amikor az erdőfelügyelő véleményére kerül a sor, akkor
kezelési szempontból az egyes kérdések felett a minisz
térium már határozott, mig ez a községi s némely más
erdők kezelésénél nem történik m eg; sőt én attól tartok,
hogy ha az erdőfelügyelőségek csakis az állami erdőhi
vatalokkal fognak egyesíttetni s a járási erdőgondnokok
ilyen módon az állami felügyelet szerveivé válnak, gyak
ran fog megtörténni, hogy egyes fiatal óriások a kincstár
kezelését bírálat tárgyává téve fognak zavarokat okozni;
ezzel nem azt akarom mondani, hogy a kincstári keze
lés nem képezheti bírálat tárgyát, de a helyes megbirálás mindenkor a helyes felfogástól függ, s ha a fiatal
szaktársnak a tapasztalt erdőfelügyelő nem is fog igazat
adni, de a zavar és az ebből származó kellemetlenségek
meglesznek.
Azt mondjátok továbbá, „hogy a megyei erdőigazgató
ságok szervezésével a cél nem éretik e l; hogy a szaba
dabb mozgás eszméjét nem pártolom, mert még meszszebbmenő ellenőrzést kívánok, hogy a kincstár erdeje
az országnak igen kis részét foglalja el, s igy megvaló
síthatatlan ábránd az országos adminisztráció alapjául a
kincstári erdőgazdálkodást venni.“
Hogy a megyei erdőigazgatóságok szervezésével a cél
el lesz-e érhető, igyekezni fogok röviden még egyszer
bebizonyítani; abban azonban tévedtek, hogy nem párto
lom a szabad mozgást. Hisz a bürokratismus megszün
tetésével mindenben a közvetlenséget ajánlom. Ezenkívül
a szabad mozgás biztosítása céljából az egész kezelést
nem egyes emberek intézkedéseitől ajánlom függővé
tenni, hanem szaktanácskozmányok és alapos megvitatás
után szótöbbséggel hozott határozatokhoz szeretném kötni.
E rendszer nemcsak a szabad mozgást, de az egyéni
érvényesülést is biztosítja. Ha a bürokratizmussal felha
gyunk, s ennek következményeként a központi erdészeti
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közegek lényegesebb teendőket is fognak az erdőkDen
teljesíteni, akkor a mostan divó szigorú ellenőrzések —
egyéb kezelési teendők között elvégezve -— a szabad
mozgást nem fogják gátolni; de Isten mentsen attól,
hogy amint ti ajánljátok, az erdősítési, fatermelési, szál
lítási, útfentartási stb. költségeket, mint személyre szóló
előleget utalványozzák ki ez erdőgondnokok kezeihez,
mert akkor lehetetlen, hogy a gyanútól szabaduljunk, s
az erdőgondnokra igy háruló nagymérvű pénzkezelés,
mely helyenként több százezer koronára rúghat, lekötné
a legtöbb idejét s fizikailag tenné lehetetlenné a szabad
mozgást. Azt sohasem ajánlottam, hogy a kincstári ke
zelés legyen az országos adminisztráció alapja; az a
körülmény, hogy a kincstár erdőbirtokai az országnak
csak egy kisebb részére szorulnak, nem lehet útjában a
megyei erdőigazgatóságok felállításának; ugyanis azt aján
lottam, hogy minden megyei erdőigazgatóság kebelében
az egyes különálló ügyek külőn-külön előadók kezeibe
tétessenek le, külön az erdőfelügyelet, külön a kincstári
erdők, külön a községi és egyéb erdők kezelése, külön
az erdőrendezés, s ahol szükséges, külön az erdészeti
kereskedelem és ipar stb.; amely megyében tehát nin
csen kincstári erdő, egyszerűen elmarad egy előadói ál
lásnak a betöltése.
Azon kívül, hogy a megyénként szervezett erdőigazga
tóságok könnyen lennének a közigazgatási szervezetbe
beilleszthetők, az igazgatóságok felállítása munka- és
költségmegtakarítással is járna. Mily nehéz például a
sóvári m. kir. erdőhivatal adminisztrációja amiatt, mert
erdei négy vármegye területén feküsznek! Ezen erdők
kezelését és a kezelés ellenőrzését az illető vármegyék
területén működő más állami erdészeti hivatalok keve
sebb költséggel és gyorsabban teljesíthetnék. Hányszor
teszi meg az erdőfelügyelő ugyanazt az ellenőrködő utat,
melyet előtte már az állami erdőhivatal főnöke megtett?
Hányszor megtörténik, hogy ugyanazon község határá
ban, talán ugyanazon a napon, a kincstári és a járási
erdőgondnok külön-külőn — időt és pénzt pazarolva —
a két szomszédos erdőbirtokon ugyanazt a munkát végzi.
Tudjuk, mily hosszú idő telik el, mig valamely község
nek rendkívüli fahasználat engedélyezése végett benyúj
tott kérvényét elintézik. És mily hosszú utat kell e kér
vénynek megtennie! A hosszú út állomásai a követke
zők : járási erdőgondnokság, állami erdőhivatal, közigaz
gatási erdészeti bizottság, erdőfelügyelőség, ismét közigaz
gatási erdészeti bizottság, végül a főldmivelésügyi mi
nisterium. Mennyi iktatás, irás, kirándulás, mekkora
költség és időpazarlás szükséges egy csekélyke ügy le
bonyolításához, s mennyivel több kell mindezekből, ha
a kérvény bizonyos kifogással vagy észrevétellel vissza
kerül. És mennyivel több a munka, az idő- és a pénzpazarlás, ha az erdőgondnokság, az erdőhivatal, az erdő
felügyelőség más és más megyében székel s mennyivel
gyorsabban, minden haszontalan idő- és pénzpazarlás
nélkül intézhetné el az ilyen ügyeket minden megyei
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erdőigazgatóság a saját megyéjében; különösen, ha az
igazgatója még a közigazgatási bizottságnak is hivatalból
tagja lenne, s a hatásköre is bővíttetnék.
Pedig az ilyen országnak, mely őstermelésből él,
mint a mi szeretett hazánk i s ; praktikusnak kell lennie
az erdőgazdaság terén is. Ha nem olyan, sokat veszíthet,
még többet szenvedhet az időjárás csapásaitól.
A mostani országos szárazság idején is hideg borzon
gás fut rajtunk végig, ha a szárazság szomorú következ
ményeire gondolunk. Oly országban, mint a mi szegény
hazánk, amelynek jóléte egy jótékony májusi esőtől függ,
egyéb tekinteteket félretéve, minden szervezkedésnél
praktikus felfogással oda kell törekednünk, hogy a szer
vezet erőit ne szétforgácsolva, de tőmőritve minél produktivebben foglalkoztathassuk. Tömöríteni kellene tehát
a magyar állami erdészetben rejlő külön-külön működő
erőket a megyei erdőigazgatóságokban, s ez erdőigazgató
ságokat mindama működési és hatáskörrel kellene felru
házni, amelyekkel jelenleg az érdőfelügyelőségek, a kincs
tári és állami erdőhatóságok külön-külön bírnak; sőt
üdvös intézkedésekkel a hatásköröket a lehetőségig ki
bővítve, az eddig jelentékeny mértékben elfecsérelt erők
szabaddá lesznek, s egységes vezetéssel és igyekezettel
gazdálkodásunkat olcsóbbá, de e mellett intenzivebbé és
jövedelmezőbbé fogják tenni.
E levelemnek becses lapodban való közlését kérve,
fogadd nagyrabecsülésem kifejezését, melylyel maradok
igaz híved
Lonkay Antal.
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Válasz Lonkaynak.
Kedves Barátom!
Érzékeny ember vagy s nehezen kapacitálható! Ép
pen ezért a meddő vitatkozás elkerülése végett csak
annyit jegyzek meg, hogy nem győztél meg minket a
megyei erdőigazgatóságok általad ajánlott módon való
szervezésének helyességéről, s már többször szellőztetett
programmunk mellett továbbra is hűségesen kitartunk.
Ez a programm pedig abból áll, hogy minden olyan me
gyében, hol csak erdészeti ügyekről szólni lehet, a köz
igazgatási erdészeti bizottsághoz igen is külön állami
erdőhivatal szervezendő. Ezek a hivatalok a mostani kir.
erdőfelügyelőségek és állami erdőhivatalok helyeit pótol
nák. A járási erdőgondnokságok megszüntetendők, a sze
mélyzet az erdőhivatalokhoz közvetlenül volna beosztandó.
A ministeriumban ez a két ügyosztály szintén egyesítendő.
A kincstári erdők kezelésének, — minthogy ez az
államnak egészen magán gazdasági ügye — teljes el
különítését szükségesnek és helyesnek tartjuk. Ezen ága
zatban a fő intézkedési jogot egy főigazgatóságra tartanók
célszerűnek bízni, — természetesen a ministeriumbeli
ügyosztály megszüntetésével.
Attól való félelmed, hogy az erdőgondnokok személyi

e r d é s z
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előlegekkel láttassanak el, nem indokolt, mert a gyakor
lati élet máris rád cáfolt.
így például az államépitészeti hivataloknál az állami
utak fenntartása, vagy vele ugyanegy fenhatóság alá tar
tozó állami kőzúzó telepek, továbbá a dohánygyárak
üzemi költségei stb. ime igy utalványoztatnak és számol
tatnak el. Kérdezd meg, ha nekünk nem hiszed, hogy
ez igy igen jól és ügyesen történik. Egy állami kőbánya
és kőzúzó telep bizonyára legalább is annyi pénzt kifizet,
mint akármelyik kincstári erdőgondnokság, mert üzemi
költsége néhány százezer koronára rúg. De nem csinál
nak ebből nagy mókát, hanem egy IX. rangosztályba
sorozott mérnök ott a tótum faktum, a ki közvetlen a
ministerium alá van rendelve s minden hónapra előre
bemutatja az üzemi költségek előirányzatát, mire kezé
hez utalják az adóhivataloknál a pénzt. Ő aztán fizet és
számol havonkint s nem panaszkodik, hogy ez őt nagyon
elfoglalná, azért marad ideje bőven az üzem menetét is
ellenőrizni, azt vezetni, sőt azért sem fáj a feje, hogy
pénzkezelésért őt gyanusitgatnák.
Ezekben röviden előadott felfogásunk helyességét már
régebben s ismételten vitattuk, arról sem tehetünk ha
Téged, kedves barátom, ezen elvek helyességéről meg
nem győzhettünk; de viszont kérünk, hogy te se vedd
rósz néven, ha talán nem osztjuk véleményedet min
denben.
Egyébként pedig köszönettel vesszük mindenkor, ha
lapunkat ilyen közérdekű gondolataiddal felkeresed, mert
tudjuk, hogy az absolut igazságot mi sem találtuk el s
igen jól történik úgy, ha az ellentétes és különféle fel
fogások közül maga az olvasó közönség válogatja ki, a
mit helyesnek elfogad s megvalósitandónak tart.
Fogadd szives közreműködésedért ez alkalommal is
nagyrabecsülésem nyilvánítását. Szívélyes üdvözlettel vagyök régi barátod
Imecs Bfía
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Sz. Gy. úrnak. Múlt számban adott üzenetünket ezennel he
lyesbitjük. Egyik éber munkatársunk figyelmeztetett arra, hogy az
1899. évi 12,479 sz. kúriai döntvény a már felvetett kérdésben ezt
mondja: „Az ilyen vadászterületen futkosó eb, ha az vadász-eb volt
is, kóbor ebnek tekintendő, s ha kóborlása közben nyakláncot vagy
szijjat viselt volna is, az 1883. évi XX. t.-c. 14. §-a értelme szerint
büntetlenül elpusztítható".
L. S. úrnak. A félig fejlett gyümölcs rothadásának oka valószí
nűleg a túlságos trágyázás ; de lehet oka a monilia fructigena vagy
cincrea nevű gomba is. Ezen gombák akkor hatolnak be a gyümölcs
testébe, ha azokon valami sérülés támad, pl. túlsók tápanyag vagy
nedvesség, vagy pedig ha a korona túlsűrű, s a szél által mozgásba
hozott gályák a gyümölcsöt megsértik.
Cs. V. urnák. Zsarnóca. Előfizetése még okt. 1-én lejárt.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári.
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hová az előfizetési és hirdetési dijak, valamint a lapba szánt közlemények küldendők.

U n gv á rra intézendők.

Szerkeszti és k ia d ja:

j

„V eszed elm ek “ és „U j b irto k 
k ép ző d és.“
E két cikk egy nap jutott kezembe. Az elsőt
e lapok 7. számából ismerjük, a másik a Buda
pesti Hírlap július hó 3. számában jelent meg.
— Mindkettő vezetőcikk.
A cikkek elseje a „földmívelési ügy legfőbb
őré“-nek egy intézkedésével foglalkozik. A ministér őrködő szeretetében nem kevesebbet akar,
mint a magyar erdőgazdasággal foglalkozó szak
embereket megbénítani; azokat, kik összes tudá
sukat hivatásuknak szentelve, a legelhagyatottabb
vidékeken lakva, tömérdek gonddal és nélkülö
zéssel küzdve is, lelkesen szolgálják a hazát.
A második cikk azt vitatja, hogy a birtokkép
ződésnek az erdők felhasználásával és azok
kapcsolatában kell történnie. Ez csak úgy érhető
el, ha nemzetünk levetkezi százados, sőt ezer
éves hagyományait, ha megszereti az erdőt,
melyért valójában sohasem rajongott.
Szerzője egy európai műveltségű publicista:
Beksics Gusztáv. Ez a férfiú szereti hazáját.
Nem azt mondom ezzel, hogy más nem szereti;
de sokan vannak, akik nem szeretik úgy. „Ma
gyarország és a Balkán“ c. cikkében kimondja,
hogy Magyarországon egységes és erős államnak
kell lenni még akkor is, ha világesemények nagy
változásokat idéznek elő a Balkánon. Hogy egy
séges és erős legyen, meg kell szeretnünk az
erdőt, azután a tengert — mondja Beksics.
Amily rosszul esett olvasni a „Veszedelmek"
című cikk valóban lesújtó hírét és jogos felhá
borodását, — hogy már a technika ezen részébe
is a túlproduktiv jogászokat akarják betolni, —
ép oly jól esik hallani egy tetőtől-talpig magyar
ember, kiváló jogász és idealista figyelmez
tető szavait a nemzethez: Az erdő az, melyhez

csoportosulni kell! Az erdő az, mely Magyarországot nagygyá és hatalmassá fogja tenni! —
Természetesen helyes birtokpolitikával.
Jól esik e férfi nevét, — ki e lapok olvasói
előtt már nem ismeretlen — e kicsi körben mozgó
lap hasábjain látni. Egy nagy hazafiét, az erdők
barátjáét, aki a magyarságot abból a válságos
helyzetből, amibe a legutóbbi időben jutott, csak
úgy képzeli kivezethetőnek, ha helyes birtokpolitikát viszünk, t. i. ha a sík földet parcelláz
zuk, a nagy és kötött birtokokat pedig hazánk
bérckoszorúzta vidékére helyezzük át. — Bek
sics „Kiimánk és a magyarság" című művében
állítja, hogy „Hegy, erdő, folyam, mind kínál
kozik, hogy eszközévé legyen nemzeti célunk
nak, a nagy magyar nemzetnek és Magyarországnak. “
Beksics „Uj birtokképződés" című cikke felett
nem térhetünk napirendre. — Nem pedig elő
ször mint hazafiak, másodszor mint szakférfiak.
Mint hazafiak legnagyobb elismeréssel kell
lennünk Beksics irányában, ki nagybirtokosain
kat arra buzdítja, hogy nemzetiségi vidékeken
vásároljanak birtokokat és a magyar kultúrát oda
be vigyék. Maga a nép várva-várj a, hogy a butító
nemzetiségi agitátoroktól megszabadítsák. így
aztán a magyar állameszme tért fog hódítani
ezen vidékeken, hol a kedélyeket felizgatták, a
józan népet félrevezették a sehonnai izgatók.
Beksics eszméi teljesedésbe mennek, ki tagadná
közülünk, hogy a nemzetiségi vidékeken lakó
szaktársaink helyzete áldásosabb lesz; jobban
otthon találják magukat.
Elismeréssel adózunk Beksicsnek úgy is, mint
szakférfiak. Hiszen még kevés vezető férfi akadt
idáig, ki oly fontosságot tulajdonított volna az
erdőnek, mint Ő. Kevés férfi ismerte úgy fel
gazdaságunk tengődési okát; kevés férfi van, ki
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oly leplezetlenül, oly nyiltan odadobta volna a
nagyközönség és az ország vezető férfiainak sze
mébe, hogy bajainknak oka az, hogy „erdőkulturánk nemcsak felettébb, hanem szinte meg
döbbentően fejletlen.“
Beksics „Új birtokképződés“ című cikkéből
azt látjuk először, hogy az állam szünetel az
erdős vidékek meghódításával, mert az erdők
jövedelmezősége iránt viseltetik bizalmatlansággal.
— Az erdők jövedelmezősége, Darányi volt földmívelési miniszternek bevallása szerint, holdankint a három koronát sem érte el. — Hogy miért,
azt egyúttal Beksics meg is magyarázza: a kor
mány annak idején kopár területeket vásárolt. —
Másodszor, hogy az erdőkulturánk, mint fenntebb
is említém, nem csak felettébb, hanem szinte
megdöbbentően fejletlen. — Harmadszor, hogy
közlekedési eszközeink nyomorúsága az erdőkre
kétszeres sulylyal nehezedik.
Vájjon, ha az erdőtisztek üresedésbe jött állo
másait a „Veszedelmek" című cikk szerint jogá
szokkal fogja betölteni a miniszter, ahelyett, hogy
a feleslegessé vált tiszti fizetéseket a nyomorú
ságosán fizetettek fizetésének javítására használná
fel és azokat fokozottabb munkára ösztönözné,
— azt gondolja, hogy az állam jövedelme foko
zódni fog?! Tagadom! Hanem igenis új sarjakat bocsát megint a meddő bürokrácia és az
erdőtisztek között szaporodni fog az elkesere
dettek száma! Ez ép úgy nem válik előnyére
az erdőgazdaságnak, mint nem válnék előnyére
a mezőgazdaságnak, ha úgy — sok minden meg
történhetik — egyszer megparancsolnák, hogy
ezentúl a gazdasági iroda ablakán szórják ki a
vetőmagot, és szántás alkalmával a lovak gyep
lőjét az iroda ablakából igazgatnák és tartanák.
Vájjon a 70-es évek rossz erdőgazdasági vezezetése miatt okozott károkon, midőn az állam
erdészetet, bányászatot és gazdaságot egy kalap
alá hozták és az erdőgazdaság vezetését nem
bízták erdészemberre — nem okult-e eleget e
szerencsétlen ország? Hiszen csak nemrég lep
lezték le egy férfiú szobrát, aki legnagyobb és
legmagyarabb városunkat, Szegedet, a helytelen
erdőgazdaság okozta árvízveszedelemből új életre
keltette. Ez az ércszobor nemcsak Szeged vá
rosának szobra, hanem a mienk is. — Szeged
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város e szobor felállításával háláját fejezte ki
annak, ki őt a hullámsírból feltámasztotta, nekünk
pedig jelképezi az erőt, amely képes volt a bősz
elemek okozta károsításokat legyőzni, ő látta
legjobban, hogy Mármaros helytelen erdőgazda
sága minő pusztítást vitt véghez, a halászkuny
hótól a legfényesebb palotáig. Királyi szó kellett,
hogy az ő vezetése alatt a századbélyegző rossz
erdőgazdaság iszonyú kára jóvátétessék. — Tisza
Lajos ércszobra szimbóluma és emlékeztetője
rossz erdőgazdaságunknak. — Okuljunk végre
s ne maradjunk balgák.
Hogy állami erdőgazdaságunk jövedelmező
legyen, a következő szempontokat kell figyelembe
venni:
Be kell szüntetni az egész vonalon a tövöni
eladást és be kell hozni a házi kezelést; mert
ha rossz mezőgazdának tartjuk azt, aki tövön
adja el termését, mennyire rossz erdőgazda az,
aki tövön adja erdei terményeit!? — A tövöni
eladásnál egyedül csak a kényelmi szempont
szól, de ellene sok. így: 1) Hogy ha tövön adjuk
el a fát, akkor mire való az erdőtiszt, mire az
erdőgondnok? Hiszen a becslést úgyis elvégzi
az erdőrendező.
2) A becslés egyoldalúsága következtében a
versenyzők kevesebbet adnak, s ennek kárát
egyedül az erdőgazda szenvedi.
3) Az erdővidék, tehát az ország szegényebb
részének munkáját és fuvarját a nyerészkedő
vevő nem fizeti meg illően; a nép szegényedik,
nő a kivándorlók száma, apad a munka- és fuvar
erő, emelkednek a bérek; ezt a következő vétel
nél a vevőtől nem lehet megtagadni, hogy szá
mításba ne vegye. És ugyan honnan fogja magát
regreszálni, ha nem a fa tőárából ?! Megint csak
az erdőgazda szenved 1
4-szer a tövöni eladásnál az erdőkhöz vezető
utakat és egyébb közlekedési műtárgyakat a
vevő nem kíméli, tönkre teszi. Aztán a követ
kező vételnél a vevő magasabb fuvarbérek miatt
megint csak kevesebbet ad. Ki a káros? Az
erdőgazda?
Belterjes, tehát jövedelmező gazdaság, csakis
házi kezelés mellett képzelhető. Házi kezelés
ben érvényesülhetünk, fejlesztjük erdőkulturánkat
arra a színvonalra, amelyen Beksics lelki szemei-
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vei látni szeretné, hogy nagyjaink kedvet kap
janak a birtokcserére.
Belterjes, tehát jövedelmező erdőgazdasági
házi kezelés csak úgy képzelhető, ha nyomorú
ságos közlekedési politikánkkal szakítunk. Hisz
emlékezzünk csak vissza az angol gazdákra,
akik amidőn két éve itt jártak, azt mondották,
hogy gazdasági pangásunk íőokai rossz közle
kedési eszközeink. Ragadjuk meg két kézzel azt
az alkalmat — ami talán soha sem fog kínál
kozni — melyet Hieronymi Károly, az ő messze
menő helyes vasúti politikájával felénk nyújt:
az erdei vicinálisok kiépítését.
Lám, az éleslátású szakférfi felismerte azt a
körülményt, hogy a szív rendellenesen működik,
ha a legfinomabb erek nem vezetnek elegendő
vért a szervezetből. — Felismerte, hogy Magyarországnak van egy nagy kincses bányája, amely
az államjövedelmet fokozni tudja, egy kiapad
hatatlan forrása: az erdő.
De vájjon nálunk egyáltalán felfogják-e ismerni
ép a leginkább érdekeltek az erdők jelentőségé
nek teljes tartalmát. „Annak a jelentőségnek
tartalmát, hogy a nemzetek gazdasági súlypontja,
a kultúra hatása alatt, a szántóföldekről átköl
tözik az erdőre, melynek régiójában az ipar virul."
Oltsuk nemzetünk vérébe Beksics következő
szavait is: „Meg kell szeretnünk az erdőt.“ A
nemzet nagyjai mutassanak jó példát. Szeressék
meg az erdőt, a felvidék és Erdély bérceit. Kas
télyaik sokkal festőiebbek lesznek ott és vadászterületeik érdekesebbek.
És végül: az állam belterjes, tehát jövedelmező
erdőgazdaságot csak akkor folytathat, ha a mos
tani centralistikus rendszerrel végleg szakítani
fog. — Ez az annyi szerencsétlenséget okozott
centralistikus áramlat lehetett szülőoka annak,
hogy a földmívelésügy legfőbb őre a központi
vezetést jogászra akarja bízni.
Vagy talán úgy virrad meg neked hamarább
Erdészet!? No meglátjuk.
Quercus:

\b1
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Egy legelő fakészletének értékesítéséről.
K özli: E rdőgondnok.

Ismeretes dolog, hogy a birtokrendezés alkalmával az
országban számos helyen fordult elő az az eset, hogy a
földesur az úrbéresek legelő-illetőségét erdőterületekben
adta ki, egyszerűen azon oknál fogva, mert más, lege
lőnek alkalmasabb területtel nem rendelkezett.
Ha az ily, legelőnek kiadott területen értékesebb fa
állomány volt, azt a földesur legtöbb esetben eladta,
úgy, hogy a volt úrbéresek már csak a kihasznált terü
letet kapták; viszont számos esetben az is előfordult,
hogy egyes úrbéres községek értékes faállományu legelő
területekhez jutottak ; részben a volt földesur nagylelkű
ségéből és jóvoltából, részint pedig azon okból, mert a
legelőnek kiadandó terület nagyon fiatal faállományát a
földesur nem értékesíthette.
Azon erdőterület, mely a volt úrbéreseknek legelőille
tőség fejében jutott, ha feltétlen erdőtalajjal birt, az 1898.
évi XIX. t.-c. 1. §. c) pontja alapján állami kezelés alá
jutott s azóta ezeken a gazdálkodás üzemtervileg van
szabályozva, s igy e területeknek állandóan jókarban
tartása emberi számítás szerint biztositva van. Azonkívül
az ily legelő gyanánt használt erdők faállományának érté
kesítése is az 1898. évi XIX. t.-c. végrehajtása tárgyá
ban kiadott 15217/1899. sz. rendelet 189— 194. §-ai sze
rint foganatosítandó, a mi annyit jelent, hogy a fakész
letek értékesítésénél mindazon szabályok kötelezők,
melyek az állami kezelés alatt álló erdők fakészletének
értékesítésénél irányadók.
Másképpen áll a dolog azonban az oly legelőterületek
fakészletének értékesítésénél, melyek a volt úrbéresek
szabad rendelkezése alatt állanak.
A fennálló törvények és szabályok értelmében — a
miként azt az alább leirt eset igazolja, — a volt úrbére
seket nem lehet arra kötelezni, hogy erdőtiszt által eszkö
zöljék a becslést, sem pedig arra, hogy az állami kezelés
alatt levő, vagy községi tulajdont képező erdők és lege
lők faállományának értékesítésénél előirt szabályokat be
tartsák.
Nagyon természetes, hogy ily körülmények közt tisztán
az úrbéreseket vezető helybeli „potentátok“ kényétől és
kedvétől függ, mily részben és meddig tartsák be a
szabályokat, illetőleg mennyiben feleljenek meg azon
követelményeknek, a melyeket a helyes értékesítés szabá
lyai megkövetelnek.
A községi volt úrbéres stb. erdők kezelésénél alkal
mazottaknak bizonyára több alkalmuk volt e visszaélé
seket megfigyelni, s nem egy ízben kellett azok ellen a
szabályok meg nem tartása miatt még oly esetben is
fellépniük, midőn azok betartására egyenesen kötelezve
voltak.
De térjünk rá magára az adott esetre 1
Gondnokságom egyik községének volt úrbéresei szintén
oly kisebb legelőterületet bírnak, mely nem tartozik állami
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kezelés alá, de a melyen az alábbi jelentékeny faállo
mány volt:
jegenyefenyő 4518 drb.
luc
„
1435 „
erdei
„
249
összesen: 6202 drb.
A legelő a legközelebbi vasúti állomástól 4-20—5 kimre
fekszik, a kiszállítási viszonyok pedig felette kedvezők.
Elhatározták e faállomány értékesítését. A becslést
megejtették a szomszéd községben lakó kincstári erdő
őrrel, az árverést pedig megtartották anélkül, hogy azt
akár egy helyi lapban, akár bármely más lapban közhírré
tették volna. Fogták magukat, csináltak egy „barátságos“
árverést, t. i. meghívták azon fakereskedőket, kiket épen
akartak.
A becsár, melyet a szakértő gyanánt szerepelt kincs
tári erdőőr megállapított, hallomás szerint 15.000 K volt.
E becsárral szemben következő ajánlatok tétettek:
12700, 13100, 14700, 15235 és 17223 K.
Hogy a becsár helyesen volt-e megállapítva és hogy
a volt úrbéresek elérték-e azon összeget, melyet a faál
lomány megért, erre nézve nem nyilatkozhatom, mert a
vonatkozó becslési munkálatot nem volt alkalmam meg
tekinthetni.
Midőn ezen eladás tudomásomra jutott, nem késtem a
vármegye alispánjának jelentést tenni. Tettem pedig ezt
azért, mert jelentékeny értékű és köztulajdont képező
vagyon eladásáról volt szó, melyhez az illetők nem ér
tenek, s mert az eladás székhelyem közvetlen közelében
történvén, tartottam azon szemrehányástól, mely érhetne,
ha ezt feljelenteni elmulasztanám. Hangsúlyoztam jelen
tésemben, hogy az illető terület nem áll ugyan állami
kezelés alatt, de a szokásos szabályok megtartása őket is
kötelezné. Végül az alispán ur bölcs belátására bíztam
az ügyet.
E bejelentésre az alispán a faállománynak szakértő
erdőtiszt által való felbecsültetését és uj árverés megtar
tását rendelte el.
Megkezdődött tehát a szakértő erdőtiszt után való keres
gélés, de a „potentátnak“ az alispánhoz intézett jelen
tése szerint „érthető okokból" egy erdőtiszt sem vállal
kozott a becslés teljesítésére.
Ezen „érthető okok" alatt mást nem gondolhatni, mint
azt, hogy minden erdőtisztben, kihez az előzmények után
most fordultak, — volt annyi ambíció, hogy derogált a
szakértőül előbb felkért erdőőr után becsülni.
Miután a becslés újabb megejtésére erdőtiszt nem
vállalkozott, a „helybeli potentát“ úrbéri közgyűlést hí
vatott össze, mely közgyűlésben a következő kérdések
felett döntöttek :
I. Felbecsülendő-e újból az eladott legelőterületen ter
mett fa ?
Nemmel szavazott valamennyi jelenlevő.
II. Megvan-e az úrbéres közönség X. Y. kincstári erdőőr
által eszközölt becsléssel elégedve ?

10. szám.

Igennel szavaztak valamennyien.
III.
kivánja-e az úrbéres közönség a megtörtént eladás
megsemmisítését ?
„Nem“-mel szavazott valamennyi jelenlevő.
Ezek után kimondották a következő határozatot:
H.
„Nem lévén szó állami kezelésben levő erdőterületről,
hanem legelőterületről, a volt úrbéresek az eladatni szán
dékolt fát azon egyénnel becsültették fel, kit már szá
mos év óta ismernek és egyéni tulajdonai miatt tisztel
nek és a kiben a közbizalom összpontosult, s a ki ta
pasztalásunk szerint már az eladottnál sokkalta na
gyobb értékű erdőterületeket becsült köztudomású
megelégedésére az érdekelteknek.“
„A hírlapokban való hirdetést az eladásnak a volt
úrbéresek legutóbbi közgyűlése mellőzni kívánta azért,
mert hathatósabbnak vélte a környékbeli fakereskedőknek
ajánlott levélben való értesítését. Azon körülmény, hogy
az eladott fát 14 fakereskedő felmérette, — igazat adott
feltevésünknek."
„Minthogy végül az elért vételár 17225 korona oly
előnyös, hogy az összes jogosultak igényeit teljesen ki
elégíti és egy újabb árverés 4—5000 korona veszteség
biztos kilátásával kecsegtet, mely veszteségért kárpótlást
senkitől nem remélhet a volt úrbéres közönség, — az

árverés újbóli megtartása ellen tiltakozunk s a fá 
nak újbóli felbecslését nem kívánjuk.“
Úgy látszik azonban, hogy a fenti magas röptű indo
kolás nem nyugtatta meg az alispánt, mert az ügynek
megvizsgálására az erdőfelügyelőséget kérte fel.
Az eljárt erdőfelügyelő a megejtett szemle után be
terjesztvén szakvéleményét, a következő határozat hozatott:
„Tekintettel arra, hogy az a terület, a melyről a szó
ban forgó faeladás eszközöltetett, nincs állami kezelés
ben, s helyszíni szemle utján meggyőződött arról a kir.
erdőfelügyelőség, hogy a kérdéses terület irtás esetén
rétnek vagy szántónak állandóan alkalmas, nem feltétlen
erdőtalaj, és ennélfogva'az 1898. évi XIX. t.-c. határozmányai ezen területre nem vonatkoznak: hatósági be
avatkozásnak helye nincs, annál kevésbbé, miután a fa
értékesítése körül a volt úrbéresek teljesen szabálysze
rűen jártak el, mihez képest a járási erdőgondnoknak
tudomásomra hozott aggályai alaptalanoknak bizonyulván,
a volt úrbéresek eljárása tudomásul vétetik.“
A szakvélemény alapján hozott fenti határozatnak ítél
kező részét magam is aláírom, elfogadom; de az annak
indokolására vonatkozó részt, „a teljesen szabályszerű el
járást“, kereken tarthatatlannak kell kijelentenem, mert
ez eladásra azt mondani, hogy „teljesen szabályszerű“
volt, szerény nézetem szerint csak a legnagyobb mérvű
jóakarattal lehet.
Az ügynek elintézésére, a törvényes beavatkozási alap
hiányában, elegendő volt a határozat első része.
Faeladásról lévén szó, szabályszerű faeladást csak

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

MAGYAR
egyet ismerek, és ez az, a melynél betartatnak mindazon
szabályok, melyek a fennálló törvények és rendeletekben
előírva vannak; kérdem : a jelen esetben azok közül
melyik lett betartva?
A becslést nem végezte szakértő erdőtiszt, árverést
nem hirdettek. Már e két körülmény elegendő arra, hogy
az eladás ne legyen szabályszerű. Hiszen az a körül
mény, hogy a kérdéses terület nem áll állami kezelés
alatt — azt hiszem — a szabályszerű faeladás feltéte
leit nem változtatja meg.
Az ily eljárás megtürése és annak ily módon való in
dokolása épen nem szolgál az erdőtisztikar tekintélyének
emelésére, sőt figyelembe véve a 7682--1/3—b—903. sz.
földmiv. miniszteri rendeletet, azt egyenesen nevetségessé
teszi.
E rendelet szerint a kezelő erdőgondnok által teljesí
tett becslést ugyanis a hivatalfőnök lehetőség szerint
mindig, de 2000 koronát meghaladó becsértéken felül
feltétlenül a helyszínen felülvizsgálni tartozik, ezen kivül
pedig szigorúan betartandók a 15217— 1899. sz. rende
let idevágó intézkedései, mert külömben az eladás meg
lesz semmisítve.
Akkor, midőn a fensőbb hatóság ily szigorú módon
kívánja a birtokosok érdekeit biztosítani és megvédeni,
mikor a kezelő erdőgondnoknak becslését is felülvizsgá
lat alá helyezi: ime csak azért, mert a terület nincs ál
lami kezelés alatt, erdőőri kvalifikáció is elegendő ahhoz,
hogy ily nagyobb becslés minden felülvizsgálat nélkül
elvégeztessék és a felsőbb hatóság által jóváhagyólag tu
domásul vétessék.
Ha már az ily visszás állapoton a fennálló törvények
alapján segíteni nem lehet, segítsen a magas miniszté
rium olyképen, hogy a kincstári hatóságoknál alkalma
zott erdőőri személyzetet az ily munkálatok elvállalásától
erélyesen tiltsa el, s utalja az ily munkálatok teljesítését
is az állami erdőhivatalok hatáskörébe.
Ha ez megtörténik, akkor a helybeli „potentátok“ az
ily „közbizalomban“ levő erdőőröket szakértőül nem al
kalmazhatják és az ily abnormis esetek nem fognak elő
fordulni.
A fentieket közzéteszem azon reményben, hogy úgy a
közérdek, mint az erdészeti szaktekintély megvédése cél
jából az orvoslás elmaradni nem fog.
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

FA K ER ESK ED ELEM .
A fiumei fapiacról.
Jóllehet általában nem valami élénk a fiumei piaci
helyzet, egyes cikkek erősen kimagaslanak a közepesség
színvonala fölé.
Jegenyefenyőt például rendkívül élénken keresnek és
nagyon jó árakon vásárolnák, csak lenne kapható. De
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nincs! Hogy miért nincs, annak két oka is van. Az egyik
ok az, hogy a nagyobb horvát fűrészek már hónapok
óta egyáltalán semmit se hoznak Fiúméba, s igy érthető,
hogy az az alárendelt u. n. parasztáru, amit a kis hor
vát és krajnai vizifürészek hoznak, annyira kapós, hogy
még alig érkezett meg, már el is kelt. A másik ok pedig
az, hogy a boszniai termelők Fiume elkerülésével expor
tálnak, illetőleg dalmát kikötőkből indítják útnak tengeri
szállítmányaikat. Az igaz, hogy ezek a dalmát kikötőkből
induló boszniai termelvények is nagyon meggyérültek az
utóbbi időben, mert a bosnyák kormány — nyilván tekin
tettel azokra a delegationális feszólalásokra, melyek fel
panaszolták, hogy a bosnyák kormány potom áron kótya
vetyéli el az ország fáját és az ottani termelők tönkre
teszik versenyükkel az osztrák alpesi vidékek fatermelését,
illetve kivitelét — beszüntette a további erdőeladá
sokat. Emlékezzünk arra, hogy egyes osztrák szaklapok
valóságos ujságháborut indítottak és viseltek a „bosniai
veszély“ ellen és az Oesterreichische Forst und Jagdzeitung hónapokon át vezércikkezett a bosnyák „rém"
ellen. Több mint valószínű, hogy az osztrák erdőbirto
kosok mindent megmozdító tevékenységére vezethető
vissza a további erdőeladások megszüntetése, de bármi
lett legyen is az indító ok, tény az, hogy a boszniai
kivitel nagyon megcsappant, már tudniillik a tengeri
kivitel, mert hozzánk Magyarországba és Szlavóniába a
legutóbbi hónapok alatt sokkal többet hoztak mint valaha,
mivelhogy itt a fogyasztás erősen föllendült és igen szép
árakat lehetett elérni.
Fiume szempontjából nagyon sajnálatos, hogy a hoza
tal ennyire megcsappant, mert az irányzat éppen most a
lehető legkedvezőbb, annál is inkább, mert az „Adria“
tengerhajózási társaság végre valahára, sok könyörgésnek
engedve, rászánta magát arra, hogy közvetlen járatokat
indit és tart fenn Afrika északi kikötőibe, ahol pedig tete
mes a fogyasztás, úgyszintén Lombardiában is, mely
piacokat sok fáradság után sikerült megnyernünk. És
most beteljesült, sajnos, az a régi közmondás rajtunk is,
hogy : „most már volna kivel, de nincs mivel 1“
Tölgyfából meglehetős készletek várják a vevőt, egyelőre
sajnos, eredménytelenül, legalább ami a gömbfát és a
fűrészárut illeti, mert ezekből, nehány kis tételtől el
tekintve, alig szállítottak el valamit. Annál jobban keresik
az ácsolt szélzetfákat és még ezeknél is jobban a fríze
ket (parketát), de többnyire eredménytelenül, mert a hány
parketfrizgyártó fűrészünk csak van, mind hónapokra előre
lekötötte termelendő áruját. Tempora mutantur! Alig több
fél esztendejénél, hogy a fűrészekben hegy magasságára
torlódtak össze az el nem adható frízek, most meg úgy
állunk, hogy nem győznénk annyit termelni, a mennyit
eladhatnánk.
Merőben ellentétes a szakma mostohagyermekének, a
bükkfának helyzete: igen nagy, tetemes kínálat és
semmi kereslet! Legnagyobb vevőnk, Olaszország meg
kezdte kalabriai bükköseinek kitermelését és folytatja azt
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napról napra fokozódó mérvben, sőt legutóbb Rómában
már bükkhámozó-gyárat is létesítettek, mely hir szerint
nagyon jól prosperál. Ha a létesítendő kereskedelmi
szerződések tárgyalása alkalmával valahogy azt találnák
elhatározni, hogy elfogadják az olasz részről behozandó
favámot, akkor bükkfatermelésünk olyan válságba kerül,
amelyből, ki tudja kikerül-e valaha; a bükk-kivitel azon
ban okvetetlenül tönkre tétetnék mindenkorra.
Behozatalunk Fiumében soha se volt tetemes, sőt még
szóra is alig érdemes. Egy buzgó importőrünk most próba
képen megkezdte kiküszöbölni a hamburgi behozatalt és
egy nagyobb tétel mahagónit és egyéb exotikus fát hoza
tott Fiumébe. Reméli, hogy emancipálhatni fogja a magyar
piacot a hamburgi behozataltól és hogy sikerülni fog
neki, Fiumébe terelni a Magyarországba irányuló amerikai
fakivitelt. Kívánjuk, hogy vállalkozása sikerrel járjon.
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥* ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥* ¥¥¥¥¥¥¥¥¥+¥

Dávid és Góliát.*)
Azokon a hosszú estéken, mikor a flottamanőverek al
kalmával hajónk egy esetleges éjjeli támadásra teljesen
fölszerelve harcra készen*cirkált a sötét éjtől borított fe
kete vizen, sokszor gondolkoztam azon : hogyan és mi
képpen lenne ez a valóságban ? Ha ez a harcra kész
állapot tényleges és valóságos harcra való előkészület
lenne ? Ha az ágyúk és gyorstüzelők talpa közé leheveredett tüzérség nem az üres patron-hordókat tartaná a
kezében, hanem acélgránáttal meg srapnellel töltött lö
vedékeket? Ha a nagy ágyúk torka igazán be lenne
tömve azokkal a két-háromszáz kilogramos acéltömbök
kel és a hajó peremére kikönyökölő legénység Mannlicher-puskája nem exercirozó patronokkal, hanem valósá
gos gyilkoló acélhengerekkel lenne megtöltve ?
És mi lenne akkor, ha az éj sötét leple alatt, meg a
zajló tenger tompa moraja által észrevehetetlenné vált
torpedó-naszád, a mely a közeli szírt-szakadékok vagy
szikla-szakadékok mögül száguldva rohanna felénk és
nem csupán gőzsípjának búgásával, meg a szirén sivító
sikoltásaival jelezné, hogy : lett volna alkalma kilőni ránk
a torpedóját (mert négyszáz méternél közelebb jutott hoz
zánk, mielőtt észrevettük) és ha a felénk irányított tor
pedó-lövedék tényleg találná hajónkat ? A lövedék pedig
nem negyvenöt kilógram margarinnal vagy fagygyúval
lenne megtöltve (mint a szokásos gyakorlati torpedók),
hanem igenis: negyvenöt kilogram lőgyapottal ? Hogy
lennénk akkor? Mi történnék velünk? — Sokszor gon
*) M utatvány: dr. Gáspár Ferenc
művéből.

„Hét év a tengeren“ című
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dolkoztam ezen. Oly sokszor, hogy idővel a következő
kép alakult meg és rajzolódott le képzeletemben :
Éjjeli 12 óra már elmúlt; a baloldali divízió kétszáz
nyolcvan embere lépett szolgálatba, a jobboldali divízió
pedig lement a függő ágyaihoz és lefeküdt. De csak ru
hástól, hogy a kürtriadó első hangjára már talpon lehes
sen és elfoglalhassa ütközet esetére kijelölt állomását.
A szolgálatban álló személyzet minden egyes embere ki
jelölt helyén van. A tüzérek a fedélzet-, a barbetták- és
kaszemattok nagy ágyúinál, valamint a parancsnoki la
kásban, meg a tiszti kabinokban elhelyezett gyorságyúk
nál és mitrailleuzöknél. A csata- (katona) árbocon*) két
kiválóan éles látású őrszem. A hajó peremén kikönyöklő
legénység maga elé fektetve tartja megtöltött kézifegy
verét és tágra nyílt pupillával fürkészi a sötét vizet és
szemhatárt abban az irányban, a melyből a naplemente
kor kémszemléjéről visszatért avizóhajó az ellenséges
torpedónaszád-flottilla éjjeli támadását valószínűnek jelezte.
A környék megvilágosítására szolgáló projektorok gé
pészei a sötétben tapogatva, még egyszer meggyőződnek,
hogy a csapok, csavarok, zárok és billentyűk labirintusá
ban tudnak-e villámgyorsan, az első odanyúlásra tájéko
zódni? A hajóhelyiségek egyes részeinek páncél-rekeszei
gondosan el vannak zárva. A helyzet-mutató lámpák,
tudniillik a jobboldali zöld lámpa és a baloldali vörös,
el vannak födve, valamint a hajó összes lámpái eloltva
vagy elfödve, hogy kívülről egyetlen fénysugár se legyen
látható. A lőporkamrák és municiós vasszekrények nyitva
vannak ; a sebesültek szállításához szükséges gyaloghintók és függőszékek a hajó különböző helyein elhelyezve ;
a hajó-kórházban minden el van készítve a tömeges se
besültek fogadására és a tömeges első segítségre.
A hajó óriás teste mint egy észrevehetien fekete tö
meg úszik a vizen. Lassan és óvatosan halad, hogy még
a hajó orra által fölvert fehér habok vagy a propellerek
vizcsapkodása se lehessen árulójává. A hajóhídon járkáló
őrtiszt lankadatlan figyelemmel, egyetlen másodpercre
meg nem szűnő, fokozott, valósággal fölcsigázott éber
séggel szemléli az egész szemhatárt.
A hajó parancsnoka a tisztek egynéhányával a fedél
zeten van. Halk suttogással beszélgetnek, hogy még a
szellő se vihesse el a hangjukat. A támadást az éjjel
biztosra veszik; a kémszemléről visszatért avizóhajó
látta a támadásra készülő torpedó-flottilát az e helytől
délkeletre eső szirtöbölben. A parancsnokot és tisztjeit
aggasztja a sűrű sötétség. Ez teljesen észrevehetetlenné
teszi a közeledő naszádokat és zavarja a hullámok mo*) Katona-árbocnak nevezik az újabb páncélhajókon azt a hatal
mas acél-oszlopot, a mely a régi „nagy-árboc“ helyén áll. Ennek a
tetejére páncéllal körülvett kis torony van építve, a melyen az őr
szemen kívül rendesen egy-két gyorságyú van elhelyezve. A katona
árbocnak egynéhány méter magas nyúlványa is van, amelyen egy
vitorlarúd van keresztbe fektetve. Ez arra szolgál, hogy erre húzzák
föl a jelzésre szolgáló lobogókat, gömböket és a villamos jelző
lámpákat.
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raja, a mely elfödi a naszádok szokásos és ismert zaját.
A várakozásban és a bizonytalanság által előidézett ag
godalomban is kimerült legénység figyelme idővel kissé
megcsappan. A hajóhídon álló őrtiszt itt-ott egy percre
meglazult éberséggel elmerül más irányú gondolatokba.
Még fiatal em ber; harminc éves. Nyugodt és higgadt, a
minők a komoly foglalkozású, tudománynyal biró és vál
ságos helyzetekkel már számtalanszor megküzdőtt férfiak,
vidám és gondtalan, deli és egészséges, mint az az em
ber, aki gyermekkorától kezdve a tengeren tölti életét és
boldog, mert — vőlegény. A tavaszi előléptetésekkel ka
pitány lesz, akkor nőül veszi. azt, a kire e szabad pilla
natában is gondol. Vájjon mikor látja őt ismét?
S o h a!!!
Torpedók jobbra, elől!
Valósággal vérfagyasztóan hangzik a csata-árbocról elsikoltott jelzés. Órák óta, percről-percre, úgyszólván másodpercenkint várták a jelzést és el is voltak rá készülve,
mégis meglepően, megdöbbentően hangzik. A fedélzeten
tartózkodó parancsnok fölrohan a hajóhidra, a tisztek az
állomásaikra. Riadó kürtharsogás és élesen sivító sípok
füttye riasztja föl a legénységet. Rohanva siet mindenki
a maga helyére és harsány vezényszavak hallszanak a
hajó minden zugában. A villamos projektorok vakítóan
fehér, széles fénysávokat árasztanak a hajó körül.
Jobbra, a hajó előrésze irányában, négy-öt fekete pont tű
nik föl a megvilágított tengeren. Nem nagyobbak, mint
a cápa kiálló hátuszonya az úszó emberhez viszonyítva,
de épp oly megdöbbentők a hajóra, mint amaz az em
berre. A fekete pontok rohamosan közelednek; rendkí
vül gyorsan száguldnak. Az orrukkal fölvert viz megvi
lágítva a villamos projektorok fehér fényétől, mint ezüst
eső hull vissza a fölkavart tengerre.
A megtámadott páncéloson száz és száz ágyúcsőből
meg puskából hangzik a menydörgés. A hány faj ágyú,
a menydörgés-skála annyiféle hangján dörögnek, pukkan
nak és bömbölnek. A mitrailleuzok és mannlicherek gyors,
apró pattogásába percenkint néhányszor beleszólnak a
nagy ágyúk fülsiketítő rettenetes dörgései.
A támadó naszádok közül kettő-három eltűnt a tenger
színéről. Elsülyedtek-e, vagy csak a be nem világított
tengerrész sötét leple födi el őket, ki tudja ezt most ?
E pillanatban, közvetetlen a hajó baloldalán alig kétháromszáz méterre attól, egy ponton, a melyre éppen e
pillanatban esik a villamos fénysugár, föltűnik egy na
szád teljes hosszában.
Közte és a páncélos között egy fehér csík látszik a
vizen : ezt a fehér csíkot a naszádról kilőtt torpedó-lö
vedék fölszálló légbuborékjai hozzák létre. Jele annak,
hogy egy torpedó úszik a megtámadott hajó irányába.
— A kormányt egészen jobbra!!! — ordítja a parancs
nok és sajátkezüleg rántja jobbra a hídon elhelyezett
kormánykereket, hogy eltérítse . hajóját a közeledő tor
pedó-lövedék útjából.
A naszádra záporként hulló ágyúgolyók egy pillanat
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alatt szétzúzzák a naszádot, a mely mint a fullánkját ki
bocsátott méh, belehal a sebesítésbe.
De ugyan e pillanatban mindent túlharsogó irtózatos
mennydörgés hallszik. A kilőtt torpedó szétrobbant a pán
célhajó vértezetén. Mint bikaviadaloknál a megbőszült
bika által felöklelt bekötött szemű szegény áldozat: a ló
fölfordul, és férfikar vastagságban ömlik belőle a bika
szarv által ütött seben a vére, úgy fordul a hatalmas
páncélos féloldalra. Fellökte a torpedó. Föl van szakítva
a teste! Agyúk, csónakok, emberek, egészben és ron
csokká tépve repülnek föl ötven méter magasra a koloszszális viztoronynyal. A betóduló víztömeg fortyanó örvé
nyekben zúgva ömlik a nyitott hajótestbe, a mely halá
los sebesülésében már nem egyéb, mint nagy tömeg
élettelen páncéltőmb, a mely rohamosan sülyed előbbi
elemébe.
Két-három perccel később az elsülyedés helyén még
forr, kering és csavarog a fölháborodott tenger.
T íz perccel ezután a felhők mögül előbujó hold nyu
godt és csöndes vizen füröszti sápadt sugarait. A tenger
oly sima, mint a tükör. Nem történt semmi.
Csak hatszáz ember pusztult el a föld színéről és az
emberi lángelmének néhány millió értékű csodaalkotása
emeli egy ponton néhány méterrel magasabbra a tenger
fenekét.

— Angolország erdészetéről. Anglia erdészete nem
nagy jelentőségű, mert kevés ott az erdő : az összterü
letnek alig ötödrésze.
Schlich tanár adatai szerint az angolországi erdőkben
évenként 2 millió angol tonna épületfát termelnek, a
külföldről pedig ezenfelül mintegy 11 millió tonna műfát
importálnak.
Az angol tudósok — minden a németekkel való politi
kai ellenségeskedés mellett is — a jövőben német min
tára szeretnék szervezni hazájukban az erdészeti igazga
tást és a szakképzést.
Ezt ajánlja Mr. Fraser is, a ki az „Edinburgh and
East of Scotland College of Agriculture“ intézeten az
erdészeti tantárgyakat adja elő, Szerinte, „a német erdőgazdálkodás elismerésre méltó sikereit főleg azon tudo
mányos és célravezető módszernek köszönheti, mely vala
mennyi intézkedéseit jellemzi. Az erdőtenyésztés irányitó
alaptételeit behatóan tanulmányozzák és körültekintéssel
megfontolva alkalmazzák. A különböző fanemek csak
megfelelő talajban tenyésztetnek, de figyelemmel vannak
az éghajlatra és a fekvésre is. Az állabokat, tekintettel
arra, hogy azokban később műfát fognak termelni, már
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előre a kellő záródásban nevelik!“ Ezt különösen kiemeli
Fraser, s rámutat egyúttal arra is, hogy e tekintetben
Angliában igen sok mulasztást követnek el, pedig Német
országban a tenyésztési viszonyok — általában véve —
rosszabbak mint Angolországban. A németországi erdők
talaja más mivelési ágra nem alkalmas. „Az erdők so
kat szenvednek fagyoktól, hótörésektől, szárazságtól;
gyakoriak a rovarkárok, gombabetegségek, s ezek mind
roppant károkat okoznak az erdőgazdaságnak; szóval
sok oly nehézséggel küzd a német erdészet, amilyenek
Angliában elő sem fordulnak. Dacára ennek, nálunk az
erdészet csak mostoha szerepet játszik ; és igen kevés
erdőt kezelnek rendszeresen.“
Hogy az erdőgazdálkodást intenzivebbé tegyék, első
sorban műszaki segédszemélyzetet akarnak nevelni;
azonkívül egy erdészeti akadémiának a szervezéséről is
van szó.
Az angol erdőtiszteknek pedig elég tér nyílik a mun
kára, mert mig egyrészt a már meglevő erdők fentartása,
szakszerű kezelése sok embert foglalkoztat, addig más
részt a tömérdek elpusztult erdő és kopárterületnek a
beerdősitése szintén több szakembert foglalkoztat. Dr.
Schlich tanár nemrégiben egyik felolvasásában azt mon
dotta, hogy az angolországi beerdősitésre váró kopárterü
letek kiterjedése nem kevesebb, mint két millió hektár!
Az erdősítéseknek azonban sok minden állja útját. Dr.
Sommerville szerint Anglia északi részeiben, de Skóciá
ban is a 300 métert meghaladó magasságban jövedel
mező szálerdőgazdaságot folytatni nem lehet. Ezt az
eddigi tapasztalatok eléggé igazolták. De még ott is, ahol
a tenyészviszonyok kedvezők, félnek a birtokosok a na
gyobb befektetésektől, melyek csak hoszszu idő múlva
hoznának némi hasznot.
A gyarmatok tengeri utón igen olcsón szállítják a
fűrészelt és faragott faválasztékokat, a mi az angolországi
fatermékek árát nagyon lenyomja. Az alacsony faárak
miatt félnek az angolok az erdőtelepítéstől.

Imecs Béla.
— A papirosgyártáshoz felhasznált faszükségletről. Érdekes adatokat közöl erről a kérdésről a Frank
furtban megjelenő „Allgemeine Forst- und Jagdzeitung“
júliusi száma, melyből következőket közlünk :
A papírgyártás az utolsó 30 év alatt óriási lendületet
nyert. Papirt régebben, majdnem 400 éven keresztül: len,
kender és gyapot rongyokból gyártottak, de ma ezen
anyagok a papírgyártásnál csak alárendelt szerepet ját
szanak, mert helyettük celluloset használnak mindenfelé.
Hogy milyen nagymennyiségű fát fogyasztanak a
papírgyárak, már abból is lehet következtetni, hogy csupán
a könyvek és újságok részére 1500 millió kgr. papirt
használnak fel évenkint. Megbízható statisztikai adatok
azt is igazolják, hogy évenként minden angol 6Va kgr.
papirt fogyaszt, minden amerikai 5'7, minden német 4 4
és minden francia 4-2 kilogrammot. Hogyha még hozzá
számítjuk a világ többi nemzeteit is, elképzelhető, milyen
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rengeteg papírmennyiséget fogyaszt évenként az emberiség.
Amint a múlt század közepén a papirszükséglet egyre
emelkedett, a nyers anyag előállításához szükséges ron
gyok nem állottak kellő mennyiségben rendelkezésre,
tehát megpróbálták azt szalmával, oroszkenderrel s egye
bekkel pótolni, mig 1855-ben megkisérlették a vegyileg
szétmálasztott fát is a papírgyártásnál felhasználni.
Ezen kísérleteknél több módszer alkalmaztatott, de a
legjobbnak a Motscherlich osztrák vegyész eljárása bizo
nyult s a celulose (vagyis sejtenye) ma is e szerint készül.
Ezen eljárás által mindenféle fából lehet papirost
gyártani. Eddig azonban a fagyártásnál a következő
fanemeket használták : a lúc- és a jegenyefenyőt, jegenye
nyárt, hársfát és a gesztenyét. Ezek közül leginkább a
lúcfenyőt használják s ezen fanemnek egy tömköbméteréből nagy átlagban 250 kgr. sejtenyét gyártanak. Ilyen
alapon csupán a nyomda alá szükséges papirosmennyiség
gyártásához évenként 5 millió tömköbméter fa használtatik fel. Ezek után önként jelentkezik az a kérdés, hon
nan fogjuk a folyton emelkedő papirszükséglethez megkivántató faanyagot a jövőben előteremteni, mert a vág
ható korú erdeinket jobban is tudjuk értékesíteni s kérdés,
hogy a gyérítés által kiszedendő fatömegek megfelelő
mennyiségben állanak-e majd rendelkezésre ? Felmerült
továbbá az a kérdés is, nem lehetne-e a tengerentúli
országok óriási mennyiségű, s most még alig értékesíthető
aloe, törpepálmák s más fanemek készletét papirosgyár
tásra felhasználni. Ha igen, ez esetben gyárakat kellene
ott a helyszínén felállítani, mert a fát Európába szállítani
nem volna érdemes.
Németországban a vékonyabb áterdőlési lúcfenyőt
papírgyártásra valamint bányafának is mindig igen jól
lehet értékesíteni s kétséget nem szenved, hogy az a
tengerentúli verseny által későbbi időben is piacra nem
találna, de bizonyos, hogy az öregebb korú erdőkre is
nemsokára rákerül a sor a sejtanyag gyártásánál.
Igen nagy segítségünkre lenne, mondja tovább az
említett lap, ha a bükkösök gyérítésénél kiszedendő fa
anyagot is felhasználnék a papírkészítésnél, a mit eddig
nem igen tettünk. Ez az utolsó megjegyzés minket
magyarokat leginkább érdekelhet. Sok és sok ezer hold
ma még értéktelen bükköse van az országnak s a folyton
emelkedő papirszükséglet arrra int, hogy némi körültekin
téssel azokból is lehetne papírgyártásra felhasználni
valamennyit.
, mecs Béla
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tövében a szenvedélyes kártyás. Megfejthetetlen, de ez
így van.
A vadászat olyan szenvedély, mely az egyszerű pórban
éppen úgy, mint a koronás főkben, egyaránt él és uralkodik.
Az erdő titka a z : hogy a vadászt magához becézgetni
tudja. Az erdőt és vadászatot szeretni tudni . . . arra
születni kell! Valakit megtanítani, vagy rákényszeríteni,
Kánikulában.
hogy szeresse az erdőt, és hogy vadászszá legyen, az
lehetetlenség.
Amióta a barkásodni kezdő nyárjasok felett az utolsó
Nem tudok elképzelni keservesebb, nehezebb feladatot
szalonka is elhűzódott, s amióta a fajdkakas dürgése is
egy nem vadászra nézve, mintha azt egy-két óráig tartó
elhallgatott, a vadászatra — nagy általánosságban —
hajtásban egyhelyben magában hagyjuk, hol senkivel szót
beköszönt a holt idény. Azért mondom általánoságban,
nem válthat. Többé-kevésbbé mindent meglehet únni; a
mert a hivatásos vadásznak fegyvere egész éven át egy
korral a természet is változik; vannak emberek, kik ital
napig sem lóghat a szögön. A ragadozók életfenntartási
ról, kártyáról, lovaglásról stb. stb. megszokott más em
ösztönüknél fogva örökös rettegésben, veszedelemben tart
beri gyarlóságról végkép lemondanak, vagy rossz szoká
ják hasznos vadjainkat s azért nekünk, kik nemcsak a
saikra ráúnnak, — de olyan vadászt, ki a vadászatba
vadászidényben járjuk az erdőt, a mezőt, mindig van
beleunt volna, nem ismertem még soha. Nem értem ez
alkalmunk egy-egy vörös frakkost vagy orvmadárfélét
alatt a vadászatnak olyan nemét vagy olyan módját, mely
elejteni.
az ártatlan vad legyilkolásában találja szenvedélyének
Az őzlakta vidékeken azonban a nem hivatásos vadász
maximumát, de aki minden eredmény nélkül, akár lő
a nyári hónapok alatt is hódolhat Dianának, hisz ápril
vadat akár nem, — a vadászatot mégis nemesen, oksze
15-től az őzbak — erdeink kedves lakója — már vadász
rűen mindenkor jó kedvvel gyakorolni tudja.
ható. Sokan már májusban vagy junius elején cserkész
Engem is ama bizonyos varázserő hatott át, midőn
nek reá, míg mások előszeretettel akkor vadászszák, mikor
július végén kimentem őzbakra szerencsét próbálni.
az őz üzekedése ideje elérkezett és ez rendesen július
Hajnali négy óra volt, midőn irodám ajtaját felnyitottam,
15-től augusztus 10-ig tart. A különben óvatos félénk
bakok ilyenkor egészen megváltoznak ; nyugtalanság vesz hogy a fogasról könnyű expressemet levegyem. Lakásom
előtti rozoga hídon éppen akkor fújta a reggeli szokott
erőt rajtuk s kötekedő hetyke legényekké válnak.
A szintén szerelemre vágyó karcsú sutákat, melyek nótáját a falu görnyedező csordása, a vén József. Kölcsö
vékony, éles szükölő hangon csalják magukhoz a szép nösen üdvözöltük egymást, és titokban örültem, hogy
tevőket, addig űzik kergetik, míg céljukat elérték. — A fogatlan vén felesége aznap nem segédkezett neki a
leánykaszámba menő üszők pedig messze hallható és az csorda összeterelésénél, mert hiába, minden vadász babo
idősebb a sutákétól egész elütő erősen szepegő, remegő nás egy kissé . , . Sebes léptekkel siettem aztán a topo
hangokat adva menekülnek az őket szorongató udvarlók lya-sorba, sietésemben feltartóztatott a béresigák hosszúra
nyúlt sora, mely lépésről-lépésre csendesen haladt, nagy
élők, míg végre kifáradva ők is beadják derekukat.
port verve maga után. A fáradt jószág kérőzve lépegetett,
mialatt a kocsi derekára támaszkodó béresek lomhán
Ki a természet szépsége iránt érzékkel bír, — ki az szipakoltak a kurta egyenes szárú makrapipájukból. A
erdőt jobban kedveli mint a festett szobát — ki a falu Veres-Erdőnek tartottam, s a Széplak alá érve, a líceum
zaját s a városi pletykát szívesen felcseréli a madarak kopott sövényéből nekem ugrott a számadó Bodri kutyája.
dalával, s ki végre az iroda dohányfüstös büzhödt levegő — Néhányat rikkantott rám, azután felismert és lombos
jét az ozondús erdei levegővel pótolni óhajtja, az az erdőbe farkát behúzva, szégyenkezve visszakullogott a régi vac
siet! Igaz ugyan, hogy augusztus elején csendesebb már kára. Rövid félóra alatt kiértem a Veres-Erdőbe. Ritkán
az erdő, mint Szent-János nap előtt volt. Elhallgattak az álló százados tölgyek közé jutottam. Megtépett koronáju
apró éneklő madarak, fiaikat fölnevelték, azok önállók kon meglátszik az idő vasfoga, s nem egy lehetett tanúja
lettek, maguk keresik táplálékukat s nemsokára ők is új a törökvilágnak. Tiszteletgerjesztő minden példánya. A
tűzhelyet alapítanak. Csupán egynéhány nyugtalan szár silány gyeptakaró, mely a talajt borítja, szánalmas kinézésű,
nyas lármája, mint az örökké eleven szajkó ideges zajon mert mindennap kétsorjával is megjárja az istenadta éhes
gása, a fáradhatatlan harkályok kalapácsolása s az erdő jószág: a birka. — Utam tehát meglehetős egyhangú
széleskedves madara, a fekete rigó, elevensége zavarják volt, s a folyton munkálkodó fakopáncson kívül más
madárfélét látni is alig lehetett. Két órai gyaloglás után
az erdő csöndjét.
És dacára az erdő eme csendes állapotának, megvan a Hagymáshegy aljára értem, hol egy sózó felett attól
az a varázsereje, hogy a vadászt mégis ki-ki csalja. pár száz lépésnyire egy vén cserfa oldalához simulva
De miben rejlik hát az erdő eme varázsereje? A rónán elővettem a csalsípot s néhányszor megfújtam, de kísér
éppen úgy születik szenvedélyes vadász, mint a Kárpátok letem eredménytelen maradt. Átmentem a Bikk-kúthoz
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próbálni újabb szerencsét, ha netalán a Diana rám mo
solyogna, de hívásom itt is eredménytelen maradt. Rég
megszokott dolog nálam, hogy vadászaton — s talán az
életben is — a szerencse kerüljön. Fortunám szekerén
a kerék ritkán forog és ha forog, rendesen nyikorog.
Tűrtem tehát e balsikert is csendes rezignációval, de ama
bizonyos varázserő, melyet az erdő és a vadászat reám
gyakorol, pihenni most sem hagyott s utamat a kedves
Polánkára, a Polánka-hegy laposára, egészen a Messzelátó erdőig folytattam.
Gondnokságom legjobb pontja a Polánkahegy. Nem
valami hegyóriás, mert csak 600 méter magas, de oly
kedvezően fekszik, hogy ellátni onnan a Vepórra, — Bucsonyra, Mátrára, a Bükkhegységre és a gölnicbányai
hegyekre is. A hegy orma egyik szemével a Rima völ
gyére néz, míg a másikkal a kies Balogvölgyére tekint,
mintha előharcosa s védbástyája lenne mögötte fekvő
hegyláncolatoknak. Olyan merészen tekint a szemközt
levő Bükkhegységre, mintha csak párviadalra hívná ki
azt! Szóval, minden tekintetben egy kiváló szép hely ez
s mi több, vaddús része gondnokságomnak.
Tizenöt éven keresztül jártam e kis hegyet, s nincsen
talán egy talpalatnyi hely, egyetlenegy fa, hol többször
meg nem fordultam volna. Fiatalkoromnak legszebb
emlékei fűződnek hozzá!
Fent a hegytetőn több őzkaparásra akadtam. Nehány
fiatal fának lehorzsolt kérge eléggé igazolta, hogy több
baknak kell a közelben tartózkodni, Amint csendesen
bandukolva igyekeztem fel a tetőre, alattam a Bikkutfeletti meredek oldalban egy szép őzbakot pillantottam
meg. Egy fűzfa mögött állt s úgy véltem kivenni, hogy
kampójával a fa kérget hántogatja. Távcsövem segítségével
azt is láttam, hogy a legyek igen alkalmatlankodnak,
mert fejével, lábaival folyton olyan mozdulatokat tett,
mintha elakarná ijeszteni az alkalmatlankodó sereget. De
a vadászláz engem is elfogott, s nem sokáig gyönyörköd
tem az ő kecses mozdulataiban. Egy vén bükkfa mögé
rejtőzve, megfújtam az őzhívót háromszor-négyszer gyor
san egymásután, a suta negédes hivó hangját utánozva,
mire a szerelemittas karcsú gavallér fejét fordítva, prezen
tálta szép több ágú kampóját. Újból sípoltam, mire egy
vén bakhoz illő megfontolással lassan felém lépegetett,
mialatt szemével minden irányban körültekintgetett, közbe
közbe a földön szimatolt. Egyszer csak megállott, mintha
lábai gyökeret vertek volna. Megint sípoltam egymás után
kétszer, mire a feltüzelt bak gyanútlanul riadva, nagy
ugrásokkal közeledett felém. Az ingó magas epilóbium
és a fényesre csiszolt kampó végei jelezték min
den mozdulatát. Nyolcvan lépésre lehetett, midőn kis
expressem eldördült s magas lapockalövéssel tűzben
rogyott össze az imént még büszke szeladon. Vadásztropheaim egy szép példánynyal szaporodtak, vadászkaland
jaim egygyel gazdagabbak lettek s a Palánkahegy iránti
szeretetem hálakoszorúját újból egy emlékvirággal gazda
gíthattam.
Kolbenheyer Gyula.
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A vad meg a vasút.
Sok oly vidéken, hol új vasútvonal épült, általános a
panasz, hogy a dübörgő, prüszkölő, sípoló s tüzethányó
vonat a vidék vadját, — és pedig úgy a nagyját, mint
apraját, — zavarja, ijesztgeti, háborgatja és hogy e vi
dékekről lassan a vad teljesen elszokik, s más csendes
helyekre költözik.
Tagadhatatlan, hogy sok igazság rejlik e panaszban,
mégsem kell azt szórul-szóra venni. A vad lassan meg
szokja a különféle zajt, s látva, hogy semmiféle baja sem
támad, nem fél tőle többé.
Még gyermekkoromban láttam több hazai vadasker
tünk mellett elhaladó vonatról, — hogy az őzikék, —
de különösen a dámlapátosok, alig pár lépés vagy ug
rás után egykedvűen, s bambán néztek a száguldó ma
sina után.
Az embert életfentartás iránti gondjai és hivatala nagy
részt egy helyhez kötik. így a kisebb, s inkább hivatalos
jellegű utazásoktól eltekintve, — bizony magam is már
jó ideje nem ültem „huzamosabban“ a vagonyban, s
midőn erre az idén véletlenül alkalmam nyílt — termé
szetes — az utazás célján kívül leginkább az átutazott
vidékek vadneme és gazdagsága érdekelt. Ebből a szem
pontból azután egyebet nem is csináltam, mint bámul
tam ki az ablakon. Elnéztem a már többször látott, de
mindig újdonságot nyújtó, érdekes, szép környezetet, a
rajta nyüzsgő élettel; s a mint a tájak kaleidoskop mód
jára változtak a rezgő kocsi poros ablakában, úgy repdestek a gondolatok is, ki kapva egyes emlék-részlete
ket életemből, melyek színköre ép’ a szemlélt környeze
téhez volt hasonló. Boldog emlékek! És én azt hiszem,
hogy ha már egyebünk nincsen is, némi megnyugvást
adnak ezen emlékeink; legalább addig a határig, a me
lyen túlmenni úgyis lehetetlen !
A kinek szerencséje van az év különböző szakaiban
utazgatni, s feltéve, hogy a természet s annak élő lé
nyei iránt is érdeklődik, — az tapasztalhatta, hogy a ki
kelet hónapjaiban egyazon vidéken is hasonlíthatlanul
elevenebbek a mezők vetései, s a rétek virányai. Ez igen
természetes is. Hisz a mi a virágnak, növénynek a ki
kelet, az az állatvilágnak szintén a létfentartás, a szapo
rodás ösztönszerű fakadása. Csak hogy, mig a helyhez
kötött növényvilágban a magas gondoskodás, a szaporo
dás legnemesebb alkotását megfelelő kényelmesebb és
sokszor mystikusnak látszó módozatokhoz kapcsolta, —
addig a mozgékony állatvilág, a nembeli érzelmeinek
szükségszerű tevékenységét — fáradalmakkal kötötte
össze. S ehhez tartozik a járás-kelés, a kóborlás, az örö
kös mozgás — minek részben a szerelem nemes érzése,
— sokszor azonban a sárga irigység, vetélkedés s az
életölő féltékenység a rugója.
Ezért van a kikelet jóleső, s új életre keltő langy fu
vallatában a feltámadás az egész földtekén ; ezért látjuk
ez évszakban a zöldelő erdőt, s mezőt vadjaival bené
pesülve.
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Midőn a vasúti „sztrájk“ végével nagy s kiváncsi re
ményekkel duzzadtan zónáztam magam is a hazánk erő
sen fejlődő metropolisában megtartott gyűlésre, végig vitt
a vaskocsi a bérces Erdély, s a rengő, végnélkülinek
látszó Alföld legszebb részein. Tartózkodási helyem apró
állomásocskáján, még a pir nélküli hajnal félhomályában
ültem fel a kocsi fülkéjébe; világos reggel robogtunk át
a kanyargós Oltón, délben a piszkos-sárga Maroson;
késő délutáni órákban a keskeny Kőrösökön, s még nap
nyugta előtt az annyiszor vad Tiszán.
Célommal, — t. i. a gyűlésen megjelenni, s ott kol
légáimmal a kellemes semmittevés hallgatásába merülni,
— tisztában lévén, az ahhoz való előkészületek nem
igen zavartak merengéseimben, igy a különben is ked
ves foglalkozásomnak, — a természetbeli megfigyelések
nek szentelhettem szabadságom e kis idejét. Néztem te
hát a festői szép tájakat, majd a mezőgazdasági földeken
érdekelt az állapot, vájjon hogy-mint nő a vetés ? Porumbák közelében egy tó mellett haladtunk; itt négy tőkés
ruca röbbent fel, s nyomban vonatunkkal versenyt repül
tek. Egy kis darabig ment a dolog, de bizony hamar
belefáradtak, s akkor elhagyva a vonatot, a nem messze
csavargó Ölthöz tértek.
Különben érdekes, hogy egyáltalán a vad több neme,
— különösen a szárnyasok, — a felkelés után a vonat
tal óhajt versenyezni. Ez utóbbiaknál a tyúkfélék (fácán,
fogoly, fürj) térnek el ettől, ezek azonnal derékszög alatt
távoznak a száguldó gőzkocsitól.
Talmács mögött egy magas töltésen haladtunk. A töl
tés alatt és mellett egy ritkás éger-liget setétlett, melyet
egy apró kis csermely hasított keresztül. A csermely part
ján egy már jócskán kikezdett öreg nyúl feküdt, rajta a
szárnyas vérszopóval — a héjával. Nem repült el, pedig
nem voltunk tőle 4 méter távolságra, hanem meglapulva,
csőrében cafattal, sunyi módra, mintegy mozdulatlanul
nézett fel a vonatra, s követte azt éles, merev, rabló
szemeivel. Körülötte s a közeli fákon ólálkodott mintegy
tiz varjú; ezek azonban közeledtünkre krákogva szanaszéjjel röpkedtek.
A Cibin partján, tőlünk vagy húsz méterre, állt egy
halászgém. Erősen kifeszítve magát, hosszú vékony nya
kát s csőrét égnek meresztve, gúnyosan nézte a vona
tot, de nem szállt odább.
Szeben előtt vadgalambok keltek fel közeledtünkre, s
ezek is egy jó darabig velünk tartottak, s csak akkor
tértek ki, midőn a vasút mellett elhaladó országúton
szemközt jött egy gyakorló század gyalogság, s egyenesen
emelkedtek az ég felé, hogy a hegyek irányában el
tűnjenek.
A Szerdahely mögötti nagy réteken hat szép barna sas
ült, valószínűleg útban voltak ők is. A vasúttól mintegy
20—25 méterre lehettek. Nyugodtan bevártak; midőn
egészen közel értünk, kettő lustálkodva felrepült, de alig
pár szárnycsapás után leszálltak. Az egyik talán ép egy
egeret is fogott, amin a szomszédjával összeveszett.
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Alvinc és Piski között egy alacsony fiatalos sűrű mel
lett haladtunk, mely a mezőgazdasági területen apró ku
koricással volt határos. Már messziről láttam a kukori
cásban egy nagyot-ugró rókát, mely biztosan egy egeret
vagy pockot csípett el. Közeledtünkre gyors lépésben
menekült a sűrűig, de a veres frakkos nem bujt el a
fiatalosba, hanem annak szélén leült, s úgy nézett
utánnunk.
Ugyanezen szakaszon egy őrház mellett elhaladva, —
egy kisfajta házőrző eb megugatta a vonatot; midőn
hozzá értünk, őrült nyargalással akart követni, de persze
nemsokára elmaradt. Ezt ép’ igy, még többször meg
figyeltem.
Konop tájékán egy darabig a vonat a Maros partján
halad. Egyszerre kelt ki a tőlünk alig 10 méternyi távol
ságban fekvő part alól 2 tőkés réce és egy jegér (Alcedo
hispida). A récék egész a vonatunkhoz jöttek, s e mel
lett és e fölött repültek 3—4 percen keresztül. A jegér
a víz felett repült, s midőn a kacsák kifáradva, vagy
megunva a mulatságot, elhagytak, a jegér még mindég
szívósan követett, mígnem a Maros a vasúttól elkanya
rodott, s ő is azt követve, eltűnt. Ez is igazolja, mily
erős és ügyes röptű a kis, de szép tollú halrabló.
Paulis tájékán két fürjet vert fel vonatunk, melyek egész
a töltés mellett üldögélhettek. Derékszög alatt repültek
el, de alig 30 méter távolságban már leszálltak.
Arad és Gyorok között az alacsony kukoricásokból vagy
15 gerlemadár szállt fel. Kezdetben mind a vonatunk
kal versenyeztek, de csakhamar össze zavarodtak, s szanaszéjjel ismét leszálltak a tengeri közé.
Arad megett a vetések között, — minél inkább estébe
hajlott az idő, — annál több tapsifüles kergetődzött. Egy
cseppet sem zavartatták magukat a dübörgő, füstölő ma
sinától. Akárcsak a legrejtettebb, s legbiztosabb helyen
lettek volna; áldoztak a kikelet édes, csiklandós vonzal
mának. Rendesen egy kan kergetett egy nőstényt; lehe
tett azonban 3—4 darabot látni egymás után ; sokszor
alig voltak 5—6 méterre a vonattól, s reá sem hederí
tettek 1 Békés-Csaba tájékán már egészen ellepték a me
zőket. Azt hiszem, a mi e helyen volt, az mind talpán
is nyargalt, különféle bohóc-ugrásokat produkálva. Hja,
ilyen a tavaszi érzés!
Ugyanezen tájékon, — ha nem csalatkozom, kissé setétes volt — a zöld vetésben láttam 2 őzet feküdni, a
vonattól mintegy 40 méter távolságra. Meg sem moz
dultak, csak bámultak felénk. Magam sem tudom honnan
jöhettek ide, mert erdőt, bozótot semerre sem láttam.*)
A gyomai határban számtalan vetési varjú keresgélt a
földeken és réteken ; köztük mintegy 7—8 gólya sétál
gatott. Némelyiket egy ostorral lehetett volna a vonatról
meglegyinteni, ennek dacára egy sem kelt szárnyra.
*) A közeli Wenkhein-féle vagy az Almássy gróf vaddús területé
ről gyakran vetődik őzvad a csabai határba. Magam is láttam ott
körvadászaton többször őzeket.
S ze rke sztő.
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A Tiszán átrobogva, a parti füzes nádasának vizében, éppen az ellenkezője tűnik ki. A fogolymadár ugyanis
azon állatok közé tartozik, a melyek állati és növényi
vadkacsák úszkáltak, reánk ügyet sem vetve.
A gondos szemlélő még azt is észre vehette itten, a táplálékot fogyasztanak, de a fogoly inkább kedveli az
mint a komámasszony meg egy . . . nyúl, ugrottak ki elsőt. Az esztendőnek nagyobb részében csak rovarokkal
a parti füzes zöldleveles bokrából. Ezekre a zakatoló vo táplálkozik, s amellett a különféle gyomoknak magvát
fogyasztja. Rengeteg számú férget, csigát, bogarat, sőt
nat — úgy látszik — nagyobb zavaró hatással volt.
De már erősen kezdett setétedni. Az égő nap fényes hernyót pusztít el a fürge madár. De azonkívül minden
korongja méltósággal szállt alá a csendes síkság végte útjában eső gyomnak a magvát felszedi; s az igy kelet
lenségében, s a félkörben megjelent hosszú halvány pi kezett hasznot a mezőgazdák egyáltalában nem méltá
ros reflex-sugarak fényében, festői színekkel mosódtak el nyolják. Ha azonban elgondoljuk, hogy egy 18—20 drb.a tanyák, kútgémek, ákácsorok kimagasló pontjai. Egy-egy ból álló fogolycsalád naponként mennyi káros rovarfélét,
gyenge harang-kongást, gulya-kolomp hangot, esti kur- mennyi gyommagot képes elpusztítani, a fogolymadárnak
jantását a kondásnak, csikósnak, röppentette a szellő hasznosságát letagadni lehetetlen.
vonatunk nyitott ablakai felé, s lassan-lassan fekete fá
Az is bizonyos, hogy vetéskor a fogoly a különféle
tyolét terjesztette a csendes és néma tájakra. Elmaradt i mezőgazdasági magvakat sem veti meg, de ne feledjük
Nagy-Káta, Maglód, Rákos s nem sokára a villamlámpák el, hogy mindig csak a föld színén levőket szedi fel,
vakító fénye jelezte, hogy immár megérkeztünk hazánk melyek hasznunkra már úgy sincsenek. Gabona-éréskor
metropolisába, szép fővárosunkba, mely annyi fényt, de is csak az elhullott szemeket szedi föl, mig a kalászok
ban levő szemet soha meg nem dézsmálja.
még több árnyat rejt titokzatos méhében !
Ezekből tehát önként következik, hogy a fogolymadarat
a mezőgazdának, — még ha nem vadász is — feltét
Elmúlt rég’ a tavasz. Itt-ott már kereszteket lehetett
lenül kímélni kell, s télen, midőn megélhetése amúgy is
látni a learatott tarlókon, s az akácok poros levelekkel
veszélyeztetve van, gondoskodjunk arról, hogy búvóhelyet
bólintgattak a tikkasztó hőségben, midőn ezen utat újra
leljen a ragadozók ellen és éhen el ne pusztúljon.
megtettem. Hanem a vadnak hirét sem lehetett most
Az időjárás viszontagságai, valamint a ragadozók elleni
látni: alig pár galamb, gerle, nyúl tűnt fel az egész vo
megvédés céljából, készítsünk a foglyoknak télire néhány
nalon. Ezek is oly bágyadtan, leverve, kedv nélkül mo
fenyőgalyból összetákolt menhelyet, de ne sajnáljunk
zogtak, s a vonattal még kevésbbé törődtek !
naponkint néhány liter buzaszemet lehetőleg még kalász
Gödöllő tájékán mentünk este felé. A vasút és a mint
ban elibök szórni, mert ezt a kis áldozatot bőven kárpó
egy 80 méter távolságban lévő erdő közötti mezőgazdatolja a fogolynak fent felsorolt haszna.
sági területen lévő zabtábla mellett — vonatunktól vagy
Uj fácánfaj. Orosz tisztek Mandzsúriából, — írják a
30 méterre — állt két szép kecses őz-suta. Az egyik
napilapok — legutóbb egy olyan fácánfajt vittek Szt.felemelt fejjel nézett reánk, a másik azonban legelészett,
Pétervárra, mely nagyságra az eddig Európába behozott
de semmi gyanút sem mutattak.
összes fácánokat felülmúlja. Az uj fácán tollazatra, illetve
Mindezekből látszik, hogy bármely vidéken is, a vad
a toliszínezésre nagyban hasonlít a közönséges kínai ör
nak minden faja és neme megszokja a vonatok ijesztő
vös fácánhoz, de azért tollazata, egészben véve, mégis
dübörgéseit, füttyeit, s nem fél tőle. Alaptalan tehát azon
pompásabb. A tojó csak kevéssel kisebb a kakasnál, s a
feltevés is, hogy a vasutak a vad szaporulatára vagy
színezése épp olyan, mint a kakasé, csak valamivel hal
tartózkodására látható befolyással lennének. Ennek külön
ványabb. Ezen uj fácánnak állítólag Mongólia a hazája,
ben ellentmond Csehország is. Ott ugyan elég a vasút,
csakhogy onnan elkalandozik Mandzsúriába. Most az új
mégis mennyi a vadja?! Természetes, hogy kezdetben
fajtával Pétervárott keresztezési kísérleteket óhajtanak
idegenkedni fog tőle, de csakhamar annyira hozzá szokik,
tenni, hogy termékeivel megismerkedhessenek. Nagyon
hogy figyelembe se veszi.
kiváncsiak vagyunk, hogy az ismert fácánfajták közül
Hanem azért nem kell elbizakodni, nem kell azt sem
melyikről van itt szó, vagy a szóban levő tényleg eddig
elfelejteni, hogy a ki jó lövő — még mindig igen meszismeretlen uj fajta lenne?
sze lehet, a nemes, igaz vadász elnevezéstől! Első sor
A szarka és a szürke varjú igen nagy ellensége a
ban jö n tehát a tenyésztés, akkor aztán fütyülhet a
kis vadnak, mert nemcsak a fogoly- és fácántojásokat és
vasút is.
csibéket pusztítják, de kárt tesznek a néhány napos
Pöstyén, 1904. julius hó 28.
nyulacskákban is. A rablómadarak pusztítása nehéz fel
Vadászüdvvel: Craus Géza.
adat, különösen a szarkák igen furfangosak, a bagoly
kunyhóra sem mennek. Leginkább a fészekszedéssel
Kártékony-e a fogoly madár? A mezőgazdák gyak pusztíthatják őket, de ezt a legtöbb helyen rosszul gyako
ran panaszkodnak a felett, hogy a fogolymadár sok kárt rolják. Sokan a fészkeket pusztítják el, mások kiszedik a
okoz nekik. Ez a panasz azonban csak légből kapott tojásokat, de egyik módszer sem célszerű. Leghelyesebb
állítás, mert ha alaposabban vizsgáljuk meg a dolgot, bevárni azt az időt, a mikor a rablómadarak tojásaikat
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kikeltették. A fiókokat ilyenkor kell pusztítani. Ha csak a
fészket pusztítjuk el vagy a tojásokat szedjük ki, mitsem
érünk el, mert pár nap múlva elkészül az uj fészek s a
madarak pár hét alatt friss tojásokat raknak.
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* Kinevezés. A m. kir. főldmivelésügyi minister az
állami kezelésbe vett községi és némely más erdők és
kopár területek kezelésénél alkalmazott erdőtisztek létszá
mában Komaniciu János akadémiai erdőmérnök hall
gatót (a dési m. kir. állami erdőhivatalhoz) m. kir. erdő
gyakornokká nevezte ki.
* Uj földmivesiskola. Kis-Szebenben legközelebb uj
földmivesiskola nyílik meg 50 tanulóval. Az okszerű
földmivelés szempontjából ez az iskola megbecsülhetetlen
haszonnal fog járni.
* Gyümölcskiállitás Szombathelyen. A Vasvárme
gyei Gazdasági Egyesület elhatározta, hogy az ősz folya
mán Szombathelyen megyei jellegű gyümölcskiállitást
rendez, a melynek kivitelével az egyesület kertészeti szak
osztályát bízták meg.
* A szőlő csomagolásáról. A közeledő szőlőidény be
állta előtt szükségesnek látjuk e kérdéssel újólag foglalkozni.
Már többször — úgy látszik azonban, még mindig nem
elégszer — hangoztattuk azt, hogy téves állítás az, mintha
a magyar szőlőt ládába csomagolni nem volna helyes.
Ez ma, mint a tapasztalat bizonyítja, már meghaladott
álláspont. Nemcsak lehet és szabad, hanem kell is a
kivitelre szánt csemegeszőlőt ládákba csomagolni. A leg
több német piacon ugyanis szívesebben veszik a ládába
csomagolt szőlőt.
A mi a ládacsomagolást illeti, azt hisszük, ez a terme
lőknek is érdeke, annyival is inkább, mert nem nehéz
feltüntetni azon előnyöket, melyeket e csomagolási mód
a termelőnek, illetve a szállítónak nyújt. Egy 5 kg.-.s
kosár súlya tudvalevőleg körülbelül 600 gramm s az ára
26 fillér ab feladási állom ás; mivel pedig a szőlőt a
külföldön bruttosuly szerint veszik, a termelő a kosaraiért
a szőlő árát kapja. Csakhogy egy kiló szőlőért a termelő
alig kap többet, mint 30 fillért kilónként ab feladási
állomás. 5000 kg. szőlő szállításánál tehát a szállítónak
kosárvesztesége van, a mit a szőllő árában kellene vissza
nyernie. 5000 kg. szőlő csomagolásához u. i. 1000 drb.
kosár kell, melyek önsúlya a fentiek szerint (1000'"600)
600 kg. s értéke a vételkor á 45 fill. kg.-ként 270 korona,
holott a 600 kg. szőlőért (mert hiszen szőlőárban kel el)
kap á 30 fillért ab feladási állomás, vagyis 180 koronát.
Mint ebből is látszik, a szállítónak 5000 kg. szőlő kül
földi eladásánál 90 korona kosárvesztesége van.
A ládacsomagolás mellett azonban nemcsak hogy nem
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vészit a termelő, hanem még némi ládanyeresége van,
mert egy kiló láda circa 26 fillérbe kerül ab feladási
állomás. 5000 kg. szőlőnek ládába csomagolása mellett
tehát fenti példa szerint 24 korona ládanyeresége volna
a szállítónak. Tehát maga az a körülbelül 120 korona
megtakarítás kocsirakományonként, mely a ládacsoma
golásnál a kosárcsomagolással szemben mutatkozik, elég
volna, hogy a szállító közönség — külföldi, főleg Német
országba irányuló szállítmányoknál — a ládacsomagolásra
áttérjen. Az a körülmény pedig, hogy a fontosabb német
piacokon igy kívánják, mintegy parancsolólag kényszerít
bennünket, hogy a ládacsomagolásra áttérjünk.
A már fentebb jelzett 120 korona megtakarításon kívül
megbecsülhetlen előnye a ládacsomagolásnak még az,
hogy a ládák a vasúti kocsik jobb kihasználását lehetővé
teszik, meri a ládák minden hézag nélkül — a nélkül
tehát, hogy holttér képződnék — egymás mellé és fölé
helyezhetők el. Nagy előny az is, hogy a ládacsomagolás
mellett különleges kocsiberendezések használata (mint
bakok, rácsok) fölöslegessé válik. A kocsik jobb kihaszná
lása folytán a fuvardij is olcsóbb, mert nagyobb mennyi
ségre oszlik meg.
Az az ellenvetés azonban, mintha a ládacsomagolás a
mi szőlőnknél, az olasz szőlőnél gyengébb, illetve puhább
héja miatt nem válnék be — mese. Ládában szőlőink, a
mai csekély szállítási kockázat mellett (hiszen a ma este
feladott áru már másnap este Breslauban, mig a rákövet
kező reggelen Berlinben s délután Hamburgban van)
legalább is oly jó állapotban érkeznek ki, mint kosárban,
s ezen állításunk bizonyitásaképen hivatkozunk a „Magyar
Szőlő- és Gyümölcstermelők szövetkezeté“-re, mely tavaly
az általa exportált szőlő jó részét (40,000 ládát) ládában
helyezte el külföldön, valamint mindazon nagyobb expor
tőrökre, kik ládában szállították.
Fő a csomagoláshoz való értelem, ezen fordul meg az
egész. Ládában történő csomagolás mellett továbbá igen
szép felületet, „tükröt“ lehet adni a szőlőnek, miáltal
szép, festői képet mutat, ennélfogva a vevők fontonként
egy-két fillérrel jobban is fizetik, mint a kosárárut. Fa
gyapotra pedig emellett egyáltalán szükség nincs.
A szőlőnek a ládába berakása „fordított csomagolás“
mellett történik. E fordított csomagolási mód abban áll,
hogy a láda fedelét szegezzük le először s a berakást a
fedélre eszközöljük, hová a legszebb fürtöket (piros, fehér,
fekete) keverve szorosan egymás mellé helyezzük el. A
fürtök berakása és a fenék leszegezése után a ládát
egyszerűen megfordítjuk s igy az a rész, melyet először
raktunk be s hová a legszebb fürtöket helyeztük el, a
láda tükrét képezi, melyet hogy mindenki azonnal fel
ismerhessen, függő, illetve ragcédulával vagy felírással
látunk el. A vevő a ládát ott nyitja ki, hol a ragcédula
van s igy mindjárt a szép, gondosan elhelyezett felület,
„tükör“ tárul szeme elé, mely, mivel szép festői képet
mutat, ritkán téveszti el hatását a vevőre s igy aztán
jobban is megfizeti, mint a kosárárut.

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

178

MAGYAR

A Magyar Szőlő- és Gyümölcstermelők Szövetkezete
(Nagykorona utca 17.) szőlő- és gyümölcsszállitásra alkal
mas ilyen 3 és 5 kg.-os ládákat készséggel szállít. E
ládákat a szőlőszállitó közönség szives figyelmébe — saját
érdekében — ajánljuk, mert ily ládákban a szállítás a
termelő, illetve szállító versenyképességét a fennebb el
sorolt előnyök és költségmegtakarítások folytán jelenté
kenyen emeli.

* Mennyi káliumra van a szőlőnek szüksége?
A szőlőnek káliumszükségletét az istállótrágyával egy
magában nem fedezhetjük, mert a szőlő évente hajtá
sainak beérlelése és fürtjeinek tökéletes kifejlődéséhez
nagyon sok káliumot igényel. Hogy a szőlő nagyon hálás
lehet a kálitrágyázásra, azt egy rajnamelléki szőlőben
végzett kísérlet szembeötlően bizonyítja. Ezen szőlőnek
olyan részére, melyen már úgy állottak a tőkék, hogy a
területet szőlőuntnak tekintették, erős kálitrágyázást adtak
és a következő év tavaszán a kálival trágyázott parcella
már messziről kivált a többi szőlő közül erőteljes fejlő
désével, pedig az egész terület minden harmadik évben
istállótrágyát kapott. Ősszel a kálival trágyázott területen
erősebb venyigék voltak, egészségesen értek be, és a
kővetkező évben a kálitrágyázás megismétlése után a
tőkék nagybogyóju, erős fejlődésü fürtöket hoztak. Ez
mutatja a kálival való trágyázás nagy jelentőségét a
szőlőben és mindenesetre ajánlatos kipróbálása ; ha tehát
adott esetekben nélkülözi a szőlő talaja a káliumot, a
káli és foszfortartalmu, el nem adható venyigéket, és ki
főzött törkölyt pedig, ha már nem használható, a komposzt
telepen legjobb hamuvá égetni és a hamut a szőlőbe
kiszórni.
* Uj szer a hangyák ellen. A hangyákkal sok bajuk
van a méhészeknek és talán a gyümölcstermelőknek és
másoknak is, s azért pusztítják is őket mindenfélével, de
nem mindig sikerül az okos és szív ós rovaroktól meg
szabadulni. Az embernek ugyancsak meggyűlik velük a
baja, ha nagyon elszaporodnak. A „Bulletin de la Societé
d’agricultur“ cimü francia méhészujság a következő
tanácsot adja a hangyák által zaklatott olvasóinak, hogy
megszabaduljanak tőlük: A hangyák fészke közepébe
(akár bolyban, akár pedig földüregben vannak) lyukat
kell furni és egy darab kámfort bele dugni. Rövid idő
múlva a hangyák el fognak tűnni. A méhkaptárak oldal
falait és egyáltalán a hangyák ellen megóvandó tárgyak
felületét, ha kámforos rongygyal megdörzsöljük, a hangyák
kerülni fogják.
* Erdőégés. Gánóc-fürdőből jelentik, hogy a Tiszolc
és Savnik határában levő erdő —- amelynek egy része a
szepesi püspöké, másik része pedig az Uhlarik-féle ura
dalomhoz tartozik — teljesen leégett.
* Szőlőlimonádé. Görögországban az éretlen szőlő
ből egy ott igen kedvelt hűsítő italt készítenek oly for
mán, hogy a savanyu bogyókat összezúzzák s az igy
nyert levet vízzel felhígítván, cukorral kellőleg meg
édesítik. De szokták az éretlen szőlőt cukorba befőzni
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is, amiből nagyon kellemes izü pecsenyemelléklet lesz.
Szokták aztán még az éretlen szőlő kisajtolt levét üve
gekbe huzni s hogy meg ne romolják, felül rá faolajat
töltenek, ami a levegő behatolását megakadályozza. Ezt
a levet aztán különféle ételekbe czitromlé helyett hasz
nálják, amelyhez ize hasonlít.
* Nagy pince. A román kormánynak van a leg
nagyobb borpincéje a világon. Galatz és Barbis közt van
egy alagút, amely egy éve kész, de amelyben nem jár
hatnak a vonatok, mert a földcsuszamlások igen gyako
riak. Ez a 870 m. hosszú alagút már 4 millió frankba
került, végül is bérbeadták egy borkereskedőnek 6000
frank évi bérért. Az alagutban 4000 hordó fér el, de ha
tekintjük, hogy ez a pince 4 millióba került és csak 6000
frank bért lehet érte kapni, bízvást mondhatjuk, hogy ez
a világ legdrágább.pincéje.
* A tehéntej eltartásáról. Hogy mennyi ideig lehet
a tejet egész friss állapotban eltartani, arra nézve kisérj
letett tettek a Hamburgból elindult Pennsylvania nevű
gőzhajón. A hajó március 22-én ért New-Yorkba, mely
alkalommal magával vitt egy zárt edényt, melyben már
cius 8-án fejt tehén-tej volt. Március 23-án a tejet meg
vizsgálták és még friss állapotban találták. Megjegyzendő,
hogy a tej az egész utón a fagypont alatti hőmérséklet
ben állott.
* Az amerikai kivándorlás ellen. Az Amerikába
készülő iparosoknak nem tudjuk eléggé melegen ajánlani,
hogy utazási szándékukkal felhagyjanak. Ezelőtt néhány
hónappal több iparágban beállott pangás miatt az ottlakók is alig tudnak némi keresetre szert tenni. Az Eu
rópába járó gőzhajókon már előre minden hely le van
foglalva, olyan sokan kívánkoznak vissza régi hazájukba.
Hogy ezt számokkal illusztráljuk, felemlítjük ama körül
ményt, hogy múlt év október 1-től november 10-ig
csupán New-Yorkól 27,000 kivándorló utazott vissza
Európába. Ezek között legtöbb volt az olasz, lengyel, tót
és magyar.
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H. K .-né ú r n ő n e k . Hogy az ugorkasalátának keserűségét meg
szüntessük ajánljuk a következő egyszerű eljárást:
Ha az ugorkát meghámoztuk és meggyalultuk, öntsünk reá forró
vizet és hagyjuk azt rajta addig, míg langyosra lehűl. Akkor szedjük
ki a meleg vízből s tegyük hideg vízbe amíg teljesen kihűl. A vízből
kiszedve sózzuk be és bánjunk el vele mint rendesen a saláta
elkészítésénél szokás.
K. S. é s M. L. uraknak. Fővad alatt a vadásztörvény a szar
vast érti (L. a 7. §-t). Vadkárt tehát csupán a szarvasokért kell fi
zetni, őzért nem. A vaddisznót, mint kártékony állatot, saját földjén
bárki és bármikor elpusztíthatja. Hogy helyes-e ez az intézkedés,
annak elbírálása más lapra tartozik. Mi nem helyeseljük és reméljük,
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hogy az új vadásztörvény — amely ugyan régen késik -- más álla
potra helyezkedik és alapjában megváltoztatja a mostani törvény erre
vonatkozó rendelkezéseit.
N. K. úrnak. Igaz, hogy a párosodási ösztön az őzvadnál minden
évben kétszer mutatkozik, még pedig júliusban és decemberben, és
sok időn át nem volt sem a tudomány, sem a vadászvilág tisztában
azzal, hogy e két időszak közül tulajdonképen melyikben üzekedik
az őzvad; de ma már általánosan azt a nézetet valljuk, mely szerint
az őz nálunk július 20-tól augusztus 15-ig üzekedik, és a télen vélt
párosodás csak puszta feltevés. Az őzüsző életének második évében
párosodik. Az őzsuta 40 hétig viselős.
A. B. úrnak. Ilyen természetű kérdésekkel nem szoktunk foglal
kozni, de véletlenül mégis tudjuk azt, hogy Norvégiában a törvény
keményen sújtja azt az italmérőt is, aki 18 éven alóli egyénnek bár
mily csekély mennyiségű pálinkát ad.

fi tekintetes jVt. kir. állami €rDőhivatalok
figyelmébe!
Van szerencsénk becses tudomására hozni, hogy a volt
úrbéresek és közbirtokosságok osztatlan állapotban levő,
közösen használt erdőbirtokainak gazdasági ügyviteléről
szóló s az ungvári m. kir. állami erdőhivatal által újon
nan átdolgozott s a főldmivelésügyi ministerium által
átnézett és jóváhagyott
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árverési hiröetmény.
Alólirott közhirré teszi, hogy a főldmivelésügyi
m. kir. minister úrnak 1903. évi 94448. I—2.
sz. rendeletében foglalt engedély alapján a felsővácai (Hunyadvármegye körösbányai járás) volt
úrbéresek erdejében, előzetesen kijelölt mintegy
8909 k. holdnyi területen (A üzemosztály II.
vágássorozat, Rizsnyice nevezetű erdőrész) talál
ható összes tölgy és bükk fatömeg, fo ly ó é vi

a u g u sz tu s hó 29-én reggel 9 ó ra k o r
Alvácán a körjegyzőség hivatalos helyiségében
nyilvános szóbeli és zárt ajánlati árverés útján
elfog adatni.
Kikiáltási ár 45160 korona 66 fillér.
Bánatpénz 4516 korona.
A részletes árverési feltételek a dévai m. kir.
erdőhivatalnál, a brádi m. kir. járási erdőgond
nokságnál, valamint alulírott birtokossági elnök
nél betekinthetők.
Felsőváca, 1904. évi julius hó 30-án.

B u lzan J u o n

Szabályzat
nálunk állandóan raktáron van és bármily mennyiségben
kapható.
Felkérjük a tek. hivatalt, szíveskedjék ezen körülményt
tudomásul venni és b. rendelésével mielőbb megtisztelni.
A szabályzat ára darabonként 5 0 fillé r, 100 darabon
felül 40 fillé r.
Továbbá kaphatók nálunk az e r d ő k e z e lé s h e z szük
séges ö s s z e s n y o m ta tv á n y o k .
Megrendelésre készítünk hivatalos levélboritékot és fe
jezettel ellátott ivrétű-papirokat s mindennemű nyomtat
ványokat csinos kivitelben a legjutányosabb árak mellett.
B. rendeléseit várva, maradtunk
teljes tisztelettel

Székely és Illés
erdészeti nyomtatványraktára Ungvári.

Két éves

használati

kanvizslát

keres megvételre

íeithárö yíntal

erdőmester D usnok (pestmegye.)

a volt úrbéres erdőbirtokosság elnöke.

561/1904. M.

Pályázati hirdetmény.
Méltóságos gróf Károlyi Imre úr felsőremetei
(Ung megye) uradalmában egy III. osztályú er
dész! állás van üresedésben. Évi fizetés lakás,
fűtés és teljes élelmezési ellátáson kívül 400
kor. Erdészeti akadémiát végzettek ezen felül
250 korona jutalék-átalányt is kapnak.
Pályázóktól megkivántatik, hogy a Selmec
bányái erdészeti akadémia vagy ehhez hasonló
rangú külföldi akadémia végbizonyítványát, mely
nek alapján az erdészeti államvizsga letehető,
előmutassák, illetve másolatban kérvényükhöz
csatolják. Azon esetben, ha akadémiát végzett
pályázó nem jelentkeznék, legalább középiskolai
képzettséget előmutatni tudó gyakorlati erdészek
is folyamodhatnak, mely esetben azonban az
illetők a jutalék-átalányra számot nem tarthatnak.
Folyamodványok méltóságos gróf Károlyi Imre
úrhoz címezve alúlirt jószágfelügyelőség nevére
Nagymágocsra küldendők.
Nagymágocs, 1904. julius 9.
3 -3

Gróf Károlyi Imre uradalmainak
jószágfelügyelősége.
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tö lg y fa eladási hirdetmény.

Faeladási hirdetmény.

Vízakna város tanácsa közhírré teszi, hogy a város tu
lajdonát képező eladásra engedélyezett 200 kát. hold
területen álló, felszámlálva 19024 szálnak talált és 20752
m3 haszonfára, 4333 m3 hasáb- és 4120 m3 dorong tűzi
fára becsült tölgy szálfája a folyó évi szeptember hó
12-én délelőtt 10 órakor a városházánál tartandó szó
és zárt írásbeli ajánlatokkal kapcsolatos nyilvános árve
résen elfog adatni.
Kikiáltási ár 228000 korona, melyen alóli ajánlatok
tekintetbe nem vétetnek.
Árverezni szándékozók kötelesek az árverés megkez
dése előtt a kikiáltási ár 10%-át, vagyis 22800 koronát
készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban az ár
verező bizottság kezéhez letenni.
írásbeli ajánlatok 1 koronás bélyeggel és megfelelő
bánatpénzei ellátva az árverés megkezdése előtt lepe
csételve adandók be az árverező bizottsághoz, melyben
az Ígért összeg számokkal és betűkkel kiírandó, valamint
megjegyzendő az is, hogy ajánlattevő az árverési és szer
ződési feltételeket ismeri és magát azoknak aláveti.
A szálfák haszonfára alkalmas részének átlagos hossza
11 méter.
Kihasználandó erdő a vízaknai vasúti állomástól 6—7
kim. messze van.
Az árverési és szerződési feltételek a városi tanácsnál
és járási erdőgondnokságnál tekinthetők meg.
Vízakna, 1904. julius hó 21-én.

A C s ik m in d s z e n t község közbirtokossága tulajdonát
képező „Medvés-telek“ nevű erdejében mintegy 80 k.
hold kiterjedésű 8400 köbméter gömbölyű

A városi tanács.
61723.

a

lucfenyő haszonfa

I

zárt Írásbeli ajánlattal egybekötött nyilvános szóbeli ver
senytárgyalás útján 1904. é v i a u g u s z tu s h ó 2 9 -é n
d é le lő tt 9 ó r a k o r kezdődőleg Csikmindszent község
hivatalos házánál a legtöbbet ígérőnek elfog adatni.
Kikiáltási ár 11760 kor., azaz tizenegyezerhétszázhatvan korona.
A leteendő bánatpénz ezen összeg 10%-a. A zárt irásbeli ajánlatok bánatpénzzel felszerelve a szóbeli árverés
megkezdéséig a közbirt. elnökhöz nyújtandók be.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
Az árverési és szerződési feltételek a birtokossági el
nöknél tekintendők meg.
Csikmindszent, 1904. aug. 1-én.

K o v á cs B éla

N agy Is tv á n

bírt. jegyző.

bírt. elnök.

Faeladási hirdetmény.

Az orsovai m. kir. erdőhivatalhoz tartozó ohababisztrai m. kir. erdőgondnokság „A" üzem
osztály 11. és I-ső vágássorozatában, továbbá a „D" üzemosztályból a rendes kezelésre alkalmas
erdőterülethez csatolt és 1905— 1914. évben kihasználandó:
Bisztra nevű völgyben lévő . . . .
17320 k. hold
a Succu „
„
„
. . . . 1125 0 „
a Szkorilla
„
„
. . . . 465 9 „
vagyis összesen: 33229 k. hold területen található
fenyő, bükk és esetleg másnemű fakészletnek tövön, terület szerint való eladása, valamint a pojánamőruli fűrésztelep és az ahhoz tartozó Petrille-Zanoga nevű havas és egyéb erdei tisztások
bérbeadása iránt az orsovai m. kir. erdőhivatalnál 1904. é v i o k tó b e r hó 3. n a p já n d. e.
10 ó ra k o r írásbeli versenytárgyalás fog tartatni.
Az eladás tárgyát képező fakészletnek k. holdankénti kikiáltási ára és pedig:
a Bisztra völgyrevonatkozólag 409 K. 20 f.
a Succu
„
„
253 „ 70 „
a Szkorilla „
„
377 „ — „
továbbá a fűrésztelep, erdei iparvasut és ezek egyébtartozékaiért fizetendő évi haszonbér 20,000
korona, a Petrille-Zanoga és egyéb erdei tisztásokért fizetendő évi haszonbér pedig 900 korona
fix összegben van megállapítva.
Az árverésnél 20,000 korona bánatpénz teendő le.
Az árverési és szerződési feltételek az orsovai m. kir. erdőhivatalnál és a m. kir. földmivelésügyi ministerium erdészeti osztályában (Budapest, V. kerület Zoltán-utca 16. szám) folyó évi
augusztus hó 20-ától kezdve megtekinthetők és átvehetők, a hol ezen faeladási ügyre vonatkozó
egyéb kérdésekben is felvilágosítás nyerhető.
Budapest, 1904. évi julius hóban.
M . |i i r íö ld m iv elésflg y l m inister.
Nyomatott Székely és illés könyvnyomdájában Ungvári.
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MAGYAR E R D É S Z
Megjelenik minden hó 1-én és 15-én.
E lő fize té si á r :
Egész é v r e ................
Fé lé vre ........................

I
14 K
7 K

Szerkeszti és kiadja:
im e c s fa 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 dfjak, valamint a lapba szánt közlemények küldendők.

A z é le tre v a ló n ev elés.
A nyugalomba vonult jeles angol nemzetgazdász, Mosely, átlátván az életrevaló nevelés
roppant fontosságát, nemrégiben a Tréd Union
parlamenti bizottságának titkárával együtt huszon
két munkás szakegyesület titkárát jelentékeny
számú munkás-küldöttség élén — Amerikába
menesztette: hadd lássák a saját szemükkel, mi
lyen sorsa van a munkásnak ezen tengerentúli
földön, mely az Európában uralkodó ferde né
zetektől szabadon az életre neveli fiait. Azt is
óhajtotta a jeles nemzetgazdász, hogy ezen életre
való nevelés módját ellessék s az amerikai
munkás jobb sorsának miértjét hirülhozzák.
Míg egyrészt örülni tudunk annak, hogy végre
a vén Európában is megpendítik az életrevaló
nevelés nagyfontosságű eszméjét, addig gondol
kozóba esünk a felett, milyen „életrevaló" lehet
a nevelés a többi európai országokban, ha már
az általánosan legpraktikusabbnak ismert angol
nemzet is érzi e tekintetben elmaradottságát?
Milyen lehet pl. Magyarországban, mely csak
akkor van elemében, ha szobrokat állít, jubi
leumokat, ünnepségeket rendez, iskolákat álla
mosít.
Annyi bizonyos, hogy a munkászavargások
megszüntetésére Moselynél nemesebben eddig
senkisem törekedett. Mivel pedig Magyarország
ban a tisztviselők sorsa is alapjában véve olyan,
mint a munkásoké: lekötött és reménytelen,
azért hazánkban nemcsak a munkásügy, hanem
a tisztviselők ügye is sikeres megoldásra vára
kozik.
Az Amerikában járt angol küldöttség, amint
beszámolójában előtárta, a következőket tapasz
talta :
Az amerikai munkás józanabb életet él az
angolnál is ; függetlenebből rendelkezik eszével

I

R ekla m á ció k
SZÉKELY és ILLÉS céghez
U n gvá rra intézendők.

és kezével; a becsületes munkás asztaláról nem
hiányzik a hús és gyümölcs, ami anyagi jólétét
j bizonyítja: a ruházatot, lábbelit stb. ugyan drá
gábban fizeti meg, mint az angol, de telik ezekre
is, mert garasaival nem hajszolja eszeveszetten
a szerencsét; józansága abban rejlik, hogy fog
lalkozását megbecsüli s így az amerikai munkás
helyzetét tisztességesnek, sőt nemesnek ismeri,
megbecsüli őt a munkaadó milliomos is és min
den polgártársa.
A küldöttség nem győzi eléggé magasztalni az
amerikai nevelés rendjét sem, melyen ez a mun
kásosztály felnevelkedett. Amerika földjén már
az iskola a társadalmi egyenlőséget hirdeti és
erre neveli az ifjúságot. Az itt egymás mellett
dolgozó szegény gyerek és milliomos fiú között
semmi külömbség sincs s e gyermekkori közös
életmód magával hozza egymásnak későbbi meg
becsülését is, a munkaadó és a munkás közötti
barátságot, amely mindkettőnek nagy előnyére
kizárja belőlük a rideg érdekhajhászatot. Az élet
küzdelmei enyhébbek, mert a szívek szava is
érvényesül.
Az amerikai azt tartja, hogy nincs pálya, a
melynek elejéről hiányozhatnék az ipariskola, a
mit én is vallók, mert hisz’ éppen ez adja meg
az embernek azt a képességet, amely ingatlan
vagyon híján is mindenkitől függetleníti őt s ép
pen a függetlenség tudata, vagy — ami egyre
megy — a megélhetés biztonságának érzése
hozza meg az önérzetet és az erkölcsök ne
mességét. Az amerikainak egész valója: függet
lenség és magában való bizalom. Nem keresi a
protekciót, a mások kedvét, hogy boldogulhas
son, hanem emberséges munkával kikényszeríti
magának a jólétet. Az ipari oktatás nem ki
egészítő része, hanem alapja az elméletinek.
Nálunk ellenben az erdész csak az akadémia
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elvégzésével keres valahol erdőt, hogy láttára is. Itt az ideje, hogy úgy a tisztviselők, mint a
aztán nyitva feledje a száját bámultában.
munkaadó birtokosok is tegyenek valamit az
Az európai modern nevelés szerint a leány egészségtelen, nemzetgazdászati szempontból is
csak gimnáziumi tanulmányai után megy főző- káros állapot megszüntetésére. Ne Ausztriától
és varróiskolába.
vagy Németországtól tanuljunk már, hanem az
Amerikában nem a puszta elméletet alkal életre való Amerikától lessük el az élet ezen
mazzák az iskolai képesítéshez, hanem a ter tudományát, mely a mindennapi társadalmi ba
melő foglalkozásban — akármelyikben — való jokat is jótékonyan fogja enyhíteni. De a ter
alapos, jó kiképzésre fektetik a súlyt, ennek a mészetesség — -.ami nagy hiba — messze esett
célnak a szolgálatára rendelik utóbb az elméleti Európától, de nem Amerikától, melynek- jóléte
oktatást. Ugyanazt teszik, amit Lenhard Antal mindennél világosabban bizonyítja, hogy népe a
kollegánk is eredménytelenül hangoztatott a múlt mienknél helyesebben él.
Kezdjük tehát bajaink orvoslását alapjában:
koriban lapunkban, hogy t. i. az erdészt se az
ábrázoló mértanra, felső mathezisre és technikai a jó gyermekneveléssel, mert a mi vén csont
erőműtanra és a rögtönzők különféle fajának is jainkat már csak a koporsó deszkája javítja meg.
meretére tanítsák előbb, hanem erdőjárásra, nö ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
vényélettanra, talajtanra, a vadak élettanára, a
A halászatról szóló törvénycikk
gazdasági módokra, künn az erdőn, a szabad
revisiójához.
természet ölén. Hiszen jó erdésznek ezeket ok- |
E cím alatt e becses lap julius 15-iki számában igen
vétlenül és jól kell tudni, de a többi 37 tan megszívlelendő figyelmeztetést bocsát közre Divald Béla
tárgynak csak annyi hasznát látja, mint a ka a magyar erdészek részére. Kimutatja, hogy a magyar
bátja gallérjának az erdőtelepítésnél.
erdészeti karon kívül nincs más, mely hivatottabb lenne
Fáj a lelkem, valahányszor látom, hogy mily az üres, kihalt patakok benépesítésére; és hogy egypár
sokáig kell „érni" azon eszméknek minálunk, a ügybuzgó halászati társulatot kivéve, az okszerű halá
melyek másutt már régen termő gyümölcsfák; szattal egyáltalán senki sem törődik. A patakok, folyók
vizei pedig a tömeges kenderáztatással mindenfelé anyhogy nekünk nem ízes gyümölcs, hanem még nyira megfertőztetnek, hogy azokban ugyan élő lény nem
csak Bürokrácia asszony édes emlői kellenek m aradhat; s ezt sem bánja senki!
. . . és sok tinta, sok papiros és sok szóbeszéd
Sok szép és nemes dolgot hozott szőnyegre Divald
Béla e lapok hasábjain, de tartok tőle, hogy ezen kedves
pro és kontra . . .
alakban
közreadott figyelmeztetés is, jóllehet nemzetHa az emberi foglalkozások bármely terén ki
talál valamely amerikai munkás valami jobbat: gazdasági szempontból igen fontos, alig fog sokaknál
visszhangra találni.
megy vele a gazdához egyenest, próbálkoznak
Tapasztaltuk már többször, hogy az ily szép serkentő
vele s ha az újítás bevált, osztozik a hasznon szavak a pusztába szoktak elhangzani. Hányán éreznek
a munkaadó és a munkás. Előfordul ez Angliá magokban kedvet, hajlamot az ismét csak közjót szolgáló
ban is, de talán sehol máshelyen kerek Euró tevékenységre ? s ezen meg is levő kedvet, hajlamot,
pában. A munkaadó itt alig ismeri a munkást. előszeretetet, ügybuzgóságot, mennyinél fogja az észreEzzel a munkavezető vesződik. Ha valamely vétlenség keserű érzése, s az ezzel karöltve járó anyagi
gond ébren tartani ? !
alantas érvényesülni vágyik, azt mondja neki:
Én úgy érzem, hogy ezen bármikor s bármely haza
ne tanítsd apádat! és barackot nyom a fejére. fias s közérdekű tettre kész kar, az őt folyton érő csapá
Inkább azt javasolja, hogy nézzen másfelé, ha sok mellett, semmi szép és nemes iránt nem tud igazán
már ilyen okossá lett, mert — két dudás egy érdeklődni, mely utón oda jut, hogy csakis a szigorúan
csárdában el nem férvén — itt nincs szükség hivatalos teendőkhöz láncolja magát. Pedig ha kihal a
egy másikra, aki ugyanazt a dolgot — a munka lelkesedés, veszély érheti a legjobb ügyet is.
Komolyan tarthatunk attól, hogy a jelen viszonyoknál
vezető dolgát — jobban értse, és mert nem ok
fogva a legszomorúbb korszak, — a közömbösség kor
vetlenül szükséges a gazdaságnak jól jö v e szaka — csakhamar bekövetkezik, azért ezen vázolt
delmezni, elég ha szabályosan folyik.
szomorú idők elterelésére még mindig törhetlenül bizom
Ilyformán van ez a mi tisztviselői életünkben az illetékes körök idejében beálló bölcs gondoskodásában.
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Bár D. B. figyelmeztetésének jó sorsa megdöntené bal
jóslatomat !
Áttérve ennek egyes részleteire, hát bizony tény az is,
hogy a kenderáztatóknak az 1894. XII. t.-c.-ben elrendelt
szabályozásával senki sem törődik. S igy a kisebb vizek,
melyeknek ivási szempontból való fontosságával a cikk
is foglalkozik, a legtöbb esetben nemcsak teljesen el
néptelenednek, de nagy hátrányául szolgálnak a hal
tenyésztésnek azon nagyobb patakok s folyók szakaszain
is, melyekbe ömlenek.
A közigazgatási hatóságoknak úgyis elég „mérgök“
van a néppel, nem igen óhajtanak e téren is újabb
kellemetlenségeket szerezni magoknak, hát marad a tör
vény írott malasztnak. Igen jó, igen üdvös; de legjobb
helye van a levéltárban! Azután a kendertermelésből
sok család é l ; kinek meg hal kell, menjen a Tiszára
vagy a Dunára halászni.
Azt mondja Divald és pedig találóan, hogy a dinamitos orvhalász a veszedelmes. Az bizony igen; de még
milyen veszedelmes!
Ehhez hasonlók a havasi pisztrángos patakokban mű
ködő „lecsapolók.“ Ezeknek rablómunkájuk abból áll,
hogy a patakot elterelik eredeti medréből s azt rövid
idő alatt kiszárítják, s a vergődő pisztrángokat „betarisznyázzák.“ A tolvajlással járó nagy sietségben, termé
szetesen a vizet az új mederben hagyják; minek folytán
az eredeti mederben lévő legapróbb parányi halacska,
amit kifogni nem érdemes, ikra stb. mind kipusztul.
Kedves olvasó! ha valamikor a havasok remek völ
gyeit járod s talán horgodra egész nap sem tudsz egy
„veres petytyest" keríteni, — hanem e helyett a völgy
ben a patak mellett még egy száraz patakágyat is
találsz, — gondolj ezekre a haszontalan lecsapolókra s
arra is, hogy mily gazdasági előny származhatnék abból,
ha — a különösen értékes és szállitásképes pisztráng
finom halfajra tekintettel, — a törvény ezen kétlábú
vidrákkal szemben kurtábban s keményebben bánnék el.
Mert végtelen sajnálattal kell idejegyeznem, hogy nem
is régen, saját szemeimmel láttam m. kir. csendőröket
ily tolvajoknak segédkezni 1 Nem azért említem ezt,
mintha hazánk ezen minden tekintetben bevált, s nagy
horderejű munkáikban csak elismerést érdemlő közbizton
sági kar embereit akarnám vádolni, — hanem hogy reá
mutassak arra, — miszerint a törvénynek ezen kifejezett
emberei előtt is mily csekélységnek tűnik fel a halászat
ezen rabló módja 1
Tehát itt is helyes D. B.-nak felsóhajtása, hogy : „közigazgatásunk legjobb törekvése is hiába való, ha okos és
céltudatos törvénynyel hatalmat nem adunk kezébe.“
— Csakhogy én ezen tételt szeretném megfordítani is
t. i. oly irányban, hogy : „mit ér a legokosabb és leg
céltudatosabb törvényes hatalom is, ha nem használja
senki 1“ Pedig higyje meg nekem D. B., hogy ez a
gyakoribb eset. Mert hál’ az Égnek, már van annyi, s
annyiféle törvényünk, hogy ha az a főszolgabiró akarja,

lö$

bizony még trüsszenteni sem tud senki anélkül, hogy
valamelyik §. szelíd alkalmazásával egy száz koronás
büntetést ne tudna a nyakába sózni 1 Csakhogy persze
az az akarat; azon fordul meg a játék.
Ha az a főszolgabiró törvényismerő, törvénytisztelő,
buzgó tisztviselő, járásának valóságos atyja, s kissé még
energikus, — hát nem féltem a halaim at; s ha még
hozzá halász is, — hát biztos vagyok, hogy az orvhalá
szatnak az ő járásában ugyan behegedültek a mostani
törvények mellett is. Hanem ha a járásnak ezen első
tisztviselője csak azért szolgál, hogy a nyugdíjba betud
ható éveit számlálja és azt, hogy a fizetésemelés össze
gével, az idők elteltével mekkora összegecskével is dőlhet
le a „jól megérdemelt“ nyugalom kellemes pam lagára;
— hát biz ezen tisstviselőnek hozhatnak akármily okos
és céltudatos törvényt az ernyedetlen munka szorgalmában
izzadó honatyáink, — a halat azért ő is csak a Duna
és Tisza zavaros vizeiben fogja kerestetni.
Ha nem igy van, akkor tévedtem s engedelmet kérek.
D. B.-nak a halászati törvény 68. §. oly irányú meg
változtatását célzó indítványa, — hogy a büntetéspénzek
fele a feljelentő őrt illesse, — magában igen helyes,
méltányos, s eredmények eléréséhez nagyon is célszerű
és hasznos. Ezen elvet egész életemben vallottam magam
is, és pedig nemcsak a halászatnál, hanem az erdészeti
és vadászati kihágásoknál is.
Egy nagyobb uradalomban történt gyakornokoskodásom
alatt, — hol a kihágási büntetéspénzek egy része az
őrző személyzeté volt, — nagyon is jó s széles terem
volt ezen üdvös szokás — mondhatni — szükségessé
géről meggyőződnöm. Hivataloskodásaim alatt egy érd.
bizottságnak előterjesztést is tettem a megye területén
ily állapot megteremtése iránt. Sajnos, azon választ
nyertem, hogy ez által az őrző személyzet, a remélhető
jövedelem (? 1) fejében alaptalan feljelentésekre is ragad
tatná magát.
Kérdem, hogy jobb tehát azon összeg iránti suggerálás,
melyet a kihágó ajánl fel az őrnek, s melyet ez, — tudva
hogy egyébhez reménysége úgy sincsen, — brevi manu,
elfogad ? 1 Azt hiszem, ily összegek adományozásából
senkinek sincsen haszna, csak egyedül a kihágónak.
Hanem a veszély és kár bizonyosan növekszik 1 De ha
úgy is volna, — hogy t. i. a berendezkedés alaptalan
feljelentésekre adna okot, — nem lehet s nem is szabad
azt általánosságban kimondani; mert utóvégre csak az
erdőőri személyzetnél is kell becsületet s jellemet keres
nünk ? 1 Hová jutnánk ily képtelen gondolatokkal ? 1 Hogy
pedig: „nincs szabály kivétel nélkül“, az bizonyos ; s ha
tényleg valakit ezen összeg adományozása ily bűnre
ragadna, hát addig megy a korsó a kútra, mig eltörik.
Sántít az ilyen ember 1 Könnyen meg lehet fogni 1
D. B. végül egy helyen a következőket m ondja: „Ha
a fizetett csendőr, rendőr, detektív, vadőr, méltányosan
kapja feljelentéséért a jutalmát. . . stb.“ Ez elég nagyon
sajnos, — de már megszűnt! Az egyszerűsítési törvény-
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rendelet kapcsán azt is beszüntették, hogy a vadász
törvény idevonatkozó §. szerint eddig a feljelentő vadőrt
megilletett büntetéspénz fele neki kiadassák; most már
ez is az államkasszába megy, — ennek folyományaként
pedig: a vad- és halőrző is tevékenyebb munkára megy!
Pőstyén, 1904. Julius hó.
C raas Oéza.
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A fadöntés idejéről.
Általános és rég elfogadott nézet az, hogy a téli idő
szakban döntött fa tartósabb a nedvkeringés idejében
döntöttnél, mivel télen a vegetatió szünetel: a fatest éret
tebb, a fiatalabb szövetekben kevesebb a viz, miért is a
téli fa gyorsabban és jobban kiszárad. Kevesebb anyagot
veszít a száradásnál, kevesebb víztartalmánál fogva
kevésbbé aszik össze, a lassúbb kiszáradásnál fogva
kevésbbé hasad, kevésbbé vetemedik s végül kevésbbé
is duzzad. Tüzetes vizsgálatok azonban azt eredményez
ték, hogy nem annyira a döntési idő, mint a fának dön
tés utáni kezelése befolyásolja a fának minőségét, s első
sorban a kéregnek azonnali lehántása az, a mi a fa
tartósságát első sorban biztosítja. Hogy azonban a nyáron
döntött törzsek, a lekérgezés után beállt hirtelen száradás
következtében túlságosan meg ne repedjenek, előnyösebb
a nyáron döntött fák kérgét néhány napig a törzsön
hagyni és pedig galyastól az egész koronával együtt
azért, hogy a fa levelei illetve tűi még a törzsben fel
halmozott nedveket feldolgozzák s azoknak elpárolgását
elősegítik.
A mi a vegytani tulajdonságok külömbségét illeti, tud
juk, hogy a fás növények ősszel lombhullás előtt nagyobbmennyiségü keményítőt tartalmaznak, mely mint tartalék
anyag a még élő faszövetben a geszt és szijácsban van
felhalmozva. De éppen a keményítőnek a hiánya okozza
a fának nagyobb tartósságát. Az is bebizonyosodott,
hogy a döntött fát a rovarok álcái csak akkor támadják
meg, ha a fában keményítő van jelen, s a megtámadott
fából kipergő kukaclisztben nyoma sincs a keményítőnek.
Nyáron a fában tiszta keményítő nincs és az ősz
folyamán a geszt és szíjácsban lerakodott anyag tavaszszal a rügyfakadás idején magától elenyészik. Hogy
tehát a tűlevelűeket keményitőtartalom nélkül vegyük
használatba, nem kellene egyebet tennünk, mint olyan
kor dönteni, mielőtt a keményítőtartalom lerakodott, vagy
abban az időszakban, midőn az teljesen magától elenyé
szett. Ezek szerint tehát a fának megkívánt vegyi és
fizikai tulajdonságai egészen jól összeegyeztethetők a
fadöntés idejével. Különösen hangsúlyozni kívánjuk azt,
hogy a fának jó minősége feltétlenül megkívánja azt,
hogy döntéskor a szijács még életben legyen, mert an
nak elhalása után azonnal elpusztul maga a fa is, a
tövön elhalt fa pedig a cserzőanyag oxidálása folytán
minőségéből veszít.
A bükkfára nézve már rég megállapították, hogy a
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nyáron döntött törzsek sokkal kevésbbé tartósak, vala
mint a fekete és erdei fenyőre nézve is tudjuk, hogy
azok nyáron sokkal több keményítőt tartalmaznak, mely
aztán ősszel olajos anyaggá változik.
■A * * * * * * * * * * A * * * * * * * * * * * * * * * '• k *

Mikor vásároljunk gyümölcsfákat?
Ezt a kérdést azért vetjük föl, mert nálunk őszkor még
nem igen vásárolnak gyümölcsfákat, miután az ültetést
őszkor csak kivételesen foganatosítjuk. Még nagy a bizal
matlanság az őszi faültetés iránt, amit csak azzal szok
tak indokolni, hogy tavaszkor azonnal megindul a fa,
ellenben a télen át csak vesztegel a földben. Ez az állí
tás azonban nem felel meg az igazságnak, mert kellő
időben, az ősz elején elültetett fák a tél beálltáig meggyöke
resednek, ami már nyereség a tavaszi ültetéssel szemben.
De ne vitassuk most az őszi és tavaszi ültetés elő
nyeit és hátrányait, hanem állítsuk föl azt a kérdést,
hogy mikor előnyösebb gyümölcsfákat venni: őszkor vagy
tavaszkor-e ?
Akinek ez irányban tapasztalatai vannak, az habozás
nélkül azt mondja, hogy őszkor. Őszkor nagy választék
áll rendelkezésünkre nem egy-két, hanem úgyszólván
minden faiskolában. A kiültetésre való fák már őszkor is
a fejlettség azon fokán vannak, hogy biztosan ültethetők
el, akárcsak tavaszkor. De van ennél még nyomósabb
ok, hogy ahol őszkor ültethetünk, ne mulasszuk el az
őszi favásárlást.
Az őszkor vásárolt fák két nagy ellenségüktől megkiméltetnek: a fagytól és a nyulaktól. Igaz, hogy a
nyulaktól megsérült fák ki vannak zárva az eladásból, de
csak addig, mig sebök beheged, utóbb azokból is jut,
ha már nincs választék. A fagy által megtámadott fák
kal már bizonytalanabbul áll a dolog. Az erős fagy
hatását, mely azonnal tönkretette a fát, külsőleg is lát
hatjuk és olyan fa bizonyos, hogy nem az eladásra, ha
nem a tűzre kerül. Ellenben a gyengébb fagy azonnali
hatását nem lehet olyan biztosan megállapítani; mert a
megtámadott fa külsőleg semmivel sem árulja el, hogy
a fagytól szenvedett, melynek következtében a korai halál
csiráját már magában hordja. Az ilyen fák, amint tudjuk,
olykor csak 2—3 évi tengődés után pusztulnak el. S
nem is lehet állítani, hogy az eladó rosszhiszemüleg
cselekedett, mikor ilyen, gyengébb fagy állal megtámadott
fát küldött nekünk, mert biztosság kedvéért, különösen
ott, hol nagy a forgalom, ő sem teheti, hogy minden
egyes fának megnyissa a héját és pedig nemcsak a
koronán, hanem a derekán is, hogy lássa, vájjon nincs-e
a fagy által megtámadva.
Mindezt elfogadva, mondják az ellenvetők, az őszi
gyümölcsfavásárlásnak az a nagy hátránya van, hogy a
fákat az utón fagy érheti, vagy hogy olyan időben kap
juk kezünkhöz a megrendelt fákat, mikor a tél már le
zárta a földet, mikor már nem ültethetjük el.
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Erre is van válaszunk, mely szintúgy megállja helyét,
mint a vád.
A szállítás alatt, illetőleg az utón levő fák tavaszkor
épp úgy szenvedhetnek a hidegtől, mint az őszkor szállí
tottak. Ha pedig az őszkor megrendelt fákat a föld fagya
miatt nem ültethetjük el, azt tesszük velők, amit tavasz
kor, ha azonnal nem ültethetünk, vagyis bevermeljük,
így a fák ártalom nélkül kiállják a telet és miután kezünk
ügyében vannak, amint csak lehet, azonnal el is ültet

Zádor Gyula.

hetjük.
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Julis asszony.
M. L. után szabadon á tírta : B u d a y S á n d o rn é Ú jh elyi Vilma.

Julis asszony urának, Molnár Gergelynek, a szerencse
nem igen kedvezett Magyarországon, úgy, hogy kereseté
ből nejével együtt alig birt megélni, pedig a nagyobb
kiadásoktól megkímélte őt a sors, mert gyermektelen
volt a házassága. Egy napon azt mondta nejének, hogy
szerencsét próbálni átmegy Amerikába. És csakhamar
úgy is tett, miként beszélte. Julis asszony is szeretett
volna vele menni, de biz arra, hogy ketten utazzanak,
nem volt elegendő kőltségök. De hát megígérte Gergely
gazda, hogy ha Amerikában egy kis pénzhez sikerül
jutnia, azonnal küld útiköltséget a feleségének. Odaát
azután vállvetve majd csak megélnek valahogy 1
Julis asszony itthon egészen árván maradt, minden
vagyon és segély nélkül, neki is hozzá kellett valamihez
látni, hogy kenyeret keressen, s mivel kitűnően tudott
főzni, beállott egy úri házhoz szakácsnőnek. A férje
Amerikából irt levelet, de pénze nem volt, azt nem küld
hetett. A hajó, mely átvitte, Philadelphiában tette partra.
Mindössze annyit irt, hogy a város nagyon szép, s ő
majd valahol a vidéken keres magának foglalkozást. Váj
jon csakugyan vidékre ment-e vagy sem, és hogy ka
pott-e csakugyan valahol foglalkozást, soha sem lehetett
megtudni, mert több levelet nem irt Magyarországba.
Hasztalanul várta két éven át a pénzét Julis asszony,
biz az nem akart megérkezni; a harmadik évben azu
tán a maga emberségéből keresett annyit, hogy bőven
telt útiköltségre. De most már átmenjen-e vagy ne ? Ez
volt a kérdés! hátha már nem is él a férje ? Vagy meg
csalta őt, s azóta mint boldog családapa, valamelyik
csinos amerikai nő oldalán éli a világát? hiszen ott pol
gári házasság van divatban. Ott könnyen megesik olyasmi,
hogy megfeledkeznek az európai feleségről. Ki birja ott
rábizonyítani, hogy nős-e valaki, vagy sem ? Nincs ez a
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homlokára írva senkinek. Még csak a pap sem kérdezi
meg, hogy van-e valami házassági akadály a párok
közt; mert hiszen ott nem is a pap esket, hanem a pol
gármester, a ki bizony nem sokat törődik a házastársak
lelkiüdvösségével. Molnár Gergely még egészen javabeli
ember volt, mikor átment Amerikába. Törhetetlen vas
egészségű, a kin nem egy könnyen foghat ki a halál.
Nem is hitte Julis asszony egy percig sem férjéről azt,
hogy meghalt, inkább hitte azt, hogy végképen megfe
ledkezett róla. Hajtotta a nagy útra a féltékenység, meg
a kíváncsiság, és egy napon szépen összecsomagolva,
neki indult Amerikának. Eltökélte magát fölkeresni a kép
zeletben hűtlenné vált férjet. Nem is képzelte, hogy rá
ne akadjon, még kevésbbé azt, hogy Philadelphiában ne
tudjanak neki semmiféle útbaigazítást adni. Még csak
annyit sem tudtak felőle, hogy valaha járt-e ott vagy
sem ? Nem is akadt biz ő a férjére, akármint kereste.
Miután átérkezett, csakhamar elfogyott a pénzecskéje és
megint szolgálnia kellett, hogy megélhessen. Szerencse,
hogy jól tudott főzni és igy bátran elszegődhetett szakácsnénak. A főzés mesterségét annyira kitanulta, hogy
itthon kevesen vetekedhettek vele. Bizonyára nagyon
meg lesznek vele az amerikaiak is elégedve, gondolta
Julis magában. Kapós lesz mindenfelé. Hamar föl fog
ják rugtatni majd a bérét! De biz ő keserűen csalódott.
Eleintén éppen nem tudott semmit sem amerikaiasan
főzni. Gyakran még azt sem tudta, hogyan kell tüzet
gyújtani. Hát még azokat a különös, soha nem hallott és
látott ételeket, a miket az amerikaiak kívántak, miként
tudta volna úgy hamarosan, minden hiba nélkül elké
szíteni ? Újra kellett megtanulnia a főzés mesterségét.
Először is egy szegény farmerhez szegődött a vidékre.
Annak a házánál konyha nem volt és a szabadban szén
nel kellett tüzet raknia. Ha fával kellett volna tüzet élesz
tenie, s a fa lángja és parázsa mellé oda helyezhette
volna vasbögréit, csöppet sem akadt volna meg. De hát
mit csináljon a szénnel? Miként fújtasson abba lelket?
Ha nem biztatja valahonnan alulról széllel, biz az száz
szor is elalszik, akárhogyan gyújtsa meg. A farmer pedig
mielőtt családjával kiment volna reggel a szántóföldre,
csupán ásót és vastag drót-ablakot adott át neki, hogy
azokkal rakjon tüzet; azután meghagyta, hogy főzzön le
vest, húst, tésztát, zöldséget, a hús mellé készítsen ece
tes salátát, végül pedig különösen meghagyta, hogy főz
zön kenyeret.
— Honnét vegyen húst ? — kérdezte Julis.
— Menjen ki az erdő alatti rétre s ott fogjon magá
nak egy pár . . . annak igen jó levese van ; felelte a
farmer, mialatt ment kifelé.
Azt, hogy mit fogjon, olyan különösen mondta ki, hogy
Julis asszony nem értette. Nézett ugyan az erdő felé,
de abban az irányban mindössze nehány tyúkot látott
kaparászni; gondolta magában, hogy bizonyára azt ér
tette, mert annak csakugyan igen jó levese van.
Az éléskamra kulcsa a kezében volt, s igy nem lett
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volna semmi fönnakadása, csak tüzet tudott volna már
valamiképpen gyújtani.
Szerencséjére a távoli szántóföldről beküldték valamiért [
a kocsist, attól kért tanácsot, a ki azután megszánta és
hamarosan ásott a domb oldalba egy kis gödröt alsó oldalnyilással, ráhelyezte a vasrostélyt, erre jó rakás sze
net, meggyújtotta és az alsó nyíláson hajtotta rá köté
nyével a levegőt, hogy erősen lángra kapjon. Julis aszszony mosolygott. Hiszen ez mind olyan egyszerű volt,
hogy magától is eltalálhatta volna !
Tüze tehát már volt, cáak főznie kellett. Először is a
hús és leves készítéséhez két gyönyörű szép bóbitás tyú
kot fogott, azokat levágta, megkoppasztá, s beleaprította
a fazékba, azután benézett a kertbe, ott lemetszett egy
pár fej káposztát zöldségnek ; salátát nem talált, a he
lyett ugorkákat tépett le. Midőn ezekkel is rendben volt,
a tészta számára kereste a lisztet, de biz azt nem ta
lálta, csupán kukorica-dara volt az éléskamrában, meg
nagy mennyiségű dirib-darab száraz kenyér. Eszébe ju
tott, hogy azt parancsolták neki, miszerint kenyeret főz
zön. Liszt nincs az egész háznál, bizonyára ezeket a
száraz kenyereket kell megfőznie, gondolta s forró vízzel
leöntött belőle vagy két kilót. Tésztának végre a kuko
ricadarából gyúrt gombócokat.
Midőn délben a farmer családjával bejött a lakházhoz
étkezni, és meglátta, hogy mit és hogyan készített el Ju
lis asszony, majd hanyatt esett ijedtében és annyira
megharagudott, hogy azonnal el akarta küldeni szolgála
tából. A neje a bóbitás tyúkokat, a káposzta-fejeket és
uborkáit még meg is siratta.
— Hát miből kellett volna mindezt készíteni ? — kér
dezte tűnődve Julis asszony.
Megmagyarázták azután neki, hogy az amerikai gazda,
a ki még vagyont akar magának gyűjteni, nem enged
az asztalára jönni semmiféle olyas élelmi cikket, a mi
pénzbe kerül, vagy a mit pénzért könnyen értékesíteni I
lehet; szóval mindennel rendkívül takarékoskodik. így,
ha a farmernek leves és hús kell, hát fog magának egy
pár teknős békát, azt főzi meg ; ha zöldséget akar enni,
szed a réten vadon tenyésző katángokat, salátának pe
dig a gyönge zöld füvet, vagy buza-sást készíti ecettel.
Tésztának a rakásra gyűjtött száraz kenyerekből főz budingot, egyéb tésztát nem igen készitnek Amerikában,
és végre ha kenyere elfogyott, s még nem akar venni a
városban, ideiglenesen főz magának holmi polenta félét
kukoricadarából.
Ehhez tartotta azután magát Julis asszony s midőn
már mindent tudott, gazdát változtatott és beszegődött a
városban egy kereskedőhöz. Ismét kiadta magát kitűnő
főzőnőnek, pedig újra megakadt mindjárt a tüzélesztésnél. Olyan furcsa szerkezete volt a takaréktüzhelynek,
hogy csodálkozva kérdezte meg, hogy mivel gyújtanak
abba ?
— Petróleummal, — felelt a házi asszony és meg
mutatta, hogy azokat a keresztül-kasul futó likgatott vas
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csöveket, melyekben petróleum folydogál, miként kell
meggyújtani, s ha kell, egy perc alatt eloltani. De meg
volt akadva a sütéssel, meg a főzéssel is, mert csigák
ból kellett levest főznie, s még azt sem tudta, édesre
készítse-e vagy savanyúra? a pecsenyét pedig oda kel
lett dobnia a tűz fölé a vasrostélyra, s fújtatni a lángot,
mert különben petróleumszagot kapott és ehetetlenné vált.
Midőn már itt is mindent kitanult, egy másik keres
kedő vitte el magával Délamerikába, hol á gőzkonyhakezelésben kellett tanulnia; termitákból, a tropikus világ
ez ismert hangyanemű rovaraiból és a pálmafa-férgek
álcáiból kellett ételeket készítenie. A termiták egyszerűen
forró vízzel és mártással készítve, vagy mint a kávé,
valódi csemegék és eléggé táplálók, persze az ameri
kaiaknak.
Délamerikából azonban csakhamar visszament Phila
delphiába, onnét New-Yorkba, hol megunván a magá
nyos életet és Molnár Gergelyt is holtnak vélvén, férj
hez ment újra.
Csakhamar azután találkozott egyik rokonával, ki szin
tén kivándorolt, attól tudta meg, hogy első férje, Molnár
Gergely uram él, s hogy őt odahaza keresi Magyaror
szágon. E hírre Julis asszony második férjétől sietett el
válni, de mire elvált s irt haza, hogy tudassák életbenlétét első férjével, az megint úgy elvándorolt az ország
ból, hogy mai napig sem vették hírét.
Szegény Julis asszony férjnél van ugyan, de soha nem
találkozhatik a férjével.
Most pedig itt van nálam és úgy látszik jól érzi ma
gát a majorság közt, hol szabadon rendelkezhetik azzal,
s nem űzik egy leves elkészítéséért teknőc-vadászatra,
sőt nagyot bámulnának, ha káposzta helyett katángot,
saláta helyett pedig búza-sást tálalna föl.
'f

— Mi á lta l te s s z ü k a

f f r- f f f v f f f t f ' f f f f f :■ f f

b ü k k fá t a lk a lm a s s á u tc a 

b u r k o l a t n a k . A bükkfa számos és egyenletesen eloszlott
vizedényeinél fogva könnyen és tökéletesen telíthető, s
ehhez sem túlnagy légköri nyomás, sem pedig magas
hőmérsék nem kívántatik.
A telítési eljárás egyszerűen abból áll, hogy a bur
kolati kockákat klb. 30 percig légüres térben — legföl
jebb 60 mm. légnyomás alatt — hagyjuk ; a kiszorított
fanedv levezetése után bevezetjük az impregnáló folya
dékot ; miután pedig ez a kockákat elárasztotta, hagyjuk
működni a légköri nyomást, mely a telitő folyadékot be
szorítja a kockákba.
Hozzávetőleg ugyanezen eredményt érjük el, ha a
telítendő fát az impregnáló folyadékba mártjuk és az
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egészet 100° C. mellett hosszabb időn át hevítjük, majd
kihűlni hagyjuk. A fa nedvéből származó vízgőz kiszorítja
a fa levegőjét és a lehűlés folyamata közben beszorul a
telitő folyadék. Ezen módszernek azonban van egy
hátránya, t. i. hogy a kiszoruló levegővel víz is kiszi
várog, mely egyesülve az impregnáló folyadékkal, azt
tisztátlanná teszi. Mint telitő folyadék, eddigi tapasztalatok
szerint, a 15 %-nyi karbolsavat tartalmazó kátrányolaj
bizonyul legjobbnak, úgy a korhadást gátló hatása, mint
vizben való oldhatlansága folytán.
Mivel azonban a bükkfa sok telitő folyadékot vesz fel,
mely (kátrányolaj) mennyiség a fának víztartalma szerint
m3-ként 500—250 kg. között váltakozik: a bükkfának
burkolathoz való alkalmazását a nagy impregnálási költ
ség célszerűtlenné teszi, olcsóbb telítési módhoz kell
folyamodnunk.
Kátrányolajjal való telítő módok közül eddig ismeretesek:
1. Janka erdőgondnok által ajánlott kiszivattyuzása az
impregnált fának légüres térben, mi által, a fa nedves
sági foka szerint, 20—70% kátrányolaj megtakarítás ér
hető el. Hátránya ezen eljárásnak, hogy a kiszivattyúzott
kátrányolajhoz fanedv is keveredik, a mi tisztátalanná
teszi az impregnáló folyadékát; azonkívül a kiszivattyuzás
után a kátrányolaj nem oszlik el egyenletesen a fatesten
és maga az eljárás is kelleténél költségesebb.
2. A bükkfa kockáknak 100° C. mellett való hevítése
és lehűtése, mivel ennél az eljárásnál a kátrányolaj
nem hatol a kockák közepébe, — mellőzendő.
3. A kockák ritkított térben való impregnálása — mint
egy 240 mm. légnyomás mellett — szintén célszerűtlen,
mert telítése nagymennyiségű olajat fogyaszt és mégis
tökéletlen.
4. Az osztr. cs. állami vasutaknál a bükk-talpfák telí
tésére alkalmazott módszernél a telitő folyadék 2-5%
ónklorid keveréke és 7% kátrányolaj (megfelel 1*5%
karbolsavnak). Habár ezen telítési móddal a bükk-talpfáknál jó eredményt értek el, a bükkfa burkolati kockák
nál nem alkalmazható, mert az ónklorid könnyen oldó
só lévén, az eső a 10—15 cm. vastag homlok lapjaikkal
vízszintesen fekvő kockákból azt könnyen kimossa.
Lorenz N. dr. tehát iparkodott olyan kátrányolajjal való
impregnálási módot találni, a melynél a telítés teljes és
okvetlenül korhadást gátló legyen. Törekvését siker koro
názta. Módszere úgy bevált, hogy minden fizikai befolyást
(magas légköri nyomás, 100 C. fokot meghaladó hő), mely
a fa tartósságát csökkentené, kizár és meglehetősen ke
vés kezelési költséggel jár.
Ebből kifolyólag Lorenz dr. 20% kátrányolajat és 80%
vizet tartalmazó keveréket ajánlja telitési folyadékul, mely
klb. 3%-os karbolsavoldatnak felel meg. Ez a korhadást
előidéző baktériumokat azonnal megöli, mi legfőbb és
legjelesebb tulajdonságát igazolja. Lorenz telítési kísérlete
20 cm. magas (homloklaptól homloklapig) kockáknál töké
letes volt. A frissen vágott, vagy megfelelően vízzel át
itatott fából vágott kockák m8-ként felvettek 250 kg. telitő
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folyadékot, 50 kg. kátrányolajat, 7.5 kgr. tiszta kristályo
sodott karbolsavat.
Az impregnált kockáknak nyers magneziumkloridban
való áztatása által sikerült azok repedezését teljesen meg
szüntetni, vagy legalább a minimumra leszállítani, mire
m3-ként 60 kg. kristályosodott magneziumklorid volt
szükséges. A magneziumklorid ezen hatása, vizfelszivó
tulajdonságában gyökeredzik.
A tanulmány a következőkben foglalható össze:
A kockák méretei 9 —15, 10—15 cmt ne haladjanak
meg; a kockák megfelelően vízzel átitatott, vagy teljes
nedvében lévő, de soha légszáradt törzsből vágassanak, s
a légüres térben egymás mellé helyezendők úgy, hogy
homloklapjuk szabad legyen. Erre a levegőt 60 mm-nyi lég
nyomásig— a kiömlő fanedvnek szabad folyást engedve,—
kiszivattyúzzuk. 30 perc múlva beeresztjük a telitő folya
dékot, mely */3-al a kockák fölött álljon; mire a teljes
légnyomást működni hagyjuk. 15 perc múlva kiengedjük
folyni az emulsiót. Erre a kockákat 1—3 napig szellős,
de árnyékos helyen tartjuk, azután 6—8 napig magne
ziumkloridban áztatjuk, mire nyáron 8 napig, télen néhány
hétig a közvetlen napsugarak kizárása mellett szárittatnak.
Az impregnálási költség m3-ként klb. 14 koronát tesz ki.
(Centralblatt f. d. g. Forstwesen.)
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Az irigyek.
I rta : P eklényi.

A Pallas Nagy Lexikona szerint „irigység, másnak örö
mén érzett fájdalmunk, amivel rokonérzés, ha másnak
fájdalmán őrömet érzünk.“
Ez a meghatározás helyes, de általános, mert az irigy
ségnek vannak alfajai is, melyek közül itt csak egyet
akarok ismertetni, mivel a többi e lapok keretébe nem
tartozik; de van köztük olyan is, amely a nyomdafestéket
nem tűri. Ezúttal tehát a vadászirigységet fogom az ol
vasónak bemutatni, ámbár al g lesz köztük valaki, aki
ezt már ne érezte volna, mert ez a vadászemberrel
született tulajdonság minden vadászban kisebb-nagyobb
mértékben megvan; sőt azt sem tagadom, hogy ez az
érzés én rajtam is egyszer-máskor erőt vett . . .
Míg a vadászban kis mértékben van meg az irigység,
addig az nem is gáncsolható, mert ez a vadászszenvedélylyel karöltve jár. De annál csúnyább és elítélendő,
mikor ez már nagy mértékben lép fel, s a vadász léptennyomon kimutatja, hogy irigy szemmel nézi a másik
szerencséjét s minden, de minden vadat ő maga szeretne
elejteni.
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Erről a határozottan csúnya vonásról akarok egyné
hány esetet felsorolni.
*

— Hát mikor hajkászták?
— Tegnap, uram! A nagyságos úr egymaga négy
őzet lőtt.
K.
gróf neszét vette, hogy felső erdejében vaddisznók No erre az óriási lefőzésre a képviselőt is elfutotta a
tanyáznak. Szörnyen megörült a hírnek, mert a fekete méreg és nem a legválasztékosabb szavakkal vonta kér
konda még sohasem tisztelte meg erdejét, tehát összehítta dőre a házigazdát, ki a vadászirígységből eredő ravasz
a faluban levő szolgabírót, az útbiztost, átüzent a szom sággal a következőleg válaszolt:
Édes lelkem, igaz, hogy ezeket a területeket tegnap
szédba lakó bárónak is. Következő nap a négy vadász
egy sereg hajtóval kivonult a tetthelyre, s ott annak hajtottuk, de ezek csak olyan próbahajtások voltak. Meg
rendje s módja szerint megkezdték a hajtóvadászatot. akartam tudni, hogy van-e bennök vad, mivel bennete
Az első hajtásban mindössze egy őzbakot vertek fel a ket nem akartalak üres helyre vezetni, azért csináltattam
hajtók, melyet az öreg útbiztos terített le. Ez már nem egypár próbahajtást, s mivel meggyőződtem, hogy vad
tetszett a házigazdának s félrevonult tanácskozni a báróval, j bőven van, azért hoztalak ide . . .
Erre a kijelentésre aztán a vadászok a legmélyebb
miként akadályozzák meg az útbiztost abban, hogy több
őzet lőhessen ? Az őzlövést nem akarták betiltani, mert megbotránykozásuknak adtak kifejezést, s a vadászatot
akkor ők sem lőhettek volna; a vendégek közül pedig abbanhagyták.
Ezért az óriási becsapásért legjobban restelte magát
senkit sem tartottak illőnek az őzlövésből egyenesen
kizárni, azért fogták magukat és elhatározták, hogy az az erdőmester, aki a fővárosi vendégek némi kárpótlására,
öreget a hajtókkal indítják útnak - a további vadászatra. magához meghívta másnapra az egész vadásztársaságot.
Ez alkalommal igazi szives magyar vendéglátásban
A gróf tehát tudtára adta az útbiztosnak, hogy őt —
mint kitűnő lövőt — arra szemelték ki, hogy a hajtók részesültek a vadászok. Vad bőven volt, pattogott a puska,
között menjen, mert ebben a hajtásban kell a vaddisz s mire délben a ropogósra sült malacpecsenyével, s
nóknak lenni, azok pedig rendesen áttörik a hajtók vona pompás egri vörössel kínálkozó kényelmes vadásztanyá
lát. Az öreg örömmel fogadta ezt a kijelentést, s elindult hoz megérkezett a vadásztársaság, akkor már az eddigi
hűségesen a hajtókkal. Mindjárt a hajtás elején visszatört hajtások három szarvastehén és öt őzből álló vadász
három őz, s egyenesen az útbiztosnak tartott, aki kettőt zsákmányát is együtt szemlélték. Gy. bátyám lőtt egy
leduplázott . . . A harmadik őz, a lövések zajától fejét szarvast és három őzet, a képviselő két őzet és a házi
vesztve, az útbiztostól 60—80 lépésnyire megállt. Ennek gazda két szarvastehenet.
A sikerrel mindenki megelégedett, kivéve a miniszteri
se kellett több, hirtelen töltött, s azt is legyujtotta. Mi
dőn a hajtók már a puskások vonalához közeledtek, egy tanácsost, ki még a puskáját sem sütötte ki. Kissé bán
róka is visszaugrott, de az öreg útbiztos úgy kupán lőtte, totta az erdőmestert, hogy ez a kedves vendége nem
hogy azonnal kilehelte bűnös lelkét. Az egész hajtásban lőtt semmit. Hogy zsákmány nélkül el ne bocsássa, s
nem esett csak ez a négy lövés, melynek eredménye azonkívül őzállományát is megkímélje, kijelentette, hogy
három őz és a róka, s azt is mind az öreg útbiztos lőtte. délután lesz még egy hajtás, de abban már csak a
Ezen a szerencsén úgy felháborodott a gróf, hogy az irigy miniszteri tanácsosnak szabad őzet lőni. A többiek úgy
ség még vadászszenvedélyén is felülkerekedett s nem is kivették belőle részüket; de szarvast és disznót min
törődve azzal, hogy tulajdonképen vaddisznóra hívta meg denki lőhet. — A kitűnő lakoma elfogyasztása után meg
kezdődött a délutáni hajtás, s Dianna mintha tudta volna,
vendégeit, azonnal beszüntette a vadászatot.
*
hogy a mai napra kinek tartozik még, két őz gyönyörűen
Gy. barátomnak szép erdeje van, melyben mindig elő tartott a miniszteri tanácsos felé, mintha csak zsinóron
fordul vaddisznó, de különösen az őzvad. Gyakran hív húzták volna. Ámde a szomszéd álláson levő Gy. bátyán
magához nagyobb társaságot, de mióta nagyfokú vadász- kon úgyannyira erőt vett a már benne gyökerező vadászirigységét kimutatta, én bizony ezt a mézes-mázos meg irigység, hogy az erdőmester tilalmával mit sem törődve,
hívásait nem veszem készpénznek soha. Erre igen jó s a szomszédja iránt tartozó kötelességet sem respektálva,
példát szolgáltatott ezelőtt pár évvel, midőn egy téli odadupláz nagy hirtelen az őzekre, mire azok a miniszteri
vadászatra meghívta Budapestről a képviselő és minisz tanácsos előtt mintegy 40 lépésnyire felhemperednek.
teri tanácsos sógorait, azonkívül a szomszédos uradalom Éppen akkor húzták ki őket a hajtók az útra, mikor az erdő
erdőmesterét. Már a harmadik hajtás járta anélkül, hogy mester a miniszteri tanácsoshoz érkezett, s neki gratulált
a vadnak csak színét is látták volna. Hajtás végén a a szerencséhez. — Nem lőttem, mondá haragtól elsá
képviselő kifakadt, s keményen szidta a hajtókát, hogy padva, hanem ez a gyönyörűséges sógorom, mondá Gy.-ra
nem rendesen mennek, mert másként lehetetlen, hogy mutatva.
No már erre az erdőmestert is elhagyta páratlan hig
vad a lővonalon ne mutatkoznék. Erre a hajtóvezető is
gadtsága, s Gy.-hez fordulva, következőképen fakadt ki:
méltatlanul kifakadt;
— Ugyan édes barátom, hát te nem veszed figyelembe,
— Nem lehet ott vad, uram, ahol minden nap hajhogy az őzlövést eltiltottam ? Te már egy szarvast és
kászszák I
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három őzet lőttél! Ennek dacára ellövöd a sógorod elől
az őzeket, aki még a mai napon mit sem lőtt, s akinek
oly ritkán van alkalma nagyobb vadra puskázni. Nohát
édes barátom, ez már olyan vastag irigység, amit minő
síteni sem lehet.
— Édes lelkem — feleié Gy. Engedjetek meg, de nem
akartam én a sógorom elől ellőni az őzeket, mert azok
én tőlem 100 lépésnél is távolabb voltak, — csak azt
akartam megpróbálni, hogy ugyan elvisz-e addig az uj
puskám.
— De hiszen mikor már az egyik őzet lelőtted, tud
hattad, hogy addig elvisz a puskád, hát akkor minek lőttél
a másikra is ?
— Hát édes lelkem, a másik csövet is kiakartam próbálni.
Azt hiszem, hogy vadászirígységnek ez elég nagy. De
még ennél vastagabb példával is szolgált a mi Gy. barátunk.
Egy másik téli hajtó-vadászat alkalmával köztem és
Gy. között állott D. főszolgabíró. Jó 100—100 lépésnyi
távolság volt közöttünk. A völgyben állottunk; előttünk egy
igen magas meredek hegy volt, melyet akkor 3—4 éves
sűrű tölgyes borított. A hátteret ritka öreg szálerdő borí
totta. Mi egy-egy vastag fa mögé húzódtunk, s pompás
kilátásunk esett előre, a hajtás felé. Egyszer csak a hegy
tetőn megjelentek a szarvasok. Számszerint negyvenkettő.
A lehető legegyenesebb vonalba tartottak D. felé. Igen
megörültem, mert tudtam, hogy D. lövései után a szarva
sok lefelé, tehát felém fognak tartani. Ugyanígy gondolta
a dolgot Gy. bátyám is, s elfogta a vadászirígység, hogy
ebből a rengeteg sok szarvasból neki nem jut semmi.
Mit tett tehát? Kieszelte azt, hogy tőlünk elugrasztja az
egész csapat fővadat. Midőn a szarvasok D.-től mintegy
120 lépésre lehettek, s az már kiszemelte a vezérsuta
után ballagó meddő tehenet, Gy. egész hangosan odakiállt
D.-hez:
— Édes Bélám ! vigyázz, itt jönnek a szarvasok egye
sen feléd. Bújj el a fa mögé, hogy meg ne lássanak! . . .
A szarvasok azonban be sem várták a Gy. bátyám
szavalatának végét, hanem már az első hangokra hátat
fordítottak, s eltűntek abban az irányban amerre jöttek.
Csak vadászember tudja elképzelni azt a bosszúságot,
amit szegény Bélánk érzett, s igazán birka-türelem kellett
hozzá, hogy puskaszóval ne feleljen a Gy. bátya meg
jegyzésére. Látszott rajta az indulat, midőn a lehető leg
komolyabban kérdőre vonta Gy. bátyánkat ezért a sárga
irigységből eredő eljárásért. — S mit gondol a szives
olvasó, mit felelt Gy. bátyánk? Ezt:
— Igazán, édes lelkem, én nem tudom, ma mi lelt
benneteket. Ti még a legjobb akaratot • is félre magya
rázzátok.
Erre egyhangúlag felkiáltottunk:
Ments meg uram minket az ilyen jóakarótól!
*
De a hivatásos vadászok némelyikében is meg van a
vadászirígység. Velem történt meg, hogy egy főerdész
jóbarátom meghívott vadászni. Az első hajtásban lőttem

ERDÉSZ

189

egy igen szép őzbakot. Hajtás után azt kérdezte az én
barátom:
— No meg vagy-e elégedve?
— Hogyan volnék, mondom, mikor már az első haj
tásban ilyen szép szerencsém volt.
— Akkor harapjunk valamit, azt hiszem jól fog esni
egy kis villásreggeli. — Éhes épen nem voltam, de
ismerve házigazdám kitűnő konyháját s tudva, hogy
pompás kolozsvári szalonna és marosmenti bort is szer
víroznak, szívesen vettem az újbóli meghívást s leballag
tunk a völgybe. Ott az alantas személyzet a tea-főzés
és pirítós elkészítéséhez megtette az előkészületeket.
Mi is a jótékonyan eső tűz mellé vadászszékünkre tele
pedtünk, s élénk társalgás közben elköltöttük a második
reggelit. Azután pipára gyújtottunk, s még egy jó órács
kát kényelmesen elbeszélgettünk. Én dicsértem házigaz
dám gyönyörű vadászterületét, melyet az ő szakértelme
és fáradhatatlan szorgalma már messze földön ismertté
tett, ő pedig azt hangoztatta, hogy kellő k im é le t mellett
a vadállományt akárhol meg lehet szaporítani, de a
tömeges lelövésnek esküdt ellensége. Mikor már jól ki
pihentük magunkat, szerettem volna annak a szép revirnek
egy másik hajtásában is megkísérteni vadászszerencsémet
s mind vártam az én Béla barátom további rendelkezé
seit, csakhogy az oly nyugodtan ült vadászszékén, mintha
csak a szalonban várta volna az ebéd utáni feketekávét.
Végre mégis megkockáztattam a kérdést:
— Megyünk-e már tovább?
— Ráérünk még hazamenni, úgy is csak két órára
rendeltem az ebédet.
— De talán még csinálhatnánk addig egy hajtási?
— Hajtást? — kérdé tettetett csudálkozással. Hiszen
az elébb mondtad, hogy meg vagy a mai vadászattal
elégedve, s ezért én már régen hazaküldtem a hajtókkal
a puskákat.
— Igazad v a n ! — mondám, pedig magamban azt
gondoltam, hogy a ménkőbe lehet egy erdész olyan irigy,
hogy még a jóbarátjától is sajnálja a vadat.
*

*

*

Egy másik erdészbarátommal is megjártam már több
ször s e lapok szerkesztője arról is tud, éppen mint az
előbbi esetről.
Egy nyáron elpusztult kitűnő vizslám s a közeledő
foglyászatra hirtelenében szereztem egy vizslának csúfolt
kuvaszt. Előre el voltam készülve, hogy a rossz vizsla
miatt elmaradok társaimtól a lövésben, de különösen fél
tem a nászomtól — az erdőmestertől — ki legjobb barátaim
egyike, — kinek kitűnő keze és pompás vizslája már előre
biztosították az elsőséget, amelyből engedni egyátalán
senkinek sem akart. Úgy történt azonban, hogy egy
augusztusi forró délelőtt nekem annyira kedvezett a sze
rencse, hogy délig 23 darabot hoztam aggatékra, míg a
nászomnál az eredmény csak 17 drb. volt. Midőn az
étkező tanyához érve, nászom megtudta, hogy az én zsák
mányom nagyobb mint az övé, őt is elfogta a vadász-
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irigység, s dacára annak, hogy kiéhezve és elfáradva
yolt, ahelyett hogy közénk telepedve kipihente volna
magát, le sem ült, hanem elfáradt vizslájával neki vágott
a közeli kukoricásnak. Mi kényelmesen heverészve fala
toztunk és iddogáltunk tovább s egy-egy elhangzó lövés
után nevettük, hogy erőlködik a nászom ebben a rekkenő
hőségben az elsőség pálmájáért. A jól elköltött ebéd után
már mi ki is pihentük a fáradalmakat, midőn nászom
ezen szavakkal érkezett m eg:
— Engem ugyan nem főz le senki! — s ezzel odatett
előmbe 27 darab foglyot.
Az olvasóra bízom, ítélje meg, irigység volt-e ez, vagy
nem . . .

Puskás-iparunk hajdan és most.
A kultúra haladásával a modern ipari élet lüktetése
is mind nagyobb arányokban fejleszti ki a tökély jegyé
ben vívmányait, így a vadász fegyver-ipar terén is, a
mely mind teknikai, mind pedig iparművészeti tekintet
ben a tökélynek mondhatni a legmagasabb fokát érte el
immár, kivált a franciák és angolok fényes képzettségű
fegyveriparosai kezén.
Sajnos, nálunk nincs puskáműves-ipar, de volt, még
pedig igen tekintélyes és virágzó, egészen a mostani va
dászati és fegyveradó törvények létrejöttéig, s illetve ama
állami vámtörvény behozataláig, a melynek kedvező in
tézkedései lehetővé tették az osztrák vadászfegyvernek
korlátlan beözönlését, mely selejtes tucatárukkal aztán a
vasárus és puskaboltok elárasztatván, a hazai kisipar ké
szítményei teljesen leszorultak a forgalom teréről, minek
következtében a nálunk évszázadokon át virágzott puskaműves-ipar tökéletesen megsemmisült. Pedig sok magyar
iparosnak adott kenyeret, sőt jólétet nálunk ez a mes
terség s oly magas színvonalra emelkedett minőség te
kintetében, hogy kisipari fegyvergyártmányaink a világ
legműveltebb nemzeteivel is kiállották a versenyt. Bizo
nyos tekintetben fölül is múlták, így például a sajátsá
gos, sok eredeti vonást tartalmazó modellirozás tekinte
tében és abban főleg, hogy a magyar puskaművesek java
egyszersmind a fémrészek vésésében, sőt ötvözésében is
kiváló mester vala; tehát nemcsak hogy jeles ipari cik
ket állítottak elő, hanem azt, a mesterség fogalmán túl
emelkedve, a nemesebb műdarab értékével felruházni is
képesek valának. Gyönyörű vésetekkel látták el s az öt
vözés díszesebbnél díszesebb ékítményeivel tették tet
szetőssé a szemnek, ízlésnek s e mellett a kidolgozásban
az aprólékos részletességig menő munkát végeztek.
Ez idő szerint persze hírük is alig van ezeknek az egy
kor nagy tekintélyben és keresettségben állott mesterek
nek. Ma már csak a fővárosban és nagyon ritka helyen
a vidéken van egy-két u. n. „puskaműves“, ezek is több
nyire beszármazott s jórészt közepes képességű m e ste r
em b erek csupán, kik a vadászfegyverek kézműipari elő
állításában megszívlelhető egészet ugyan alig képesek
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gyártani, s inkább is javítási munkálatokból, bicikli- és
varrógép-javítgatásokból tartják fenn magukat. És ez elég
sajnos ál1apót nálunk, a hol pedig a szűk megélhetési
viszonyok miatt a proletárizmus oly nagy arányokban van
elterjedve, s a kisiparosok életképessége annyira a mini
mumra szállott a lá ; oda, ahol már csak a tengődés ta
lál magának sanyarú falatokat! És ime, eklatáns például
szolgálhat ez az „állapot“ a megölt puskaműves-iparra
vonatkozólag arra, hogy bizonyos irányban jóakaratú tö r
v é n y által, különben pedig más oldalúlag sem rossz
akaratú irányzatossággal: hogy tönkre tehetni valamely
virágzó iparágat, minő a hazai puskaműves-ipar is vala! ..
Én, kinek búvárkodása tárgyát képezi az elmúlásba
veszett régi magyar fegyverkészítő-ipar múltja és emlé
kei : igazán fájdalmas érzéssel gondolok ezen iparág vég
leges megsemmisülésére! De hát nem volt már kinek s
mit dolgozniok puskás mestereinknek!
Az uj törvények intézkedései miatt ugyanis sutba ke
rültek a meglevő lövőeszközök is, nem hogy újakra lett
volna szüksége a magyarnak; a kiknek pedig mégis új
kellett s módjukban állott a vadászattal is tovább foglalkozniok, azok a legközelebbi boltostól szerezték be
maguknak fegyverszükségletüket. Az új puskák mellett
azonban csepp okuk sem volt a mi mestereink által ké
szített lazaró-lazarinó, s lazaró comenázó csövekkel el
látott, valamint a dufla flintáknak se szégyenkezniök,
melyek családi ereklyék gyanánt apáról fiúra, unokákra
szállottak s megérdemelt becsben tartattak. De méltó tár
gyai is voltak ezek a fegyverek a kegyeletes megőrzés
nek — nemcsak a szép emlékek révén, de mint ipari
műtárgyak is. Mert tényleg, régi puskásmestereink valódi
műdarabokat is képesek valának előállítani — és hogy
micsoda mesterei voltak ezek a m e ste rek az ő iparuk
nak, azt a mai kor kényes ízlésű szakértője is kényte
len elismerni, ha a régi úri magyar vadászcsaládok tu
lajdonában megőrzött golyós és serétes vadászfegyvere
ket s pisztolyokat beható szemle alá veszi.
Szinte hihetetlennek látszik, hogy ezek a fegyverké
szítmények egy elmúlt kor elmúlt iparágának készítmé
nyeit képeznék, még pedig olyanokat, melyek a mai ma
gas színvonalon álló fegyveripar termékeivel párhuzamba
állítva sem veszítenek szak- és műipari, helyesebben
ip a r m ű v é s z e ti értékük s jelentőségükből.
A hazai fegyverkollekciók tanúbizonyságul szolgálhat
nak erre nézve — s az ily fegyvergyűjtemények nem is
oly ritkák, mint tán hinni lehetne, s van a fővárosban
is. Ilyen péld. a híres D r. W a rth a V in ce-féle g y ű jte 
m én y, melyben a régi magyar puskaműves-iparnak való
ban megbámulni való remekeivel találkozunk.
Egyébiránt a gyűjteményektől eltekintve, a régebbi
vadászok saját közvetlen emlékei is visszanyúlnak azokra
az időkre, melyekben a hazai készítményű remek fegy
verek voltak azok a kedvelt és nagyrabecsült tényezők,
melyek a vadászat gyönyöreinek élvezeteire oly nagy
befolyást gyakoroltak és annak sikereit annyira hatványoz-
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zák, mert nemcsak hogy szemnek, ízlésnek tetszetősek,
hanem a mi a fő : kitünően lövő vadászszerszámok is
valának.
A régi puskaművesek között nem egy igazi nagymes
ter is találkozott, s az ilyenek nemcsak hogy nagy ke
resletre, hanem mint mondani szokták: „hét megyére
szóló“ hírességre is tettek szert és készítményeikért nagy
árakat fizettek. Az ilyen kiválókat aztán a gazdag fő
urak többnyire lefoglalták a maguk számára s meg nem
engedték, hogy másoknak is dolgozzanak. így például a
g r ó f L a m b e r g családnak is volt ilyen „udvari“ puska
művese és sok más főúri családnak.
A még emlékezetben levő mesterek közül kiváló fegy
verkészítményeik folytán híresek és keresettek voltak a
devecseri B r u s s c h a V en c el és még többen. Utóbbi egyike
volt a legjelesebb puskaműveseknek; saját készítésű
fegyverei pontos kivitel s Ízléses, sőt díszes előállítás te
kintetében ritkították párjukat.
Brusschát megelőzőleg nagy hírnévre emelkedett még
nálunk az öreg K im e r J ó z s e f, ki a mostani budapesti
K im e r-c é g megalapítója volt, s ki hírnevét nemcsak ké
szítményeinek, hanem részben annak is köszönheti, hogy
br. J ó s ik a M ik ló s és J ó k a i többször megemlékeztek
regényeikben a „Kirner-féle lőcsövek“-ről.
A régi puskaműves firmák közé tartozott még az öreg
B e n e s E n d r e , kinek évtizedeken át Budapesten a tavasz
utcában volt a műhelye, — továbbá az öreg L u d w ig h ,
a ki meg a muzeum-köruti szurdik műhelyében lakozott
csaknem negyed századon keresztül s jó készítményei
mellett sok csodálatos (és gyakran lehetetlen) puskaspeciálítást készített.
A budapesti puskaműves gárdának elsőrendű tagjai
közé tartozott még a jól ismert Z o lle r, mely 20 vagy
25 esztendei működés után hazájába, Svájcba vissza
költözködvén (persze jól felpénzelt állapotban), rövidesen
a másvilág vadásztéreire távozott el. Megemlítem erről
a svájci származású zömök, nagyszakállú bácsiról, hogy
Budapestnek egykor ő volt a legkeresettebb puskamű
ves mestere, sőt a külföldi híres vadászmatadorok is
gyakran felkeresték megrendeléseikkel. A világhírű fran
cia oroszlánvadásznak: Gerard-nak ő készítette a golyó
mintákat és öntőkészülékeket abban az időben, a midőn
még percussios fegyvert használt világhíres oroszlánva
dászatai alkalmával a híres francia.
A vidéken hírneves puskaművesek laktak Pozsonyban,
Nagyváradon, Aradon, Kolozsváron, Kőszegen stb. A
70-es években Nagyváradon különös hírnévnek örven
dett a kiválóan keresett H r a z d il-c é g s Szegeden en
nek fia: E d e , ki a fegyver- és vadászati adótörvény be
hozatalakor jónak látta a fegyverműves-boltot ecetgyárral
cserélni fel a megyei intelligens vadászság legnagyobb
sajnálatára, mert olyan minden tekintetben remekbemenő
vadászfegyvereket, minőket ő készített, legfölebb csak
Brusscha és az öreg Kimer tudtak talán előállítani.
Ugyancsak Szegeden Hrazdilt megelőzőleg, Kőik
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vesség terén, kinek remekbemenő készítményeiből máig
is bukkanhatunk egyes példányokra némely szegedi va
dászcsalád birtokában.
Szombathelyen híres puskaműves volt G ü tc h l és NagyKanizsán K le in P é te r stb.
Ma már a magyar puskaműves iparnak alig maradt
egy-két számottevő képviselője nálunk; a mai u. n.
„puskaművesek“ kevés kivétellel ugyanis inkább csak
javító munkások; uj fegyvereket készíteni azonban csak
kevesen tudnak közülök s az ilyenek valóságos ritkaság
számba menő kivételek már, miért is, kivált a vidéki
vadászközönség: kénytelen a puskaáruló boltokban fel
halmozott silány és gyakran elég veszedelmes gyári
fegyverárúkkal megelégedni (?!), hacsak nagyobb pénz
áldozat árán nincs módjában a drága belga, cseh, avagy
a francia és angol fegyverekhez fordulni.
Gyakori a panasz a silány és mégis drága fegyver
gyártmányok miatt, kivált a hivatásos vadászok, de a
nagy vadászközönség soraiból is azok részéről, kik sze
rény anyagi körülményeik folytán a drága vételárt meg
nem bírják s igy kénytelenek a különféle hangzatos jel
zők alatt hirdetett silány osztrák gyártmányokhoz fordulni (?!),
avagy pedig a boltokban kapható tucatáruval megelé
gedni, mert olcsó pénzért csak ilyet lehet szerezhetni,
noha fővárosi előkelő fegyverraktárosainknál elsőrendű
gyártmányokban sincs hiány, de az ilyenek csak a va
gyonosabb vadászkedvelők igénykörébe tartozhatnak. Pe
dig a mi pénztelen viszonyaink miatt az volna kívánatos,
ha olcsó pénzért kielégítő fegyverárúkhoz juthatnánk.
Ötven-hatvan forint a mi pénzviszonyainkhoz képest már
oly összeg, melyen túl fegyverár tekintetében nem igen
hajlandó terjeszkedni a vadászpublikum, — ennyi pén
zért pedig szolid árút szerezni nálunk nem lehet, mert
azokat a gyártmányokat, melyeket külföldön igen szolid
minőségben ily árban kapni lehet, a mi puskaboltosaink
kétszeres, sőt háromszoros árban kínálják, egyébiránt a
mi teljesen érthető, mert hisz a kereskedő n e m gyáros,
s árait akként kénytelen megszabni, amint a viszonyok
magukkal hozzák, mert költsége, adója nagy s igy rá
van utalva, hogy minél magasabb percentre dolgozzék
árúi elárusításainál, s ehhez mérten tehát a selejtes fegy
verárúknál is hasonló elvet kénytelen alkalmazni.
Sok panaszt hallottam én már erről s ezzel kapcso
latban, hogy nincs oly hazai fegyvergyárunk, mely a va
dászközönség részére is dolgozna és illetékes körökben
gyakran fel is merült már a kérdés: mikép lehetne ezt
az áldatlan állapotot a helyes megoldás révéhez vezetni ?
— és sokoldalúlag kérték ki tanácsomat, mint fegyverteknikusét; erre nézve pénzemberek is, s én a tanács
csal nem is késtem, de az ige mindez ideig nagyon las
san halad a megvalósulás stádiuma felé! Egyelőre te
hát még várnunk kell; de addig is, mig ez irányban
történik valami, a sokoldalú, kivált a hozzám közel álló
erdészeti és hivatásos vadászi osztály elégedetlenéinek föl-
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kéréseinek és biztatásának engedve, az által óhajiok a
dolgon segíteni, mint néhány évvel ezelőtt is tettem volt,
a legjobb minták után konstruált oly vadászfegyvereket
állíttatok elő belga, német és francia fegyvergyárakban, me
lyek úgy kitűnő minőség, mint ár tekintetében is viszo
nyainkhoz mérten minden méltányos igényt kielégíteni
fognak. Ámde, a múltból ítélve, oly módon csak igen
csekély összegét lesz módomban kielégíteni ama keres
letnek, a mely a vadászközönség részéről hozzám in
tézteim fog, — miért is első sorban csakis az erd é szek,
e r d é s z e ti és v a d á s z a t i a lk a lm a z o tta k megrendeléseit
vehetem figyelembe, mig másoknak csak úgy juttathatok
fegyvereimből, ha fölös példányokkal rendelkezhetem,
mert elképzelhetőleg, valami nagyarányú gyártatásra
már csak azért sem vállalkozhatom, mert a készárút
készpénzzel vagyok köteles fizetni; tőkepénzzel pedig
nagyobb arányokban nem rendelkezem, s a mellett ha
szon nincsen semmi, a mennyiben az a kis percent is,
a melyet a megrendelt fegyverek után a gyárosok ré
szemre juttatnak: alig elégséges postai, levelezési és
egyéb költségeim fedezésére; miért is ennek kapcsán
kénytelen vagyok kijelenteni, hogy csakis oly megrende
léseknek tehetek eleget, melyekhez a v é te lá r is te ljes
eg é széb en c s a to lta tik .

A fegyverek mind a legmodernebb minták szerint, a
fegyverteknika legújabb vívmányainak tekintetbe vételé
vel és a legkitűnőbb anyagból készülnek oly kiállításban
s oly szolid előállitásban, hogy hasonlókat boltban vagy
gyárból hozatva k é t, s ő t h á r o m s z o r o s á r é r t s e m le h e t
m á s n a k m e g s ze r e z n ie . Fegyvercsöveim a legfinomabb
és legtartósabb belga s eredeti francia damaszt anyag
ból készülnek, a cé lcső a n y a g u l pedig a B ö h ler, C o cke ril
és K ru p p -fé lé k e t alkalmaztatom, mig a fegyverek öszszes fémrészei is tiszta acélból készülnek, ami rendkí
vüli tartósságot biztosít. — Többféle fegyverformán van,
melyek ára a kiállítás d is z é h e z k é p e s t különböző; szolid
a n y a g é s k i v it e l te k in te té b e n a zo n b a n ö s s z e s f e g y 
v e r e im a z o n o s a k . Ezek közül a h iv a tá s o s v a d á s z o k
és erd ő ő rö k részére négyféle modellem van), u. m. 30
forintért darabonként, hosszúkulcsos rendszerben, — to
vábbá 38, 40 és 48 forintért kakasok közötti kulcscsal,
igen szolid angol modorú kiállításban. Ig e n d ís z e s k i 
á llt á s ú n é m e t é s fr a n c i a g y á r tm á n y ú g a v a llé r p u s 
k á im 52, 55 és 65 forintért állnak rendelkezésre dara

bonként gyönyörű kivitelben a legfinomabb damaszt vagy
acélcsövekkel. B ü c h s (jobbcső serétes, a bal golyós)
fegyverből kétfélét készíttetek; az egyik hosszúkulcsos
rögtönzővel; igen szolid gyártmány: ára 42 forint. A má
sik excenter záróval, mely díszes kiállításban 50 forint
árban kapható. — Továbbá megrendelhetők nálam „Ere
d e ti L a k a to s K .-fé le m e s sz e h o r d ó u-k is igen szolid ki
vitelben. Ezek ára bivalyszarvval borított hosszúkulcsos
(Armand) záróval: 100 és 120 forint (kakasok közötti
kulcscsal). E z e k a f e g y v e r e k 8 0 és 100 lép é sre v a n n a k
b elő v e, d e 160 m é te rre is m é g éles s ö r é tlö v é s t a d n a k.
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Kakas nélküli szerkezetűt is tartok néhányat; ezek ára
angol vagy francia ízlésben kiállítva: 85 és 105 forint.
Nagyon szolid készítmények.
Fegyvereimet magam lövöm be s a rendkívüli lőképességért garanciát vállalok. — Fegyvereim nevemmel
vannak ellátva.
Minden megrendelést nevemre (Budapest, Csalogány
utca 26., II. kerület) kérek címezni és én a legszívesebb
készséggel állok vadásztársaim rendelkezésére.
Vadászüdvözlettel: L a k a to s K ároly.

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥+¥

A postamester és a róka.
Óriási riadalomra ébredtem julius hó 10-én, vasárnap
délutáni pihenőmből; lélegzetvesztve jelenti a csősz, az
öreg János, hogy rókát látott, mely a fácánosból jött és
a tizes számú csalamádétáblában eltűnt.
Erre az ijesztő hírre nekem is azonnal kiment az álom
a szememből, hisz gyorsan kellett intézkedni.
Ki is adtam legott a rendeletet: A lovas csősz nyar
galjon azonnal a tetthelyre és lesse meg, hogy a róka
a tábla szélén nem vált-e k i ; két kocsis fogjon rögtön
és hozza ki a szomszéd urakat a tanyára, a cselédség
apraja-nagyja pedig készülődjön a hajtásra. Nagy ritkaság
nálunk a róka, jó, ha minden 3—4 évben jelentkezik
egy, de félünk is tőle, mert szép fácánosunkban roppant
kárt okozhat e rablófajnak egy tagja is.
Alig telik bele fél óra, már hozzák a vágtató fogatok
a szomszéd vadászokat, kik kipirult arccal, izgatottan
kérdik — hol a róka ? merre ment ? nem ment még ki
a csalamádéból ? stb. — Alig győztem mindnyájuknak
felelni, s őket egy kissé lecsendesiteni; legnagyobb bámu
latomra az én kedves postamesterem, ki pedig ugyancsak
gyenge vadász hírében állt, szintén kijött, sőt ő lármázott
legjobban, hogy rókát még sohasem lőtt, de ma olyan
ándungja van, hogy reá fog jönni, és akkor igy meg
úgy durrantja agyon, csak az a kár, hogy nyár lóvén,
nem csináltathat muffot a bőréből, stb., stb. ; én pedig
már akkor kértem Hubertust magamban, hogy valahogy
rá ne küldje a vörösbundást, mert akkor ép bőrrel menekül.
Mire kiértünk a csalamádétáblába, gondom volt rá,
hogy a postamestert a legrosszabb helyre állítsam, a
merre, ha csak egy csepp esze van annak a rókának,
nem fog kijönni. Alig adtam meg a jelt a hajtás kezde
tére, már felbomlott a hajtók vonala, minden ember egy
irány felé szaladt: „Itt a róka, ott a róka! vigyázz! jól
megy! ne bántsd, puskásra megy“, és tényleg a szeren
csétlen, illetve szerencsés, egyenesen az én kedves
postamesteremnek tart. Oly közel surran el lába mellett,
hogy majd leüti őt, persze az eredmény — két lyuk a
levegőbe — de jó még, hogy nem a hajtókba tévedtek
a sőrétek, mert ugyancsak ugrándoztak a legények jobbrabalra.
Az én rókám pedig rohan egyenesen a Xll-es ten
gerinek.
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Még arra sem értem rá, hogy a postamesteremnek
megmondjam őszinte véleményemet és jó kivánataimat.
Utána a rókának a lovas csőszt, „vágtass a tengeri
másik végére, nem megy-e ki ?“
Mire mi és a hajtó sereg oda értünk, még nem látta
kimenni — tehát benn van. — A hadi terv rögtön
készen volt.
De nehogy valahogy ismét a postamesterem állásán
jöjjön ki a róka, kezdtem neki magyarázni, hogy ilyen
furfangos állat sokszor megteszi azt is, hogy a hajtókon
keresztül tör és hátul menekül ahol senki sem várja,
azért őt kérem, maradjon a hajtók háta megett és lelkére
kötöttem, hogy igy-ugy vigyázzon, mert ha megint el
hibázza, akkor. . . Elég az hozzá, megnyugodott és nem
vette észre, hogy elővigyázatból hagytam hátra.
Pedig alig haladtak a hajtók a tábla negyedéig, fel
hangzik megint a lárm a: „Itt a róka, ne ereszd, szorítsd.
Ne ereszd, P ista! jaj, visszament!“
Tessék! — Szaladtunk mi is a hányán csak voltunk
viszszafelé, de elkéstünk, és a szerencsés kópé megint a
postamester mellett tör ki, alig 20 lépésnyire. Az első
lövés két öllel mögéje, a másik két öllel eléje, a róka
pedig most még veszettebbül szalad egy 26 holdas fácán
remiznek.
De már ekkor igazán türtőztetnem kelletett magamat,
hogy az én kedves postamesteremmel össze ne csatázzak.
Hanem hát utána a rókának! Körülfogtuk a remizt.
De hova állítsam az én postásomat, mert a milyen
bolond szerencséje van, megint rá tőr a róka, esküszik
is égre-földre, a két kudarc után, hogy csak még egy
szer jöjjön, most már tudja, hogy úgy fejbelövi, mint
a pinty.
Engem pedig már a hideg is kezdett borzongatni erre
a biztatásra.
Egy néhány cimborát a tervbe beavatva, az öreget egy
fácánetető oldalához állitottam és szörnyen ráijesztettem
hogy csendben legyen ; támassza neki a hátát és meg ne
moccanjon, mert akkor nem jön ki a róka. Úgy is állt
ott az öreg, mint egy bibliai szent.
Jó magam pedig, a mint a többi puskás helyét ki
jelöltem, ugyanannak az etetőnek innenső oldalához
lopództam.
És tényleg! — alig indult meg a hajtás, már láttam
a rókát megvillanni és egyenesen felénk lopódzni; egy
bodza-bokor mellett megáll és a hajtó vonal felé figyel,
a postás előtt a bokor eltakarta, de én a másik oldalról
jól láthattam piros bundáját és bár még nem volt valami
közel, féltem, hogy észre fog venni, mert az öreg a nagy
izgatottságtól izegni-mozogni kezdett: hirtelen odalőttem.
Csak annyit láttam, hogy a róka farkával jelzi a
lövést, de azután siettem én is a fák fedezetét felhasz
nálva biztos helyre menekülni, mert az öreg postamester
dult-fult mérgében, kereste azt az irigy puskást, aki őt
igy meg merte csúfolni, mert hogy ő azt legalább is
lelövi. . .
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A rókát a hajtók meg is találták, nem messze a lövés
helyétől.
Csak este felé, kedélyes poharazás között, jött a roszkezű postamester rá turpisságomra, mikor morogva bár,
de belenyugodott, akkor is erősen állította, hogy kár volt
eleibe lőnöm, mert már ő is meglőtte volna . . . hisz
háromszor iszik a magyar . . .
B L
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Fehér fecske.
Ig e n tis z t e lt S z e r k e s z tő u r !

Folyó hó 18-án reggel, a lakásomhoz közel eső tó felett
egy fehér füsti fecskét lőttem. Több száz fecske között
szállongott, melyek folyton üldözték fehér társukat.
Azért említem meg, mert eddig fecskealbinot — bár
33 éve erdészkedem — nem láttam, de nem is hallottam
ilyenről.
Vadászüdvvel
Borsod-Szilvás, 1904. aug. 24.
P é c z e r M ih á ly
erdész.
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Sikeres vadászat. Dr. K ö r tv é ly e s s y Dezső sáros
megyei bábafalvi birtokán m. hó 15 és 16-án hajtóvadá
szatot rendezett. A vadászat fényes eredménynyel vég
ződött, amennyiben 7 őzbak, 4 róka, 3 nyúl és 19 fogoly
került terítékre. A kis társaság minden tagja kivette részét
a sikeres eredményből.
Tarka róka. A lip n ik i erdész a malomhegyi erdőben
tarka rókát lőtt, mely Sárosvármegye vadászkőreiben nagy
feltűnést keltett.
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

* Nyugalmazások. A m. kir. főldmivelésügyi miniszter
C zo b o r Adolf erdőmestert folyó évi julius hó végével
saját kérelmére, továbbá P r o h á s z k a József erdőmestert
és P a n e k Norbert főerdészt állandó nyugalomba helyezte.

* Áthelyezések. A m. kir. főldmivelésügyi miniszter
H o ffm a n n Dezső erdészt a gödöllői erdőhivatal kerüle

téből a máramarosszigeti erdőigazgatóság kerületébe
helyezte át és a gyertyánligeti erdőgondnokság vezeté
sével bízta meg ; R o c h litz Gyula főerdészt pedig az ung
vári főerdőhivataltól a zsarnócai erdőhivatalhoz helyezte
át s a pénztárellenőri teendők ellátásával bízta m eg;
továbbá L in s z k y Károly főerdészt a máramarosszigeti
erdőigazgatóság kerületéből a sóvári erdőhivatal, kerüle
tébe a parasznyai erdőgondnoksághoz, H a jd ú Dezső
erdészt az ungvári főerdőhivatal kerületéből a liptóujvári
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főerdőhivatal kerületébe a szvarini erdőgondnoksághoz, nyáron át található — a petéit a fejlődésben levő almára
Dietl Ágost erdészt pedig a sóvári erdőhivatal kerületéből vagy a szomszédos levélre rakja, melyből pár nap alatt
a gödöllői erdőhivatal pénztári szolgálatához helyezte át. kicsiny hernyó kél ki, mely belefuródik az almába, mely
* Házasság. F. hó 18-án vezette oltárhoz Lux Árpád a férges almával együtt hull a földre, hol kifejlődés után
fenyőházai m. kir. erdészjelölt Pogány Ilonát, Pogány elhagyja az almát, többnyire a fatörzshöz mászik és a
Gyula ungvári főgimnáziumi tanár leányát. A polgári törzs, repedéseiben bábozódik be, mely bábokból a moly
házasságkötésnél, főispáni felhatalmazás alapján, Lőrinczy pillék kelnek életre, hogy petét rakjanak és azokból ki
Jenő alispán működött közre, raig az egyházi áldást Benkö kelő hernyócskák rendjén, a pusztítást folytassák. Ezen
József róm. kath. apátplébános adta az uj párra.
folyamat egy nyáron háromszor szokott ismétlődni, miért
* Tallián minister gyásza. Főldmivelési ministerün is okvetlenül védekezni kell ellene, mely védekezés abból
ket és családját mély gyászba borította Andor fiának ön- áll, hogy a lehulló almát lehetőleg naponkint föl kell
gyilkossága, ki múlt hónap 17-én a lipiki fürdőben agyon szedetni a fák alól, hogy az almával együtt a benne
lőtte magát. A szép reményű s tehetséges fiatal ember levő kukacot is megsemmisíthessük. A bábozásra — úgy
a Ludovikának volt növendéke s nagymérvű idegbaja miként a rügyfuró-bogárnál tesszük — kössünk a törzsre
kergette a halálba. Temetése augusztus 19-én ment végbe búvóhelyet képező szalmaköteget vagy olyan papirgyürüt,
Török-Kanizsán, ahol az ország minden részéből jelent minő a múlt évi dési gyümölcs-kiállításon volt látható.
meg előkelő közönség. A minister fájdalmában mi is Ha ezen búvóhelyet képező öveket kéthetenkint meg
őszinte részvéttel osztozunk.
vizsgáljuk, megkapjuk és megsemmisítjük azonban az
* Helyreigazítás. A gróf Károlyi Imre uradalmainak almamoly bábját.
jószágfelügyelősége által közzétett s lapunk három leg
* A legmelegebb nyarak. Most, hogy oly nagy a
utóbbi számában megjelent pályázati hirdetménybe hiba hőség és szárazság, kétszeresen aktuálissá lesz ez a
csúszott be, amennyiben nem III. oszt. erdészi, hanem közlemény, amelyben régi krónikák elmondják, hogy
III. oszt. erdészsegédi állásról van szó, amit ezennel vájjon milyen volt a Krisztus születése után való 1000,
1473 és 1540 esztendő nyara Közép-Európában. E három
helyreigazítunk.
* Rovarcsípések. Most van itt az ideje a szunyog- nyár között az utolsó volt a legforróbb ; olyan nagy volt
és rovarcsípéseknek, melyek sokszor igen fájdalmasak, akkor a hőség, amekkora sem azelőtt, sem azóta nem
sőt veszedelmesek, érdemes tehát egy pár szót irni arról, volt a mi éghajlatunk alatt. Ebben az esztendőben a mai
hogyan lehet ezeket a csípéseket gyógyítani. Biztos szer, Németország nyugati részén junius elején megkezdték az
mellyel rovarcsípéseket megelőzhetnénk, nincs, a véde aratást, Augsburg környékén már érett volt a szőlő júli
kezésnek tehát első sorban arra kell irányulni, hogy a usban, augusztus elsején már édes mustot árultak, s a
rovarcsípések következményeinek elejét vegyük. Köztudo rózsa újra nyílott. Az 1473. esztendőben Magyarországon
mású, hogy a rovarok a füstöt nem szeretik és ez okból októberben újra virágzottak a gyümölcsfák és Svájcban
a dohányzót, amig fogai közt a szivar, cigaretta, vagy és Dél-Németországban novemberben másodszor termett
pipa, rendszerint meg is kímélik. Olyan kertekből, hol cseresznye. Az 1811. esztendőben a Rajna vidékén már
sok a szúnyog, azzal szokták őket elűzni, hogy vas junius hó 24-én volt ujbor s Olaszországban ritka és
serpenyőkben erősen füstölgő anyagot égetnek. Erre a tropikus növények bújtak ki a földből.
célra szolgálnak bizonyos füstölő szerek, melyeket gyertya
* A vadgesztenye mint takarmány. Most midőn
alakjában préselve használnak, amikor pedig már meg az országos takarmányinség folytán a gazdák kétségbe
történt a csípés, annak a helyét illó olajokkal és esszen estek a miatt, hogy a házi állatokat mivel teleltessék,
ciákkal, milyen a szegfű, kámfor, levendulaolaj, szalmiák időszerűnek tartjuk a vadgesztenye tápértékéről a legújabb
stb. szokták bekenni. Ezek a fájdalmat csillapítják és a kísérletek alapján nehány adatot közölni. Dr. Gabriel a
csípést gyógyítják. Legalkalmasabb erre a célra egy rész hallei egyetem tanára, kísérleteket tett a vadgesztenye
szalmiákszeszből, két rész borecetből és egy kis leven gyümölcsével. A gesztenyéket 6 0 —70° melegben megdulaolajból álló keverék, melyet az ember apró üvegecs- száritották, malomban megdarálták és ilyen állapotban
kében magával hordhat. Kitűnő szer a zöld petrezselyem, etették fejős-tehénnel, juhokkal és sertésekkel. A tehéntej
melynek összenyomkodott leveleit kell a megcsípett helyre minőségét a gesztenyével való tartás nem csökkentette s
tenni, de a fájdalmakat nedves anyag vagy kerti föld is annak izét sem befolyásolta. Hat drb. birkát szintén gesz
csillapítja, a forróságot pedig a sebből kiszivja. Méh tenyével etettek s azoknak húsa igen kellemes izü volt,
vagy szunyogcsipéseknél jó szolgálatot tesz, ha a csípést sőt hasonlóképen kedvező eredményt értek el a geszte
nedves sóval bedörzsöljük. Ha a daganat már nagyon nyével javított sertéseknél is. Ezek után a takarmányo
gyuladt, hüsitő ecetes vagy sós vízzel kell azt borogatni zásnál nálunk is meglehetne próbálkozni a vadgeszte
mindaddig, mig a gyuladás nem enyhül.
nyével, különösen az idén ebben az ínséges, takarmány* Lehulló gyümölcs. A szárazságon kívül a gyümölcs szűk esztendőben.
hullását apró molylepkék, igy pl. az alma és szilvamoly
* Értesítés. Szegényebb sorsú erdőtisztek és altisztek
lepkéi okozzák. Az almamoly lepkéje — mely az egész lapunkra évi 8 koronával fizethetnek elő.

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

11. szám.

MAGYAR

* D rá g a virág. Londonban 16.000 koronáért adtak
el múlt hó elején egy orchideát, még pedig egy Odontoglossum crispum Cooksoni példányt, a vételár 680
font sterlinggel fizettetett ki, ami 16.000 koronának felel
meg. Nagy ár, de a példány egyetlen ez idő szerint,
nincs párja több e fajtából.
* A tro p ik u s erd ő k b e n oly nagy mennyisége nő az
érzékeny növényeknek, hogy az utas nyomát olykor hiven
megjelölik az emberi közelségtől ellankadt levelek. M.
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fi tekintetes j l kir. állami ürüőliivatalok
figyelmébe!
Van szerencsénk becses tudomására hozni, hogy a volt
úrbéresek és közbirtokosságok osztatlan állapotban levő,
közösen használt erdőbirtokainak gazdasági ügyviteléről
szóló s az ungvári m. kir. állami erdőhivatal által újon
nan átdolgozott s a földmivelésügyi ministerium által
átnézett és jóváhagyott

Szabályzat
K. L. urnák. E lőfizetése még á p ril 1-én le járt. A cim szalagon
erre m ár tö bbször fe lh ív tu k becses figye lm ét, de já r t m ár más is úgy,
ho gy nem vette észre a figyelm eztetést.
Sz. B. urnák. A z erdészeti La po k ide i IV . fü zetében V olnh ofer
P á l ir t a kérdezettekről. Tessék azt elolvasni s m eg találja a feleletet.
M. Gy. urnák. H iszen az nem tito k. A z egyesület közlönye egy
egész old ali hirdetésért 32 koro ná t szám it, m i pedig m ég egyszer
akko rá ért 30-at. A dolog evidens s arró l k á r tö bb szót szaporítani.
E. Gy. urnák. A z nem baj, ha utólagosan fiz e t is e lő ; teszik azt
m ások is sokan, csak ó h ajto ttu k tu d n i m i is szándékát.
Sz. K. urnák. Tessék lap un k nyom dájával érintkezésbe lépni,
m egadja az a k iv á n t feleletet.

S z a k tá rs a k ! Ha hirdetéseket küldtök vala
mely lapba, ne feledkezzetek meg a Magyar
Erdészről sem ; tudjátok, hogy az semmiféle tá
mogatásban sem részesül s csupán az előfizetési
és hirdetési dijakból tartja fenn magát.

nálunk állandóan raktáron van és bármily mennyiségben
kapható.
Felkérjük a tek. hivatalt, szíveskedjék ezen körülményt
tudomásul venni és b. rendelésével mielőbb megtisztelni.
A szabályzat ára darabonként 5 0 f illé r, 100 darabon
felül 4 0 f illé r
Továbbá kaphatók nálunk az e r d ő k e z e lé s h e z szük
séges ö s s z e s n y o m ta tv á n y o k .
Megrendelésre készítünk hivatalos levélboritékot és fe
jezettel ellátott ivrétű-papirokat s mindennemű nyomtat
ványokat csinos kivitelben a legjutányosabb árak mellett.
B. rendeléseit várva, maradtunk
teljes tisztelettel

Székely és Illés
erdészeti nyom tatványraktára U n gvá ri.

3823— 1904. szám.

cölgyjaeladási hirdetmény.
Üzemberendezések kereszt ii Ivitelében jártas

A vinkovcei kir. főerdőhivatal kerületéhez
tartozó

erdész kerestetik

22,768 tölgy és 16,639 egyéb fanemhez tartozó
törzs 2,418.252 K kikiáltási ár mellett eladásra
kerül.

egy hitbizományi uradalom szá
mára.
Alkalmazhatósága esetében állá
sában váglegesíttetik.

Gróf l’álffy József Igazgatósága,
S z o m o lá n y . Pozsony megye.

slavoniai tölevfaerdőkből

/\z arveres t. évi O ktober d -án d. e. 1U
ó rak o r zárt ajánlatok elfogadásával fog meg
tartatni.
Érdeklődőknek alólirt főerdőhivatal díjmente
sen küldi meg a részletes adatokat, a melyek
a hivatalos órák alatt itt is betekinthetők.
Vinkovcén, 1904. évi^áugusztus 7-én.

K ir főerdőhivatal

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

196

m a g y a r

11. szám.

ERDÉSZ

/ D. „2 yjrvcrésj hiröetmény.

64637/1/4. szám.

2489 9 4

Hirdetmény
az 1904. évben megtartandó erdőőri és
vadőri szakvizsgák ügyében.
Az erdőőri szakvizsgák folyó évi október
hó 19-én és az erre következő napokon Buda
pesten, Pozsonyban, Besztercebányán, Miskol
con, Kassán, Máramarosszigeten, Kolozsváron,
Brassóban, Nagyszebenben, Temesváron, Pécsett
és Szombathelyen, a vadőri vizsgák pedig az
.erdőőri szakvizsgákkal kapcsolatosan Budapes
ten, Pozsonyban, Szombathelyen és Kolozsváron
a vármegye székházában délelőtt 9 órakor fog
nak megkezdetni és folytatólag magtartatni.
Felhívatnak mindazok, akik az erdőőri szak
vizsgát, vagy a vadőri vizsgát letenni óhajtják,
hogy hiteles bizonyítványokkal felszerelt folya
modványaikat a vizsgák székhelyére nézve ille
tékes kir. erdőfelügyelőhöz folyó évi október
hó 1-ig nyújtsák be.
Budapest, 1904. évi augusztus hóban.

JÄ. kir. fölDmivelésiigyi minister.

pályázati hiröetmény eríőtiszti állomásra.
Az egri érseki uradalomnál elhalálozás foly
tán megüresedett eger-baktai

erdészi állásra
az alább felsorolt javadalmazással pályázatnyittatik.
Évi járandóság: egyezer korona készpénz,
hat hektói, búza, tizenöt hectol. rozs, nyolc hectol. árpa, harminc hect. zab, negyven ürméter
hasábos tűzifa, négy hold földilletmény, két te
hén, két borjú és tiz sertésnek nyári legelő, har
minc mmázsa széna, kocsitartás fejében tiz hold
földnek használata és az uradalomnál szokásos
nyugdíj-jogosultság.
Megkivántatik az erdőtörvény 36. §-ában elő
irt képesítés, 40 éven aluli életkor és erős, egész
séges testalkat. A kinevezendő erdőtiszt állását
ez év október 1-ig elfoglalni köteles.
A hiteles okmányokkal felszerelt kérvények ér
sek-uradalmi jószágigazgatósághoz intézve, ez év

szeptember 12-ig Gesztes Lajos uradalmi er
dőmesterhez Felső-Tárkányba (Hevesm.)
küldendők.

Alulírott m. kir. főerdőhivatal kerületéhez
tartozó radvánci m. kir. erdőgondnokság terü 
letén fekvő következő erdőrészek faállomá
nyának eladására ezennel zárt ajánlati tárgyalás
hirdettetik:
1. A huszáki „Toroskó“ nevű erdőrészben
1—585. szám alatt kijelölt 585 drb. tölgyfára
15,400 K.
2. Az alsó-domonyai „Kőhegy“ nevű erdő
részben 1— 1978. szám alatt kijelölt 2117 drb.
álló tölgy, 17 drb gyertyán és bükk, 19 drb.
nyár, 5 drb. hárs és 22 drb. tölgy tetőfára
18,300 K.
3. A felső-domonyai „Laziszko“ és „Nizsni
Verch“ nevű erdőrészekben 1—3019. szám alatt
kijelölt 3071 drb. tölgy, 56 drb. tölgy tető, 3
drb. gyertyán és 9 drb. bükkfára 28,700 K.
4. A nevickei „Priboj“ erdőrészben 1— 1222.
szám alatt kijelölt 1548 drb. álló tölgy, 101
drb. tölgy tetőfa és 123 drb. bükk és gyertyán
fára 5,800 K kikiáltási ár mellett.
A felsorolt faanyagok a tető, galy és hulla
dékfával együtt tövön, illetve az előfordulási
helyen folyó évi szeptember hó 29-ik napján Dél
előtt 10 órakor alulírott m. kir. főerdőhivatal
tanácstermében megtartandó Írásbeli zárt aján
lati tárgyaláson el fognak adatni, még pedig
az 1907. évi március hó 15-ig terjedő ki
használási időtartammal.
A szabályszerűen kiállított 5 (öt) % bánat
pénzzel és ivenként .1 (egy) korona bélyegjegygyel ellátott, mind a négy vágásra össze
sen, vagy az egyes vágásokra külön-külön,
avagy több vágásra együttesen tehető Írásbeli
ajánlatok a fennt jelzett határidőig alulírott m.
kir. főerdőhivatalhoz nyújtandók be, a hol az
árverési és szerződési feltételek a hivatalos
órák alatt bármikor megtekinthetők.
A megígért összeg az ajánlatban számjegyek
kel és betűkkel olvashatóan kiírandó, nemkülön
ben határozottan kijelentendő az is, hogy
versenyző az árverési és szerződési feltételeket
ismeri és magát azoknak feltétlenül aláveti.
Végül tüzetes tájékozásul az is közzététetik,
miszerint a kincstár fenntartja magának azon
jogot, hogy a benyújtott ajánlatok közül
szabadon azt válaszsza elfogadásra, melyet
belátása szerint legelőnyösebbnek talál, tekintet
nélkül a felajánlott összeg nagyságára és hogy
utóajánlatok semmi szin alatt sem vétetnek
tekintetbe.
Ungvári, 1904. évi augusztus hó 24-én.

Nyomatott Székely és Illés ki

j l kir. főerdőhivatal.
Ungvárt.
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MAGYAR E R D É S Z
Megjelenik minden hó 1-én és 15-én.
Előfizetési ár:
Egész é v r e ................

j
14 K

Szerkeszti és kiadja:
im e c s fa lv l I M E C S B É L A

Xérelem.
Lapunk m ai szá m ával a félévet befejeztük.
Felkérjük m indazokat a tisztelt előfizetőinket,
kik az előfizetési díjjal még hátralékban va n 
nak, hogy azt mielőbb beküldeni szívesked
jenek, nehogy a késedelem m iatt a lap szét
küldésében zavarok támadjanak.
A M agyar Erdész ára egész évre 14 kor.,
félévre 7 kor. Altiszteknek egész évre 8 kor.
H azafias üdvözlettel:

B O R S O D -A P Á T F A L V Á N ,

i

Reklamációk
SZÉKELY és ILLÉS céghez

kijelöltetni, hogy a szakembereket igénylő helyeket
betöltsék, hanem azokban az osztályokban fognak azután
is dolgozni, ahol a közigazgatási, kihágási stb. kérdések
miatt a jogi képzettség a minősítési törvénytől eltekintve
is szükséges, de ahol szintén előnyösebb, ha a jogász
egyúttal a praktikus életet is ismeri. Ennélfogva egészen
jogosulatlan az a föltevés, mintha a főldmivelési kor
mány a gazdákat s általában a szakembereket le akarná
szorítani működési helyeikről, amennyiben a földműve
lési kormány ellenkezőleg azt akarja, hogy a jogi osz
tályokban is a praktikus élettel ismerős jogászok
legyenek.“

Ha a szándékolt újítás csak az itt említett ha
tárig terjed, akkor afölött nyugodtan napirendre
térhetnénk, de eddigi tapasztalataink szomorúan
igazolják, hogy a főldmivelési minister vagy
V isz á s álla p o to k .
azért, mert erdészeti kérdésekben tévesen infor
Az erdészet Deliblaton.
málták, vagy más meg nem magyarázható okok
— Irta : /m ees B éla. —
miatt, gyakran olyan intézkedéseket tesz, melyek
Nemcsak szaklapjaink, de napilapok is, — méltán sértik a kincstári erdőtisztek reputációját,
közöttük a „Budapesti Hírlap," — közölték azt amellett pedig határozottan káros következmé
a hírt, hogy az állami erdészetnél egyes álláso nyekkel vannak az állami erdők jövedelmező
kat jogászemberekkel akarnak betölteni. Lapunk ségére.
7. és 10. számában leplezetlenül rámutattunk
Nem kutatjuk ugyan annak okait, hogy az
ezen intézkedések káros következményeire, mire állami erdészet bizonyos tekintetekben miért nem
némi megnyugvással olvastuk az Országos Er önálló, de a legtisztább ügyszeretettől vezérelve,
dészeti Egyesület hivatalos közlönyének utolsó bátrak vagyunk a főldmivelési kormány célté
számából a következő helyreigazítást:
vesztett politikájának fatális következményeire
„A föidmívelésügyi költségvetés indokolásában a fiatal az illetékes körök figyelmét felhívni.
jogászok gyakorlati kiképzésére nézve tett előterjesztés
Ott van pld. többek között a Temes megyé
téves magyarázatban részesült. A szakembereket az
ben fekvő deliblati kincstári homokpuszta admiőket megillető helyekről kiszorítani senkinek soha eszeágában sem volt s most sincs szándékában. A dolog nistrációja! Ezen 51 ezer hold kincstári birtokon
úgy áll, hogy a föidmívelésügyi ministeriumban sok tulajdonképen mezőgazdasági teendő alig van,
fiatal jogi képzettségű tisztviselő van, akik miután köz- de annál több erdészeti; épen ezért ország-világ
szolgálatukat a ministeriumban kezdték meg, gyakor megütközik azon, hogy e birtok ügyeinek veze
lati ismeretekkel nem bírhatnak. A minister, egész
tésével nem erdész, hanem mezőgazda bízatott
helyesen, azt óhajtván, hogy praktikus képzettséggel
bírjanak a jogászok is, most a kezdő tisztviselőket a meg. A legfontosabb feladat a deliblati pusztán
vidéki hatóságokhoz akarja kirendelni. Ezek, ha vissza a futóhomok megkötése. Az 1899. évtől, mióta
rendeltetnek, természetesen egyáltalán nem arra fognak a gazdaság kezelését reorgánizálták, az érdéA . M AGYAR ER D É SZ•

szerke sztő ség e és kia d ó h iva ta la B o rso d -A p á tfa lv á n .
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szék 4000 k. hold területet kötöttek meg fásítás ban volt. Egyáltalában az erdőtenyésztési, ápo
által, s ma még 1500 hold vár a megkötésre. lási teendők céltudatos és üdvös keresztülvitele,
Ezen munka befejezése után korántsem mond a fának előnyös kihasználása, mind olyan teendők,
ható az erdészet erdősítő működése Deliblaton melyek Deliblat specialis viszonyait tekintve még
befejezettnek, mert csak azután következik még inkább megkövetelik mint máshol, hogy a szak
a kopár nem futóhomok területek befásítása. emberek tapasztalataikat a gazdaság okszerű
Ezen munka még szorosabban tartozik az er kezelésénél más idegen beavatkozástól függet
dészeti szakba és sokkal nagyobb mértékben lenül érvényesíthessék.
megkívánja a helyi erdészeti tapasztalatokat és
Bővebb adatok felsorolását mellőzzük, s úgy
ismereteket, melyekre nézve azonban itt a z ideje, hisszük, hogy a fent előadottakból mindenki
hogy a gazdasági régiméből kifolyólag fenn elismeri, hogy a deliblati gazdaságnál a vezető
álló viszás, bénító helyzet hatása alól kisza szerep az erdészetet illeti meg, sőt a mezőbaduljanak. Főleg szükséges ez azért, mert gazdasági szakember alkalmazását bátran el is
már régi dolog, hogy a gazdasági régimének ejtheti a kincstár. A mostani hibás szervezés
Deliblaton működési tere egyáltalában nincsen. még az 1898. évből való, s már akkor kellett
Rendszeres mezőgazdaságot a kincstár nem volna az országos főerdőmesternek a ministert
folytat, hanem a birtok 9 ezer hold területét ki erre a körülményre figyelmeztetni.
osztotta szőlőtelepítés, kerti és szántóföldkénti
De van a dolognak más bibije is. Úton-útféleendő mivelés céljából. A pusztához tartozó len egyebet nem hall az ember, mint panaszt,
néhány hold szántóföldet régi haszonbéri szer hogy a kincstári birtokok — így meg úgy —
ződések alapján adja ki bérbe ; a legelőterületek nem jövedelmeznek, s a személyzetet apasztani
kezelése pedig Deliblaton inkább képezhet er kell. Tessék ezt a nem épen mindenhol alkal
dészeti teendőt, mert a már közel 16 ezer hold- mazható elvet a deliblati birtokon érvényre jut
nyi erdő kímélése, védelme és a fűtakaróval tatni, s a gazdasági intézői, a segédmérnöki és a
már megkötött területeknek a szél rongálása borászati felügyelői állásokat beszüntetni, s a
ellen való megvédelmezése sem sorolható a homokpuszta kezelését egészen az erdészetre
mezőgazdasági feladatok közé. A borászati teen bízni. E z t követeli a helyes, céltudatos és ész
dőket egy, a birtok kezelőségéhez beosztott szerű gazdálkodás. A mezőgazdaságnak nincsen
borászati felügyelő végzi, míg a birtokon előfoi- semmi tere Deliblaton, mert a kaszálók, szántó
duló műszaki teendőket egy segédmérnök teljesíti. földek és legelőkre árverést tartani és a telepe
A pénz- és anyagkezelést, erdőkárnyilván sekkel szerződést kötni az erdészek is tudnak.
tartást, perköltségszámadást az erdészet végzi; A műszaki teendőket pedig elvégezhetné a köz
valamint a 16 ezer hold erdőn folytatott gazdál pontból időnként kiküldött mérnök, a borászati
kodást is. Szakember ha olvassa, rögtön tisztá teendőket pedig minden nagyobb megterheltetés
ban lehet vele, hogy a deliblati két erdőtisztnek nélkül rá lehetne bízni a fehértemplomi kerületi
nem sok idő jut a henyélésre, mert hogy mily borászati felügyelőre. H a ezeket az igazán fö 
teendőkkel jár 16 ezer hold erdő évi fahozamát I lösleges állásokat megszüntetnék, a birtok20 éves vágásforduló mellett házilag kitermelni, kezelőség tisztviselőinek jelenlegi évi ja v a 
azt laikus megítélni nem tudja. Ehhez járul még dalm azását 26.820 koronáról 9550 koronára
a nagymérvű homokkötési munka, melynek mód lehetne apasztani, am i évenként 17.270 korona
jait, nehézségeit épen egyik deliblati erdőtiszt megtakarítást jelent, nem is számítva azon
ismertette az Erdészeti Lapok 1902. évi januári más természetű most minduntalan felmerülő
füzetében. A fa értékesítésének most alkalmazott kiadásokat, melyek azáltal keletkeznek, hogy az
módját a jelenleg is Deliblaton működő főerdész erdészeti szakvélemények a gazdaság érdekében
hozta javaslatba, s az a helyi viszonyoknak szabadon nem érvényesülhetnek.
Hogy a jelenlegi viszás állapot következtében
— amint a tapasztalat is bizonyítja — sokkal
jobban megfelel, mint amely régebben szokás milyen nevetséges mellőzésben részesül a bir© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.
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tokkezelőség vezetősége részéről az erdészet,
íme egy jelentéktelennek látszó, de mindenesetre
jellemző esemény. Múlt hónapban a nagyenyedi
kollégium igazgatója, nehány tanárral és több
hallgatóval, tanulmányi kirándulást tett Deliblatra
a futóhomok és homokkötési munkálatokat meg
szemlélni. Az intéző hivatalfőnöki bölcsesség
gondoskodott róla, hogy a 34 tagú kirándulók
a tisztán erdészeti szakba vágó homokfásítási
munkálatok megtekintésénél a telepen működő
két erdőtiszt részéről felvilágosítást ne kaphassa
nak. Nem is tartotta őket érdemesnek értesíteni,
hogy kirándulók érkeznek s mi célból jönnek a
pusztára, hanem ő maga kalauzolta a segédmér
nök és a borászati felügyelővel a társaságot. Az
intézőnek ezt az eljárását bővebben bírálgatni
nincs szándékunk. Távol áll tőlünk a szemé
lyeskedés, de kötelességünk a minister figyelmét
felhívni az ilyen esetekre; kötelességünk a nyil
vánosság előtt rámutatni, milyen ferdeségek kelet
kezhetnek még a nagyobb állami birtokok administraciójánál is, ha a vezető a kormány inten
cióját meg nem érti, vagy azzal nem törődve,
a hivatalfőnöki tekintély hatalmát ilyen különös
úton akarja diadalra juttatni. Az nem gondolható,
hogy Deliblaton évek óta homokfásítással fog
lalkozó erdőtisztek ne volnának hivatottabbak
szakszerű felvilágosítással, magyarázattal szol
gálni az érdeklődő laikusoknak, mint akár az
intéző, a segédmérnök, vagy a borászati fel
ügyelő. Avagy talán nem is tudták meg a nagy
enyedi kirándulók, hogy Deliblaton a fásítást er
dészek végeztetik? vagy ha igen, milyen kaliberű
embereknek tarthatják őket, hogy a gazdasági
intéző úr őket még csak be sem mutatta nekik.
Ezek után képzett művelt emberekszámba más
látogatók előtt sem jöhetnek, csak azt szeretnék
tudni, vájjon mivel szolgáltak rá erre a szégyenteljes mellőzésre. Talán lesz szives ezt megmon
dani az intéző úr! . . .
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥,¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

A tartós szárazság és az erdő.
Lapunk olvasói is bizonyára nem egyszer beszélgettek
már kisebb-nagyobb társaskörükben azon tartós száraz
ságról, mely az idén egész Közép-Európát oly érzéke
nyen sújtotta. Tisztes korú szaktársaink is, bármennyire
összeszedik emlékezetük szálait, nem tudnak oly száraz

IW

esztendőre visszaemlékezni, mint az idei. P ár hó előtt
még az 1863-iki esztendőt emlegették társasköreinkben,
de most már azt is elhagyják és mindössze néhány régi,
sárgult papírlap tesz bizonyságot hasonló száraz évről.
Még jó volna, ha csak társasköreinkben volna szó
erről, de sok gondot okoz a mindent felperzselő száraz
időjárás a mindennapi életben, s nagyon megnehezítette
a megélhetést, évekkel hátraszorította a mező- és erdőgazdálkodásunkat.
Kerületemben a tartós szárazság által okozott károkat
különösen a következőkben tapasztaltam :
Ültetvényeimnek nagy része elpusztult a napnakfekvő,
lejtős déli oldalokon. Alig maradt meg belőlük 20—40%.
Ezenfelül lépten-nyomon találtam középkorú, teljesen el
száradt lombfákat. Feltűnő, hogy a Wartenberg-féle ültető
vassal eszközölt ültetések közül sokkal több maradt meg,
mint a kapa után ültetett csemetékből.
A lomblevelűek közül legtöbbet szenvedett a gyertyán,
kőris, bükk, s csak ezek után a tölgy. A tűlevelűek kö
zött legnagyobb érzékenységet mutattak a jegenyefenyő
közép- és magaskorú állabai. A fekete- és erdei-fenyő
jól kiállotta a rendkívüli szárazságot. Az ezek alatt levő
tölgy és jegenye-fenyő csemeték egész frissek, üdék, mig
az egészen szabadon állók levelei olyanok, mint máskor
novemberben.
A perzselő nap heve kiszárította az erdei tisztásokat
és legelőket. Az igy beállott országos legelő- és takar
mányhiány volt az oka azon üdvös intézkedésnek, hogy
a földmivelési kormány a legeltetési tilalmat a lehető
legvégső fokig mindenütt felfüggesztette. Nemes elhatá
rozás volt az is, hogy a legelő-bért a kincstári erdőkben
felére szabta; a száraz lombszedést ingyen engedélyezte.
Elismeréssel vettük mi is tudomásul itt a szegény hegy
vidéken ezen jótéteményszámba menő intézkedéseket,
mert mi lett volna ebből a szegény népből a kétségbeejtően felszökött takarmányárak mellett.
A mesterséges lombtakarmány készítése által vidékünk
három községe egyúttal erdőápolási munkát is végzett.
Az előrelátó nép már júliusban mintegy 500 batyu reketye-lombszedésre váltott engedélyt, batyuját 5 fillérrel
számítva. Hogy mily jótétemény volt ez egyúttal fiatal
tölgyeinkre is, azt hosszabban fejtegetni felesleges.
A szakemberek közül sokan azt tartják, — különösen
régebbi időben tartották, — hogy a lágy lombfanemek
gályáinak, leveleinek szedése és a fiatalosokban levő fű
nek értékesítése, mindig csak erdőrongálással jár. Én
ezen nézetet nem osztom, mert már évek óta ellenkezőt
tapasztaltam. Évek hosszú során át megengedtem, hogy
kerületem egy részében — kellő ellenőrzés mellett — a
fűz- és nyár-lombot a szegény nép szedhesse és füvet
téphessen. Viszontszolgálatul köteles, a ki füvet szedett,
a részére kiosztott vágásterületeket beültetni, azokat
ápolni, a csemete-kertekben előforduló munkákban három
napon át segédkezni. A ki jól dolgozott, jutalmul a leg
jobb területet kapta. így neveltünk fel száz és száz hold
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erdőt, melyekben ma már a sűrű fáktól alig lehet járni.
Ki állíthatja tehát, hogy a fűz, nyír, nyár és az erdei fű
szedésével az erdő-állományt mindig rongálnók? Persze
kényelmesebb azoknak, kik a nép bajával nem törődnek,
betartani a szigorú tilalmat, mint ellenőrizni a tüskés,
szederindás vágásokat, ha az mindjárt a szegény nép
kárán történik is.
Az erdészet lássa be az erdők nemzetgazdászati fon
tosságát, a mely különösen ily rendkívüli időjárás alkal
mával segítségére lehet testvérének: a mezőgazdaságnak.
Ne felejtse különösen azt, hogy a hol az állattenyésztés
jól kifejlődött, ott olcsó a fuvar-erő, s erdei termékeinket
annál könnyebben értékesíthetjük. A hol nagy a fuvar
erő, ott a nép jólétnek örvend, s nem vándorol új hazát
keresni. Az erdőgazdaság jövedelmének fokozása mellett
sohasem feledkezzünk meg a köznépről sem, mert a mint
a tapintatos és humánus gondolkozású erdész jótevője
lehet a föld népének, úgy a §-okhoz való merev ragasz
kodás annak megrontójává, sőt zsarnokává teheti az
erdészt.
A szokatlan tartós esőnélküli időjárás pedig figyelmez
tessen minket még a következőkre is:
1. A mennyire lehetséges és a viszonyok engedik, ül
tessük erdei csemetéinket lehetőleg mély gödrökbe. Szá
raz, elkopárosodott, televényszegény talajba csak ellentálló, talajjavító fanemeket ültessünk, mint a feketefenyő,
erdei fenyő.
2. A hol az erdő állománya a legeltetéssel komolyan
nem veszélyeztetik, ott szabadítsuk fel idejében az utó
tilalmat.
3. Az állattenyésztés érdekében, valamint erdővédelmi
tekintetekből is, engedjük meg, hogy a szegény nép vá
gásterületeinken a lágy lombfák gályáit, valamint a füvet
és gyomot szedhesse.
4. A száraz lombszedést pedig csakis termékeny jó
talajon engedjük meg.
De az idei abnormis szárazságon okuljon gazdaközön
ségünk i s ! Lássa végre be az erdők közgazdasági fon
tosságát; tudja meg, hogy Magyarország 13 millió hold
erdeje nem a Csáky szalmája. Az erdő nem csupán arra
való, hogy benne a vadat űzzük, nyáron át benne üdül
jünk. Pótolhallan kincset rejt az magában, melynek ér
téke különösen ilyen rendkívüli időjárás mellett nyilvánul,
midőn a hegyvidéki szegény népet a véginség fenyegeti,
s midőn a takarmányhiány miatt állattenyésztésünk jö
ß
vője kockán forog.
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Hornyolt hajópalló és szádfalazat készí
téséről.
A zsarnócai m. kir. erdőhivatal ottan levő gőzfürészét
a fenyő-, juhar-, kőris- és szilfaterméssel együtt, még a
múlt évben a legtöbbet ígérő Glesniger I. Ph. tescheni
fakereskedő cégnek adta haszonbérbe.
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A fenyőt és a többi nevezett faanyagot a kincstár rész
ben a garami rakodóra, részben a zsarnócai fűrészre
szállítja.

A szerződésszerű faárak
12— 19 cm. középvastagságig . . .
7-50,
20— 28 .
„
. . .
9-44,
29
„ középvastagságon felül . 11 -23 K-át
tesznek, magáért a három keretes gőzfürészért 6000
korona évi bért fizet a vállalkozó.
Oly fa- és haszonbéri árak ezek, amik a mostani álta
lános gazdasági pangás idején várakozáson felül állanak.
És csakis a nevezett cég adhatta meg ez árakat, mert
egyrészt van hozzávaló tőkéje, másrészt meg üzleti össze
köttetése révén a kész árut külföldön értékesíti.
Ezen utóbbi körülmény nemzetgazdasági szempontból
fontos is, mert nem támasztván versenyt a helyi fakeres
kedelemnek, nem nyomja ezt.
A mondott fakereskedő a fatermést részint gömbölyű
állapotban, részint mint fűrészárut — megrendelésre érté
kesíti. — Ez előbbi mód előnyösebb, a fűrészáruvá való
dolgozás — a mondott árak mellett — azonban csak
akkor hasznos, ha minél kevesebb deszkát termelnek,
mert a deszkává dolgozott jegenyefenyő tisztaáru kihoza
tala csak 55%. E százalék növekszik, ha pallót és négyélü fát, és apad, ha 2 5 %i-nél vékonyabb deszkát ter
melnek.
De a tisztaáru kihozatalát jelentékenyen befolyásolja a
rönk vastagsága is.
Minél vastagabb ugyanis a rönk, annál kiadósabb, és
megfordítva. Csakhogy mivel az 50 %,-nél vastagabb
rönkök rendesen üde talajon levő, zárt, elegyetlen állo
mányból valók, ezért az ilyeneknek évgyűrűi nagyon széle
sek, a belőlük kikerült fűrészáru pedig nagyrészt III.
osztályúvá válik. És ha emellett még a meredek hegy
oldalokon álló fenyőt lefelé döntik, az egész fa szövete
annyira meglazul, hogy a fürészanyag a fölmetszés után
kártya módjára hull széjjel.
Ezen körülményekből kitetszik, hogy mily szakszerű
körültekintéssel dolgozik a szerződött cég, amely a ki
használás és értékesítés minden csínjának binjának tuda
tában, fürészgazdaságát palló és négyélü fa termelésére
rendezte be.
Különlegessége e fürészgazdaságnak a legkeresettebb
anyag: a hornyolt fenyőpalló, a hornyolt fenyőszádfalazat
s az ezeket összekötő hornyolt süvegfa.
Ezen áruknál a horony és a toll készítése adja a leg
több munkát.
A hornyot és tollat legtöbb helyütt erre a célra szol
gáló gyalugépekkel készítik, ami nagyon pontos, de drága
munkába kerül. Minthogy azonban e nagy pontosságra
szükség nincs, — mert hisz a vízbe került anyag itt
amúgy is megdagad és alakot változtat, a hornyot pedig,
nevezetesen a hajóépítkezésnél, kátrányos anyaggal béle
lik ki, — azért az ilyen több száz koronába kerülő gyalu
gép helyett a nevezett fakereskedő a hornyot, függélyesen
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álló forgó tengelyére ferdén állított körfürészszel véseti.
A körfűrész lapjának a függélyes siktól való elhajlása
adja a horony szélességét, ami rendesen 30 mm. szokott
lenni.
A tolikészítésre egy másik, függő irányban forgó kör
fürészes-asztal való. Ha a pallónak vagy a süvegnek
egyik oldalát már kihornyolták, úgy e másik asztalra
hozzák s a függélyes síkban forgó körfűrész éléhez
szorítva, kétszeri ide- és kétszeri odatolás után kimetszik
rajta a tollat.
A toll készítésnél kieső fürészanyag nem fürészpor,
hanem 25/ e5 milliméteres lécecskék alakjában válik el a
rönktől, minek következtében e hulladék is felhasznál
hatóvá lesz akár a deszkák raktározásánál, akár kötegekbe vágva mint gyujtós.
Egy köbméter ilyen fűrészáru 6—7 koronával drágább,
mint a nem hornyolt, de csak félannyiba kerül mint a
gyaluló gépeken készült ilyes fűrészáru.
E fűrészárut legnagyobbrészt Hamburgba, Amszterdamba
Délafrikába szállítják, ahol igen jó áron kél el.

Díváid Béla.
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Erdei tüzek.
Ha vaki akár a Pareng, akár a Retyezát tetejéről az
idén széttekintett a Szebentől Krassószörényig terjedő
erdőségeken : mindennap láthatott hol itt, hol ott egy-egy
magasba nyúló avagy renyhén ide-oda terjengő szürke
felhőt az erdők feje fölött. Az immár több ezer holdra
rugó erdőégések füstje ez, amelynek láttára elszorul a
szive minden erdésznek, akinek csak valaha égett az
erdeje.
Azt a tűzzel való rogyásig erőszakolt küzködését az
ember soha el nem felejti.
Az idei valamennyi erdőégés között azonban aligha
volt rémesebb, mint az, amely a Magyar Zsilt alkotó
három patakcsa mentén álló vágásban és a mellette levő
száz éves lucíenyvesben dühöngött. A csimpai gőzfürésznek 30000 darab összehordott lucfenyőtönkjét és nehány
száz hold ősfenyvest tett semmivé rövidesen a gondat
lanság. . . vagy a szerencsétlenség. . . ki tudná azt.
Mikor az első sürü füstoszlop égreszőkve jelentette a
pusztulás kezdetét: pillanat alatt összehívta a telep ősz •
szes lakóit a vészcsengő, s egykettőre mind ott volt a
veszedelem helyén. De mit tehet az ember az elemekkel
szemben. Mit tehet ott az ember, ahol már százméter
magas lángtenger szakad a völgybe, mint a tenger
dagálya. . . ahol lángban álló méter vastag törzsek tör
nek derékon ketté és vágódnak végig egész hosszukban
a földön, mintha maguk testével ostoroznák az avart, ami
vesztüket hozta. . .
A fejeveszetten ideoda futkosó, lihegő, erőlködő tűzoltó
munkássereg akár otthon is maradhatott volna. Nem birt
az a tüzveszedelemnek semmi gátat sem vetni. Rohant
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az, mint a láncaitól szabadult démon s falta évszázadok
nak egybegyült termését, amig egy kis patak nem állotta
útját elől és egy kőhát oldalt. Ezek ketten aztán szép
csendesen megfojtották a dühödt elemet s most csak
égnek meredő, ágalombjafosztott roncsok, végigperzselt
üszkös vázai az elébb még büszke fenyőóriásoknak,
hirdetik az élők gyarlóságát . . .
*¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

Magtermési jelentés.
I rta : F aragó B éla.

Tanulmányútaimon szerzett tapasztalatok alapján a
folyó évi erdei famag-termésekről a következő jelentés
sel szolgálok az érdeklődőknek:
Szilfa, nemkülömben válfajai az ulmus effusa, americana stb. az idén rendkívüli bő termést adtak, a mely
az egyébként korlátolt szükségletet messzire túlszárnyalta.
A nyírfa az idén nem adott termést és a szükségle
tet külföldi termelő helyekről kell beszerzenünk.
A körisfa (Fraxinus excelsior) az elmúlt 2 év meddő
sége után teljes hozamot adott és az ezen becses fanem
telepítésére szükséges igen tetemes magmennyiség az
idén bőven és jutányos áron lesz fedezhető.
A korai juhar, fürtös juhar, mezei és szárnyas ju
har közepes és jó termést adtak, sem ezekben, sem ham
vas és mezgés égerekben nem leend hiány érezhető.
Gyertyánmag hazánk délnyugoti és északkeleti erdő
ségeiben bőven termett, ami annál is örvendetesebb,
mert a külföldön csak kevés lesz szedhető és igy jelen
tékeny, valószinüleg Oroszországba irányuló kivitelre van
kilátásunk.
Bükkmakk az idén csak szórványosan fordul elő, a
mi azonban nem fogja erdei-famag kereskedelmünket
károsan befolyásolni, mert a német birodalomban elég
termett, oda kivitelünk úgy sem lehetne, hazánk bükk
makk szükséglete pedig nagyon csekély.
A kársak gyenge hozamot adtak.
Akác- és gleditschiafák termése igen sokat szenve
dett a rendkívüli szárazság következtében; tavaly ma
gyar akácmag Amerikába is szállíttatott.
Vadgesztenye, a mely tudvalevőleg a fővad etetésére
használtatik, — az idén kevés termett, — mert a virág
zás idején kedvezőtlen idők jártak. Az idén az általános
takarmányhiány következtében szerfelett nagy az érdek
lődés vadgesztenye iránt, legalább 100 waggon rako
mány hagyhatná el hazánk határait, mintegy 45 ezer
korona értékkel emelvén erdészeti mellékhasználataink
értékét.
Tölgvmakk úgy a Dunántúl néhány vármegyéjében,
mint hazánk délkeleti részén szép termésre való kilátás
sal kecsegtetett, de az aszály ezen reményeket teljesen
megsemmisítette és csak a Dráva és Száva közötti vi
déken maradt meg annyi, a mely az idei szükséglet fe-
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dezésére valószínűleg elég lesz. Ez annál is kívánato és állandóan szilárd. A tölgyfrizeket — parkettákat —
sabb, mert 1903. tavaszán tölgymakk-készlet hiányában még mindig rendkívül élénken keresik, még pedig úgy
sok csemetekert üresen maradt.
az u. n. bécsi — keskeny — árut, valamint az export
A külföldön kevés termett és az eddigi kérdezősködé- árut is, melynek igen jó árát adják és azonkívül még
sek után ítélve, kivitelünk Német, Orosz és Franciaország elfogadják a termelők különféle kikötéseit is, melyeket
felé fog irányulni.
ezek a méreteket illetőleg szabnak a vevők elé.
Erdei fenyő toboz a tavalyi rendkívüli bő hozam felére
Elég jó, ha nem is épen fényes a kádárfa üzletmenete,
tehető és azt lehet reményleni, hogy a tavalyi alacsony mely az idő előrehaladtával mindinkább emelkedik.
árak mintegy 50%-kal fognak emelkedni, annál is inkább, Közéig ugyanis a szüret, kell tehát a hordó. A tölgymert legjelentékenyebb kiviteli piacunkról, Németország talpfák helyzete is javulást mutat. Részint mert sok kell
ból, kedvezőtlen termelési jelentések érkeznek.
a magunk vasutaink, részint mert az osztrák vasutak
A lucfenyő hazánk északi és délkeleti részén gyenge legközelebb megtartandó árlejtései alkalmából is nagyobb
hozamot adott, csak a Dunántúl osztrák határszéli részén szükséglet van kitüntetve, mint az előző években volt.
és a szomszédos Stájer és Krajna termelő helyeken ész Kőrist és szilt Bécs vásárolt meglehetős nagy tételek
lelhető valamivel jobb termés. A külföldről, a Németbi ben és elég jó árakon.
rodalomból, a Taunus, a Schwarzwald, a Pfalz vidékéről
A puhafát még mindig élénken keresik. Még az alá
igen jó termési jelentések érkeznek és igy a magárak rendelt minőségeknek is feljavult legutóbb az ára; a jó
tetemes emelkedése alig fog bekövetkezni.
minőségű lucfenyőért pedig most még jobb árat fizettek,
A feketefenyö az idén is csak szórványosan hozott mint az építő idény delelőjén, amikor pedig már való
magot.
sággal hausse-árakat fizettek érte.
A jegenyefenyő szinte csak gyenge hozamot adott, a
A francia dongák helyzete azonban még mindig nyugal
melynek csiraképessége némi kivánni valót hagy hátra. mat mutat. Pedig már itt lenne az ideje a mozgalmas
Simafenyőből úgy hazánkban, mint Közép-Európában, ságnak, mert a rendkívül forró időjárás ezidén legalább
nemkülönben mérvadó hazájában, Amerikában, közepes 2 héttel korábban érlelte meg a szőlőt. Csakhogy sok
a termés és igy feltehető, hogy a tavalyi árak némileg kárt is okozott, mert sok helyt felére apadt a szüreti ki
alább fognak szállani.
látás ; a szörnyű hőség helyenkint megaszalta a szemeket,
Gyilmölcsmagvak jól és bőven termettek, hisz gyü ami nem is csoda. Hiszen az „Echo Forestier“ jelentése
mölcstermésünk is oly nagy volt, mint már évtizedek szerint Hérault-megyében 42 fokos hőséget tapasztaltak
óta nem.
augusztus derekán, eső pedig ott sem esett egy csepp sem.
Kivételt csak a sajmeggy (Prunus Mahaleb) képez, a
Ha már most tekintettel vagyunk arra, hogy a francia
mely alig lesz elég a szükséglet fedezésére és már is dongaimportőröknek tavalyról tetemes dongakészletei
nagy keresetnek örvend; tavaly ugyanis alig termett va maradtak, továbbá arra, hogy julius havában csupán
lami és igy az idén két évi szükséglet fedezendő. Örven Cette-be Vs millió donga érkezett Fiúméból, 1 millió
detes jelenség, hogy néhány év meddő kísérletező mun Orosz- és Oláhországból, augusztusban mintegy fél millió
kája után végre sikerült néhány versenyképes gyümölcs darabot raktak ki odaérkezett gőzösökből és több amerikai
magunknak a külföldön jó piacot teremteni.
nagy rakományt jeleztek nyílt tengeren lévőnek, könnyen
megértjük, hogy az amúgy sem fényesnek ígérkező fran
y y V if.W W y x W V W W V W W W W W W W W W - W
cia szüretre nem lesz szükség túlsók dongára. Epen nem.
Hogy pedig ilyen viszonyok között a mi dongaáraink
FA K ER ESK ED ELEM .
mégis szilárdan megállnak a maguk eddigi színvonalán,
az egyes egyedül csak annak köszönhető, hogy donga
A vinkovcei kir. erdőhivatal ezidei nagy faárverése termelőink kivétel nélkül erős kezüek és bölcsen előre
október 3-ára tűzetett ki. Eladásra kerül 18 objektumból látók is, mert idejekorán szorították meg a termelést, úgy
22768 tölgy, 11334 kőris, 2832 szil és 2470 gyertyánfa, hogy nincs mitől tartaniok még abban az esetben sem,
összesen 2,418.252 korona kikiáltási árban.
ha még az idei szüret sem válnék be Franciaországban
Tekintettel arra, hogy a jelenlegi irányzat, a dongapiac olyannak, a minőnek ígérkezett.
kivételével, mely a javulást még mindig várja, igen ked
vező, valószínű, hogy a becsárak az irányzattal tartanak
lépést. Bizonyosat azonban még nem mondhatni, mert az
érdekelt nagy cégek megbízottai csak most veszik fel
és becsülik meg az eladandó állabokat. Annyi minden
esetre tény, hogy a szakkörök úgy e felvételek, valamint
az árverés eredményének ezúttal még fokozottab kíván
csisággal néznek elébe, mint más években.
A keményfapiac irányzata, mint már emlitém, kedvező
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Bágyadtan terül el a hegységek alatt a megfonnyadt,
megaszott rónaság, a hol a fürjnek verése, a pacsirtának
égbeszálló trillája elhallgatott. A meztelenné, kopasszá
aszott legelőn nyugtalanul kóborol az éhes csorda, s az
egyhangú képnek csak a kukoricatáblákban töréssel fog
lalatoskodó lányoknak vig zaja nyújt némi élénkséget.
A természet ideges nyüzsgő madárvilágában is beállt
a nyugalom. Vándorúiban vannak a libák, gólyák,
fecskék, seregélyek, de az erdők emlőslakóin is meglát
szik az anyatermészet gondos szeretete. Fakul, vedlik
mindegyiken a könnyű nyári ruha, s a medvének, farkas
nak, rókának, macskának lompos-kócos habitusát mahol
nap a rendes téli bunda váltja fel.

Ef-nek.
P u h a fé szekb e.
E n yh e melegbe,
M eszs ze v id ékre
S z á ll a m adár.
L é g i ú tjá ra
E d zv e a szá rn y a
Viharral kelljen
K tlzdnie bár.
N a p ja h a eljö
M ező , lomb, erdő
N e m ta rtja v iszsza
A lé g v á n d o r á t;
R e p ü l szü n etlen ,
A véghetetlen
Tenger hullám in,
H e g y v ö lg yö n át.
S célhoz h a érve,
K üzd e lm e i b ére:
U j lom b a la tt a
H ő napsu g á r,
S a p u h a fé s z e k ;
Vele rem ények
É des szerelm ek
S z á z ü d v e já r .
O h k is m adárkám ,
Cippogó drágám ,
P u h a fé sze kre .
E n yh e m elegre'
E pedve v á r s z ?
O tt libeg szá rn y a d ,
H o va v o n z v á g ya d , —
D e im le p u ffa n t
A v ité z v a d á s z !
L.

J.

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥=?¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ ¥¥¥¥¥*

Szarvasbőgésen.
Irta : Im ecs B éla.

Tarkává lett már a lomberdő üde haragoszöld takarója.
A vörös és sárga színeknek mindenféle árnyalata káros
betegségként szállta meg a fák lombjait. Élénk sárgára
perzselte a kánikulai rekkenő forróság a juharfa és gyér
tyánfa érzékeny leveleit, rozsdaszinüvé vált a büszke
tölgynek, a bükknek lombja, bíborvörösre festette az őszi
napsugár a sárga cserszömörce tojásdad, vastag leveleit.
Nehézkes ködfoltok takarják hajnalban a bérctetőket, s
tucatszámra pergeti le alkonyaikor a fák száraz, össze
sorvadt leveleit az őszi szél sorvasztó fuvallata. Erdőnmezőn, az egész természetben meglátszik már a nyoma
a múlandóság, — az enyészet — előhírnökének, az ősznek.

*
Három nap óta hallgatom megint a szarvasbőgést pa
gonyom legvaddúsabb részében. Az erdei szekérútakon,
hol most szokatlan vastag a por, jól ki lehet csapázni a
vágásba váltó fővadat; a szétterpedt nyomokból kiolva
som, hogy az üzekedési idő beköszöntött, mert a fővad
nyugtalan, kergeti, hajtja egymást.
Az első bőgőseket már e bó 3-án hallatták a bikák,
azután néhány napig teljesen elnémultak, de most megint
teletorokkal fújja kivált a fiatalabb, hevesebb, tüzesebb
legénysereg.
Eddigi cserkészeteimnek eredménye nincsen, s valami
jó erős bikát lőtávolban még nem is láttam. Az este
ugyan egy másfélórai fárasztó cserkelés után megközelí
tettem hét óra tájban egy erős agancsost, de a sötétben
teljes lehetetlenség volt célba venni, s igy természetesen
lövés nélkül menekült. Ez az agancsár aztán az éjjel,
vadásztanyám közvetlen közelében, csupa hálából, oly
erősen szólózott másfél óráig, hogy nyugodt álomról szó
sem lehetett. Mikor aztán az öreg elhallgatott, három
fiatalabb, vékonyabb torkú legény, versenyezve egymás
sal, kitartóan fújta hajnalig olyan meghatóan, hogy né
hány szarvasüszőnek bizonyosan hangosabban dobogott a
szíve. Alig némult el a tercett, egy öreg bika érces hangja
riaszt fel bóbiskálásomból; nincs messzebb a vadász
háztól csak 4—6 lépésnyire, különben az ablak üveg
táblái nem csörögtek volna meg, amint haragjában vagy
fájdalmában megreszkettette a levegőt. De ennek már
fele sem tréfa! Gyorsan összeszedelőzködöm, teát forra
lok, s azt néhány falat sonkával elfogyasztom. Óvatosan
ajtót nyitok, de még csak a csillagok világítanak, s így
cserkészni lehetetlen. Épen azon gondolkozom, hogy
visszatérjek, midőn a szemben fekvő Remetetetőn meg
szólal ugyanaz a bika, mely ezelőtt egy félórával álmom
ból felriasztott. A mig a bércen levő tisztásra kijutok,
beletelik másfél óra, tehát nincs mit késni; előre 1
Nekivágok minden sötétség dacára a hegyoldalon kí
gyózó cserkészösvénynek. A hajnali hűvös szél átjárja
tagjaimat, s így kezdetben gyorsított menetben igyekszem
fölfelé. Nemsokára kanyarodik az út, s egy kis mellék
völgy égeresén vezet keresztül. A mint a vadfodormen-
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fával benőtt nedves völgyfenéken átgázolok, egy vadkan
röffenése, s erős törtetése zavar meg zajtalan utamban.
Szerencséje a vén remetének, hogy most szarvasbőgésen
találkozunk, máskor bizony kis Mauserem is megszólal,
mielőbb sikerül a fekete csuhájával a sűrűbe menekülni.
De még hosszú ut áll előttem, meggyorsítom lépteimet.
Néhány nyírfának fehér törzse kísértetiesen emelkedik ki
a ritkás fiatalosból, apró levelei ütemszerűen ringanak,
majd lágyan suttognak, mig a vadrágás által gulaalakra
kényszerített magas boróka bokrok, fekete árnyalattal,
fenséges komolysággal uralkodnak a négy éves tölgyül
tetés fölött. A távoli bércekről felhangzik néhány szarvas
bikának elmosódott bömbölése, s aztán megint siri csend
mindenfelé. Még egy félórai fáradságos hegymászás,
aztán kiérek a Zöldrétre, ah,(j] vadászszerencsém oly rit
kán hagyott cserbe.
Hajnalodik; a csillagok fénye alig pislog már, végre
kialszik az is, elnyeli a keletről beözönlő most még fakószinű fénysugár, mely mindjobban megvilágítja a lát
kép körvonalait. Hűvös szellő lengedez; felkelőben a nap
tűzkorongja. A Zöldrét felől egyszerre két bikának hal
lom a hangját, de alattam a völgyben is megélénkül az
erdő, majd mély basszus, majd érces tiszta csengő han
gok hallatszanak, közbe egy-egy fiatal éretlen hatosnak
szánalmas kísérletei rontják a szép harmóniát. Kezdő
vadászembert beteggé tenne a láz, bár nekem megszo
kott dolog az ilyesmi, szintén hevesebben lüktet a vé
rem ; alig várom, hogy a rét szélére juthassak, s szem
ben találjam magam egy jó bikával. De nini 1 Mi volt
az? Miféle uj lárma az? Mintha két agancsár tüleked
nék egymással 1 Csakugyan agancsok csattogását hallom,
de nem komoly a harc, mert tompa, alig hallható a zörej,
s abból tudom, hogy csupán két fiatal bikának pajkos játszi
összetűzése az egész, azokra pedig nem érdemes a drága
időt ilyenkor fecsérelni. Előre hát a tisztás felé.
Időközben kivilágosodik, a szél ereje is megnő, bírókra
kél a hegytetőre nehezedő felhőkkel s nehány perc múlva
rongyokká tépi a fellegdarabokat, s aztán a legszebb őszi
tájkép tárul elém. Egy 16 holdas rét széléhez értem,
mely fölött ritkás vén tölgyes emelkedik, alatta pedig
500—600 hold fiatalos tölgyvágás terül el. A rét túlsó
végén egy nagyobb csapat tehén á ll; a vezérsuta fel
emelt fejjel erősen kémlel. Egy sürü borókabokor mögé
rejtőzve, izgatottan várom a fejleményeket. A vágás sű
rűjéből felhangzik több bikának bőgése, mire a tehenek
— számszerint tizenegyen — a szálerdő felé indulnak.
Alig mehetnek 40—50 lépésre, egy hatalmas bőgés
moraja zúg végig a bércen, s a rét közepén — mintha
a földből támadt volna — megjelenik egy sötétszínű ha
talmas bika. Pihenőt tarthatott éjjeli kalandja után va
lami cserje tövében, azért nem láthattam eddig s most
szerelemittasan, mámoros fejjel adja a trubadúrt. Mint
egy 220 lépésnyire lehet tőlem ; keresztbe áll, vastag,
duzzadt, sörényes nyaka fölött ott pompázik sok ágú
agancsa, melynek hegyes végeiben gyönyörködhetem. Jó
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távcsövemmel megszámlálom az agancs ágait; tizenhat!
Kezem remegve nyúl a fegyver ravaszához, de abban a
pillanatban lecsúszik róla. Nem, nem teszek bizonytalan
lövést ilyen kapitális bikára! Nagy a távolság, aztán már
el is fordult lapockájával; több mint bizonyos, hogy ha
lálos sebet nem ejthetek rajta.
Amint igy tűnődöm, megélénkül a kép. A vágásból
egy csapat szarvas lép ki a rétre. Hét darab tehén, há
rom borjú és utánuk kullog egy bika. Szótlanul ballag
háremét maga előtt hajtva, s a mint látom, ő se mai
csirke. Páratlan 14-es, jó vastag tömött agancs szárakkal,
olyan igazi hegységi szarvas. De kísérői is vannak á m !
két csatlós 20—25 lépés távolban tiszteletteljesen lép
ked utána. Az egyik hosszú vékony agancscsal 10-es,
a másik tömött kurta agancsu 12-es. Egykoruaknak tar
tom őket. Az első csapat tehén a lábas szélén tétovázik,
nem tudja mit tegyen; a vezérsuta néhány pillanatig rá
bámul az uj jövevényekre, miközben három tehén, s
egy borjú lehever a fűbe. Egy másik tehén kivált a csa
patból, a tizenhatos felé tesz néhány lépést, s aztán el
kezd legelni. Ehhez közeledik az öreg bika, először lassú,
méltóságteljes léptekkel, aztán gyorsabb tempóban ker
geti a tehenet, körbe a csapat körül. Mikor a kiválasz
tott tehén a többiek közé furakodik, azok is szétugranak; a bika megáll, megrázza lompos nyakát, fejét
hátraveti, agancsát a nyakra hajtva, csendes mély hang
ból kezdi a bőgést. Ooá, ooá, ooá hangzik inkább fáj
dalmas panaszként, mint kihivólag. Aztán nehány pilla
nat múlva újból űzni, hajtani kezdi a kiválasztott tehe
net, közbe erősebben, mélyebben ismétli a bőgést. E
pillanatban egy hatalmas érceshangú bika szólal meg a
lábas erdőből. Hosszú vontatott hangjáról azonnal felis
merni, hogy ez kihívás akar lenni. A tizenhatos felveti
fejét, hasonlóan felel neki, sokkal hangosabb, mérgesebb
tempókban, mint azelőtt. Nehány perc múlva erős törtetés, ropogás, száraz gályák recsegése, kövek gurulása
hallatszik a szálas erdő felől, s a hatalmas vetélytárs
harcra készen, mint egy oroszlán, ott terem a tisztáson.
Kíváncsian, izgatottan irányítom távcsövem feléje, s
örömmel látom, hogy egy csöppet sem gyengébb bika a
tizenhatosnál. Ez veszélyben látván háremét, csendes,
kimért léptekkel közeledik a tolakodó felé, közben félel
metesen bömbölve. De a másik is ép igy cselekszik. Már
csak 60 lépésnyire vannak egymástól. Megállanak, egy
másra bőgnek, hogy csak úgy reng bele az erdő; agan
csaikkal feltépik a füvet gyökerestől, megint közelednek,
s végre mérges bőgés között elérik egymást. Egy pilla
natra farkasszemet néznek, aztán fejüket leeresztve, hogy
orruk majd a főidet éri, összemérik agancsaikat. Olyan
erővel törnek egymásra, hogy előrelátható, miszerint itt
élet-halál harc van készülőben. Mindkettő igyekszik, hogy
agancsának szemágát ellenfele lapockájába, vagy legalább
oldalába szúrhassa. Már térdre ereszkedtek, hátsólábaik
mélyen befurakodtak a rét száraz talajába; majd egy
máskörül villámgyorsan forognak; majd az egyik, majd
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a másik hátrál, s forró lehelletük pára alakban ömlik ki
a hideg levegőbe. Csak úgy csattognak az agancsok az
összecsapásnál, úgy látszik, a viadal nem sokáig tart,
mert az új jövevény hátrálni, inogni kezd. Ha felbukik,
halál fia ; abban a pillanatban agyonszúrja roppant erős
ellenfele. Ezt érzi ő is, s egy igen ügyes villámgyors
mozdulattal kiszabadítja agancsát ellenfele agancsából,
megfordul s nagy ugrásokkal menekül a lábaserdő felé.
A győztes még néhány lépésre követi, de nemsokára
megáll; erejének tudatában nagy büszkén körültekint s
megint ooá,« ooá, ooá, megharsan félelmetes mély hangja,
aztán maga előtt tereli háremhölgyeit, mig azokkal együtt
elnyeli az erdő homálya.
A heves párviadal alatt a tizennégyes, teheneit maga
előtt űzve, beváltott a vén tölgyesbe; két kísérője pedig
jónak látta még azelőtt kereket oldani.
Egyedül maradtam gondolataimmal. Az imént még oly
mozgalmas képre semmi sem emlékeztet többé; a bikák
elhallgattak, csupán néhány szajkónak ideges fülsértő
lármája törik meg a mind erősebb rohamokban megújuló
őszi szél hullámain . . .
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

— A s za lo n k a m onográfiája. Legközelebb egy igen
érdekes és tanulságos könyvvel fog szaporodni vadászati
irodalmunk. Lakatos Károly a szalonka monográfiáját
adja ki, mely mü csakugyan hézagot pótol gyerekkorát
élő szakirodalmunkban. A könyv két részre oszlik. Az
első rész négy fejezetben tárgyalja a szalonka természet
rajzi leírását, elterjedését és vándorlását, életmódját, szokásait és szaporítási viszonyait. A második, a vadászati rész,
hat fejezetre oszlik, még pedig : 1. Bevezetés. 2. A
szalonkales. 3. A szalonkacserkészet. 4. A szalonkahajtás.
5. A lőjelekről. 6. Vadászati mesterszavak.
Lakatos Károly eddigi irodalmi működését minden
magyar vadászember ismeri s már maga az ő neve
elég biztosítékot nyújt az iránt, hogy ujabbi könyvének
megjelenését őrömmel s megnyugvással fogadjuk. Bársony
István mellett jelenleg ő a legtermékenyebb vadászati
írónk, kinek tőről metszett magyaros, sokszor humoros,
de mindig tanulságos és sohasem unalmas leírásaiban —
az, a ki a természet és a vadászat iránt lelkesülni tud —
kellemes, szórakoztató olvasmányt talál.
A vadászat rovatban bemutatjuk Lakatos legújabb
munkájának azt a fejezetét, mely a szalonkahajtást irja
le, alább pedig a könyvhöz irt bevezető részt :

Tájékoztató.
Aki a vadászat férfias gyakorlata közben nem csupán
az elejtendő vadmennyiség fokozására törekszik, hanem
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figyelmét a körülötte nyüzsgő állatok s nevezetesen szár
nyasok életére is kiterjeszti: az mindenesetre kétszeres
élvezetben részesül, mert nemcsak bizonyos zsákmány
elejtése szerez neki örömet, hanem része van ama napról-napra kínálkozó uj és uj tapasztalatokban is, miket a
természet örök változatossága és felületének szüntelen
hullámzása a megfigyelőnek juttat.
A természet kimerithetlen gazdagságú, naponként más,
épen azért kifejezhetlenül érdekes.
A művészet és emberi kéz alkotásai csak addig s oly
mérvben képesek bennünket csodálattal és bámulattal
eltölteni, mig müértésünk és ítélőképességünk felett álla
nak ; minél inkább emelkedünk azonban a szellemi és
fizikai tökély fokozatain oly magasra, hogy tehetségünk
hasonlót tud előállítani, annál jobban vesztenek azok
fényükből. A természet élete, épen ellenkezőleg, annál érde
kesebb lesz, minél behatóbban ismerjük, minél mélyeb
ben tekintünk lényegébe.
így egyszersmind világos az is, hogy e roppant téveteg birodalomban teljesen eligazodni a mi korlátolt tehet
ségünkkel soha sem fogunk. Minden erőkifejtésünk, tanul
mányozásunk csak azt eredményezheti, hogy több isme
retre teszünk szert az eddigieknél, de azért a bevégzett
tudáshoz soha sem juthatunk el. Ismeretkörünk tágulhat
egy bizonyos fokig, de azon túl már egy átláthatatlan köd
következik s hiába erőlködünk azon átlátni. . . De ezen
körön belül való eligazodhatáshoz is mi egy emberi élet 1
Igaza volt Cuvier-nek, mikor azt m ondotta: „Még a
közönséges veréb életének teljes ismeretéhez sem elég
hosszú egy ember élete.“
Nyugodt lelkiismerettel foglalkozhatom tehát az erdei
szalonka természetrajzi sajátságaival és madarunkra vonat
kozó megfigyelések közlésével, habár úgy a vadászok, mint
az ornithológusok szemében régóta figyelem tárgya volt is.
De hát minden szem másként l á t ; ki tudja, amit egy
,
nem lát, nem-e látja meg más ?
Különben is az erdei szalonka oly állat, melynek rej
|
tett életmódja, nem túlságosan nagy számban való elő
(
fordulása és rövid nálunk időzése miatt életviszonyai tel
jesen mai napig sincsenek felderítve s különösen a mi
saját magyar viszonyaink nyomán magyarul összefogla
lóan ismertetve, bár régtől fogva képezi a toliforgatók
foglalkozásának tárgyát és én magam is sokat Írtam
tudományos és vadászati érdekből szép hosszucsőrü
madarunkról a „Vadászlap“, „A Természet“, „Erdészeti
Lapok“ és több szorosan tudományos irányú szakorganum
hasábjain ; értekezéseimben 36 év alatt gyűjtögetett ere
deti megfigyelési adataimról adva számot részletenként,
melyeket most újabbakkal pótolva s az irodalomból isme
retes újabb kutatások adataival is kiegészítve, könyvalak
ban van szerencsém a tegezes istennő lovagjainak át
nyújtani.
Főcélom e müvei, hogy nem szorosan tudományos
alakban összefoglalóan adjam mindazt, amit lényegileg,
a vadászat mai előrehaladott kultuszához képest, minden
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modern vadásznak tudnia kell; emellett, hogy a szalonka
életének kevésbbé, vagy éppen nem, avagy helytelenül
ismert nyilvánulásait, mozzanatait, azok részleteit az igaz
valóság és tudás világításába helyezzem.
E müvem egyszersmind az első vadászati szakmonografia érdekével is birand irodalmunkban s mint
ilyen, s különösen tárgyánál fogva : egy rég érzett hézag
kitöltésére van hivatva. Ép azért reményiem, hogy nem
csak a kezdők, hanem a régi kipróbált vadászok, de sőt
a szakemberek is megtalálják könyvemben a maguk
részét' és érdekét. — írtam Budapesten, 1903. évi augusz
tus havában.
L a k a to s K á ro ly.
— A n e d v e s é s a s zá raz nyár b e fo ly á s a a ro
varok k ifejlő d ésé re. Ismeretes, hogy a rovarkárok
némely évben jelentékenyek, míg máskor csak szórvá
nyosan lépnek fe l; nagyon valószínű, hogy ezen föltűnő
jelenség a rovarok időszaki kifejlődésén kivül (cserebogár)
az időjárással függ össze. Tartós és hideg telet is össze
függésbe hoznak a rovarok többé-kevésbbé intenzív fel
lépésével, de ez nem áll. Minden élő lény alkalmazkodik
az időszaki viszonyokhoz, s a rovarok is oly alakban
töltik el a telet, amilyen a tél viszontagságainak a leg
jobban ellen á ll; majd mint pete, majd mint álca, her
nyó vagy kifejlett alakban. Téli tartózkodási helyüket is
aszerint választják, amilyen mértékben ellen tudnak állani
a télnek; egyesek moha, kő, alom alá húzódnak, mások
fa-odvakba, kéregrepedésekbe vagy a talajba. Ehhez ha
sonlóan különböző az alak is, amilyenben a rovarok
áttelelnek; pl. fészekben, csomókban vagy összegöngyölődött levelekben. Mindezekből állítható, hogy a rideg
tél nem túlságos mértékben bántja a rovarokat. Össze
függésben van azonban a rovarok kifejlődésével a tavasz
és a nyár időjárása, másrészt pedig evvel összhangzás
ban - a! rovarok függő viszonya más állatoktól és növé
nyektől. Ha az időjárás kifejleszti a növényzetet és a
magasabbrendű állatokat, akkor megvannak a kellékek a
rovarok kifejlődéséhez.
Az erdőmívelés egyoldalúsága (elegyetlen állományok
nevelése) szintén előmozdítja egyes rovarok kifejlődését
(apácalepke, betűző szú, erdei fenyő, téli araszoló lepke);
továbbá a rovarok ellenségeinek (madarak) pusztítása is
sokban hozzájárul a rovarok elterjedéséhez. Végre a ter
mészetes rend felbomlása a természet rendtartásában elő
mozdítja az elemi csapások keletkezését és a rovarkárok
elterjedését.
Már régóta tapasztalták, hogy kedvező tavaszi és nyári
időjárás nagyon elősegíti a rovarok kifejlődését. Meleg és
száraz időjárás, nem túlságos hőség és égető nap a nyári
hónapokban a rovarok legkedvezőbb életföltételei; eső és
hideg kedvezőtlenül befolyásolják életmódjukat és külö
nösen tartós nedvesség megakasztja kifejlődésüket.
A legtöbb rovar május és júniusban fejlődik ki. Russ
évkönyvében április havában 800 élő rovarfajt sorol föl,
májusban 1849, júniusban 1807, augusztusban ezen szám
már 788-ra apad.
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A perzselő nap is megakasztja a rovarok kifejlődését;
így a Bostrychus typographus álcái az égető napon gyor
san halnak e l; a cserebogár-pajodok nagy melegben
mélyebben a földbe hatolnak, több lepke hernyója forró
napokon a levelek alján vagy máshol árnyékban keres
menedéket. Bebizonyították, hogy több hernyó átmeneti
nyári álomba merül.
Érdekes a növényzet és a rovarok között fennálló vi
szony. Júniusban a rovarok élettevékenysége szünőfélben
van; a kifejlett alakban kitelelt rovarok június hóban el
tűnnek és csak hernyó vagy bábalakban vannak jelen.
A lombfákon élő rovarok életük tetőpontját érték el, mert
ilyenkor a lomb kemény, nem való tápláléknak, ugyanaz
áll a virágokon élő rovarokról is.
Az erdei rovarok kifejlődése is összefüggésben áll a
falevelek, virágok, hajtások és gyümölcs kifejlődésével;
mire megint az időjárás nagy befolyással van. Az erdei
fenyő szövő-lepkét (Gastropacha pini) pl. tél idején a tar
tós hideg nem bántja, de a meleg és a hideg váltako
zása nagyon is. Ha április közepén, amikor a hernyók
a törzsre másztak, éjjel fagyok állanak be, a hernyók
nem vonulnak vissza téli szállásukra, hanem ott helyben
keresnek védelmet a hideg ellen, miközben sok pusztul
el. S ha áll is az, hogy a hernyó nem nagyon érzékeny
az időjárással szemben, ez még sem fogadható ej álta
lános szabálynak. A hernyóknak u. n. átnyaralása több
nyire az időjárás változékonyságára vezethető vissza.
Vájjon nem az időjárás változékonyságában kell-e keres
nünk annak is okát, hogy sokszor egy és ugyanazon fán
egy rovarfaj minden alakját: petét, hernyót, bábot és
kifejlett lepkét — téli szállásában — találunk?
(Deutsche Forstzeitung.)

— A nyírfa e le g y íté se az erd ei fenyővel. A nyírt
általában gyomnak tekintik és a fiatalosokból mint érték
telent kiszedegetik. Schöpffer a „Deutsche Forstzeitung“bán szót emel mellette és olyannak tünteti fel, mely
erdei fenyvesekben mint elegyfa nagyon beválik. Az erdei
fenyő egészen jól tűri el a nyir gyönge beárnyékolását;
50 éves kora körül pedig, amikor koronájának kifejlesz
tésében hátrányára válhatnék, a nyírt amúgy is kiszedik.
Schöpffer hive a nagyobb fokú elegyítésnek; álláspont
ját tapasztalati adatokkal igazolja. 1899. és 1900. évben
sok erdei fenyves pusztult el tűhullás következtében; a
nyírfával elegyített állományok bántatlanul maradtak.
Ezenkívül a nyir-elegyítésnek van egy kitűnő előnye :
csökkenti a tűzveszélyt. Örvendetes felfedezés volt látni
azt, mint tartóztatta fel a 2—3 m. széles nyirpászta az
az erdei fenyő-fiatalosban dühöngő tüzet. Ismeretes, hogy
a vegyes állabok kevésbbé vannak kitéve rovar-károsítá
soknak. Poroszország nyugoti részén már régóta tapasz
talták, hogy a vegyes erdei fenyő- és nyir-állományokban
a tűzveszély megakadályozására visszahagyott nyirfapászták feltartóztatták a kártékony rovarokat vándorlá
sukban. A vegyes állabok kevesebbet szenvednek a hó
nyomástól és széltöréstől is. De mindezen előnyök csak
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akkor érvényesülhetnek teljesen, ha a nyir nem egyesé
vel, hanem csoportosan elegyíttetik.
Az elegyítés! arány megállapításánál azonban vigyázat
tal kell lennünk, mert ha a nyir túlsúlyban van — s
hozzá még a talaj kevésbbé jó — akkor a talaj elsze
gényedésétől kell tartani, mi helyes gazdaság mellett meg
nem történhetik. A nyir akkor szedendő ki, amikor jó,
értékes fát ad. A vágatási kort nem lehet határozottan
előre megállapítani; általában 30—60 év között váltako
zik. A nyir kiszálalásánál irányadó a talaj minősége, de
különösen azon körülmény, hogy ne hagyjuk azt túlsokáig
állani, nehogy az erdei fenyő szenvedjen miatta.
Ha későre hagyjuk a nyir kiszálalását, akadályozza az
erdei fenyőt koronájának kifejlesztésében. Előnyösebb a
nyír kiszálalását 10— 15 évre kiterjeszteni 4—5 éves
közökkel. A nyir helyére jobb talajon lehet sírna- vagy
pedig luc-fenyőt ültetni, mely fanemek — mint ismere
tes — az oldalbeárnyékolást jól eltűrik; kevésbbé jó
talajon pedig jobb az akác, mikkel a fenyvesben támadt
hézagokat célszerűen pótolhatjuk.
(Deutsche Forstzeitung.)
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A szalonkahajtás.
(Mutatvány

Lak a to s K á ro lyn a k legközelebb megjelenő szalonkamonografiájából)

Ha minden más tekintet mellőzésével csakis a biztos
és tömeges eredmény a fő cél, úgy kétségkívül a sza
lonkának hajtókkal való vadászata nyújt legtöbb kilátást
a r ra ; nagyobb eredmény azonban csak úgy érhető el,
ha gazdag szalonkaállomány feltétele mellett elégséges
számú hajtó áll rendelkezésre s minél több vadász vesz
részt a hajtásokban. Kevés vadász és hajtó kevés sikert
ígér; ellenben ha kevés is a vadász, de hajtó elég v a n :
a kilátások kecsegtetőbbek, ha ugyan szalonka is van
elég. Egyébiránt szalonkaszegény szezónokban nem igen
érdemes hajtókkal vadászni, mert nagyon drága mulat
ság ez ilyenkor a szegényes préda mellett; költségkímé
lésből 'a kevés hajtó meg nem ér semmit. Különben a
mi a hajtők számát illeti, 3—4—6 vadászra például
15—20—25 hajtónál kevesebbet számítani nem lehet, de
e számok kétszerese éppen elég. Persze minél több a
vadász és hajtó, annál jobb a kilátás is.
Hogy a meghajtandó területek nagyságát mindig a pus
kások, illetve a hajtők számához kell arányitani, az ter
mészetes ; hanem azért túlnagy területeket elfogni nem
szabad, mert az ilyenek egyetlen menetre részletesen át
nem hajthatók, ha még annyi hajtó vesz is részt a haj
tásokban. Ennélfogva tehát inkább a kisebb, de részlete
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sebben áthajtható, mint a nagyobb; de épp ezért a hajtók által minden részletében össze nem járható „fogások“-nak kell célszerűség szempontjából előnyt adni.
Egyébiránt a kisebb hajtásoknak az az előnyük is meg
van, hogy ezeknél a hajtókát és puskásokat sokkal meg
felelőbb arányossággal lehet beosztani, mint a nagy ter
jedelemben elfogott területeken; és ez igen fontos. Mert
a helyes, aránylagos beosztástól függ minden, elleneset
ben hézagok támadhatnak, melyeken bántatlanul átsiklik
a vad s ami a legboszantóbb, sok áthajtatlan rész marad
ki, hol a vad elmarad, a mi a hajtők helyes beosztása
mellett kevésbé fordulhat elő, ha csak a hajtők egyen
letes menetelésüket s az egymáshoz való arányos távol
ságot már kezdettől fogva pontosan betartják, a mire
különben a rendezőnek, illetve a hajtők vezetőjének szi
gorúan ügyelni s gyakori igazodásokkal törekedni kell.
Ép úgy igen fontos a tempó, vagyis az az időmérték
is, a melyben a hajtóknak haladniok kell, különben túlsietések, elmaradozások avagy rendszertelen elszóródások
jöhetnek létre a részletes jó áthajtás rovására, minek kö
vetkeztében a vad elmarad, nem lesz fölriasztva; már
pedig minden törekvésnek oda kell a hajtők részéről irá
nyulni, hogy minél több vad hajtassák föl s szorittassék
a vadászvonal felé.
Persze mindez, helyes rendezés nélkül kivihetetlen —
és ha a hajtók jól kitanitva nincsenek, több boszuságban, mint zsákmányban lehet részünk. A mi különben a
rendezést illeti, azt mindig valamely tökéletes helyisme
rettel rendelkező és különben is a rendezésben járatos
puskásra kell bízni. Különleg a hajtók vezetése is igen
fontos, sőt egyike a legfontosabbaknak. Kiválasztott ügyes
és értelmes szárnyvezetők kellenek hozzá és főként a
középen erélyes sorvezető. Ezek helyes összemüködésétől függ aztán a hajtások jó „kihozatala“, ami nem, kis
munkát ad, mert a hajtók rendbentartása sok erélyt, éber
séget s gyors áttekintő képességet igényel, de a dolog
természeténél fogva bizonyos mérvű szakértelmet is egy
szersmind ; miért is legcélszerűbb a hajtók vezetését (a
központban) valamely vadőrre vagy kerülőre bízni — és
pedig nemcsak a gyakorlatiasság, de a tekintély szem
pontjából is egyrészt. Csak éretlen, aprós kölyköket nem
kell a hajtók közé bevenni, mert az ilyenek csak bajt,
de semmi hasznot nem okoznak, rendet nem tartanak,
a sűrűbb helyeket elkerülik, akárhogy kiabál is rájuk az
ember, szóval hasznavehetetlenek. Az is megtörténik,
hogy gyámoltalanságból egyik-másik felakad a sűrűben s
nagy siránkozást kezd, vagy gödörbe, szakadékba potyog
s kezét vagy lábát ficamítja, ami annál kellemetlenebb,
mivel a hajtók épségéért, már becsületből is, a vadászat
rendezői felelősek; ez okon a hajtók számontartása nem
éppen felesleges dolog s azt nem kell éppen kizárólag
a vadőrre bízni.
Szabály, hogy a hajtás tervezete — minden egyes
hajtást megelőzőleg — a rendezők s illetve a vadászat
résztvevői által közösen megbeszéltessék és a hajtóknak
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is a kellő magyarázat a felállítás előtt megadassák. Ter
mészetesen a levadászandó területek és a hajtások sor
rendje jó eleve megállapítandó, persze csak úgy nagyjá
ban, amennyiben efféléket teljesen bizonyosra bazirozni
nem lehet, mert mindig jöhet valamely előre nem látott
körülmény közbe, mely az előleges megállapodások meg
változtatására vezet. Az egyedüli biztos elvbeli megálla
podás tárgyát csak az képezheti (és célszerűség szem
pontjából kell is, hogy képezze), hogy a hajtások inkább
kissé szélesebbek, de hosszúak semmiesetre se legye
nek, mert igy szaporább lefolyást nyernek s vad is ke
vesebb marad el, de meg a felkelt szalonkák közül se
szökhetik ki annyi lövés nélkül, mint különben. Egyéb
követelmények még: hogy a hajtók ne legyenek 10—15,
a vadászok pedig 30—50 lépésnél távolabb egymástól,
továbbá: hogy a hajtókkal is menjen puskás, sőt a
hajtó-vonal szárnyaival is néhány 25—30 lépésnyi térelőnynyel és egymás előtt 30—35 lépésnyi távolban ha
ladva.
Ha néhány hajtás után az tapasztaltatott, hogy a sza
lonkák nagyon közeire bevárnak, ebben az esetben cél
szerű a vadászok nagyobb részét a hajtók közé osztani
b e ; ellenben ha messziről kelnek a szalonkák, a vadá
szokat mind előre kell állítani, a két szárnyas azonban
a hajtókkal marad. Ha az idő se hideg, se meleg, s igy
a szalonkák rendes távolban várnak be: nem szükséges
a hajtókkal puskásoknak menni és a hajtás úgy történ
hetik, hogy a hajtó-vonal mindkét szárnyán 3—3, ha
kevés a puskás 2—2 vadász, a többi pedig elől állítandó
el — a szárnyakon hátrább 2—2, vagy ha sok a pus
kás: 3—3 vagy 4—4 vadászszal.
Ügyelni kell arra a vadászok felállításánál, hogy a
nap hátukba s ne szemközt süssön, mi a lövést gyakran
gátolja s a szabad kitekintésben is akadályoz. Persze,
minden tekintetben kedvező álláshoz ritkán juthat az
ember s kénytelen a hajtókkal szügyelve vagy rézsut
lőni, pedig az volna a kedvező helyzet, ha a szalonká
nak mindig utána lőhetnénk, elhagyván huzni magunk
előtt. Szálas erdőben legjobb állás esik oly vigályoson,
hol a nyílt téren a szalonkát jönni látja s igy a lövésre
készen állhat, sőt tetszése szerint utána vagy rézsut is
lőhet a puskás. Más eseteknél már mesterség a lövés s
bizony a legtöbbször úgy vagyunk vele, hogy amint meg
láttuk a madarat, a lövésnek azonnal durranni kell, külön
ben elkésünk vele. Legrosszabb állás oly keskeny erdei
utakon van, hol mindkét oldalt sűrű és magas fasudarak
nyúlnak föl. Ily helyeken és általában átvágások és nyí
lások felett úgyszólván csak keresztül nyilalik vagy át
vágódik a szalonka, s ekkor csupán azon rövid pillanat
használható fel lövésre, mit ez az átcsapása a szalonká
nak igénybe vesz. Ellenben ha a szalonka az ut hoszszában jön, nem nehéz lekapni, azonban a szemközt
jövő — kivált ha sebesen is röpül — mesteri lövést
igényel, épp azért sok hibázásra ad alkalmat.
Egyébiránt a hajtásban felkelt szalonka röpülései ki-
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számithatlanok, épp azért egyik vadászati módjánál a
hosszucsőrűnek sem nyílik annyi alkalom mesteri és
gyors lövésre, mint a hajtásnál, mert itt nem lehet a
lövést halasztgatni, a szalonkát fegyverrel kisérgetn: vala
mely kedvezőbb lőesély miatt, hanem lőni kell ahogy
jön és pedig minél gyorsabban, mert hajtásban többnyire
sebesen jön a szalonka az emberre, nem enged tétová
zásra időt s ha nem lövünk, tudjuk: épp oly hibát köve
tünk el, mintha hibáznánk. A vadásznak tehát rendkívül
fürgének kell lenni a lövésben — és a hajtásoknál ér
vényesülhet igazában az a megbecsülhetlen adomány,
mely a kapáslövésre képesít. De nemcsak fürgének,
hanem szemesnek is kell lenni annak, aki kielégítő
eredményt akar elérni a hajtások izgalmai között, mert
a szalonka nem igen szokott onnan előőtleni, ahonnan
talán várnók s úgy,'ahogy előre elképzeljük magunknak;
ellenkezőleg, legtöbbnyire váratlanul lep meg. De gyak
ran nem is kerül mindjárt a vadászvonal fölé, hanem
kicsap a hajtásból s a következő pillanatban ismét viszszadobja magát abba a fasudarak között s tudja Isten
hová lesz.
Nagy figyelmet kell fordítani különösen az oldalokra,
mert a szalonka legjobban szeret vagy oldalt, vagy a
sarkokon kivágódni s azután lehetőleg alacsonyan az ut
vagy átvágás irányába repülni, majd egy hirtelen kanya
rodással ismét az erdőbe fordul be a csalafinta madár.
Szóval szemünknek, figyelő érzékünknek pillanatra sem
szabad lazulni a hajtások alatt, mert az esélyek és a
szalonka fortélyoskodásai kiszámíthatatlanok.
Hosszú hajtások alkalmával egyes szalonkák még a
hajtók előtt leszállnak újra s csak másodszor zavartatván
föl, repülnek neki a vadászvonalnak. Gyakran megtörté
nik az is, hogy a szalonka futva menekül a hajtók za
jongása elől s úgy jön a vadászra, ki ez esetben fegy
verét rendkívül óvatosan, testével minden észrevehetőbbmozdulatot kerülve emelje, mert az ily madár a leg
kisebb mozzanatot is azonnal észreveszi s szempillantásalatt szárnyra kap; ekkor aztán bajos leszedni, mert
rögtön födözet mellé kerül és visszaszáll a hajtók felé
vagy oldalt vág ki oly sebesen, hogy a leggyorsabb lö
véssel is alig érhető el. Az is megesik, hogy a felhajtott
szalonka közel hozzánk, szemünk láttára ereszkedik a
földre. Az ilyenre aztán, midőn ereszkedőben van; lőni
annyi, mint biztosan hibázni, épp úgy, ha a leszállási
pontra lövünk. Előbbi esetben, ha megpillant a szalonka
mielőtt lábával a földet érintette volna, újra felkap sminden ágyúzás dacára is ajánlja magát. Tehát hogy el
ne szalajtsuk az ily szalonkát, meg kell várni mig le
száll, azután lassan közeledjünk feléje, majd midőn újra
felkel s nincs többé emelkedőbe, durrantsunk oda neki.
Regula számba megy, hogy a vadászoknak helyeiket
addig, mig az utolsó hajtó is ki nem ér a vonalra, el
hagyni nem szabad. Minél inkább közelednek a hajtók,.
annál nagyobb figyelmet kell a hajtásra fordítani s külö
nösen akkor fejtendő ki nagy vigyázatosság, midőn a
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hajtők az áthajtott területnek közvetlen széléhez közelí
tenek, mert mint már emlitém, egyes szalonkák nem
kelnek fel a hajtők lármájára, hanem futnak előre, mint
a fogoly és csak az utolsó percben, midőn a hajtők talán
éppen a vonalra akarnak kilépni: vágódnak ki, néha
nem csekély meglepetést és kapadozást okozva.
Ha csak kevés szalonka találtatik a hajtásokban és a
fölhajtottak közül is egyesek vagy több darab vissza
száll a hajtásba, úgy azt a hajtást többször is meg lehet
ismételni. Megtörténhetik aztán, hogy a másodszori haj
tásból több szalonka kerül elő, mint az elsőben mutat
kozott volt, amennyiben a visszacsapottakon kívül az
első hajtásban elmaradt példányok is felriasztathatnak.
Ha a területen sok szalonka van, egyes részleteket elég
egyszer meghajtani, hacsak a szalonkák nagyobb része
vissza nem szállott a hajtásba.
A mi a lövés nélkül kiszállt vagy elhibázott szalonká
kat illeti, ha csak a helyiség és a hajtás menete meg
engedi, a vonal szélén haladó vadászok avagy az elő
állók rögtön felkeresésükre indulhatnak. Ha azonban sok
a sneff s a kimenekültek amúgy is hátrafelé húztak:
nem érdemes az egyes levágódott madarak felkeresésére
időt és fáradtságot vesztegetni. Természetesen oly szalon
kák után, melyek meghajtandó területre szállottak be,
különleg nem szokás menni, de meg sem is enged
hető az.
Szegényes szezónban, midőn minden egyes szalonka
erősen num erái: nagyobb gondot kell fordítani a hajtás
ból kiszállt szalonkák levágódási pontjaira, hogy a ki
menekülteket újra fel lehessen keresni. Természetesen az
csak cserjés helyeken, fiatal vágásokban történhetik, hol
a húzó madár röptét szemmel lehet kisérni, ellenben
szálas erdőben, ahol a magas fák között azonnal eltűnik
a szalonka szem elől: ez kivihetetlen. Itt legföljebb úgy
segíthetünk magunkon, ha a legmagasabb fákra szemes,
a szalonkát jól ismerő fiukat mászatunk fel, kik folyvást
a hajtás felé nézve arra figyelnek, hol vágódnak le a
hajtásból kiszállt madarak.
Végül még a kiállás és hajtás szabályairól néhány szót.
A hajtők felállítása, úgy a puskások helyfoglalása, min
dig csendben kell hogy történjék, mint egyáltalában hajtó
vadászatok alkalmával szokás és regula. A hajtők indí
tására, midőn a rendező az utolsó hajtót is elhelyezte
már s a puskások is elfoglalták helyeiket: kürtszóval
adassék meg a jel. Mihelyst a kürtszó elhangzott, a va
dászok készenlétbe helyezkednek, azután pedig ne sajnál
ják egy-egy tekintettel a vonal hosszát, alól, végigmérni,
mert megtörténhetik, hogy mindjárt a hajtás kezdetén
szalonka helyett — egyelőre — a ravaszdi vörös kabá
tos teszi tiszteletét, melyet a hajtők első kurjantásai ren
desen ki szoktak mozdítani fektéből.
A hajtők túlságos ordítozása, zajongása felesleges, el
tiltandó ; e helyett inkább a fatörzseket, bokrokat ütögessék botjaikkal és hoppogassanak egymásnak, mi az
igazodások végett is szükséges. Kereplő használata túl
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zott. felesleges, kellemetlen, tehát mellőzendő. Általában
az erős zajongás már csak azért is alkalmatlan, mert a
hajtásban felkelő szalonkák robaját nem lehet hallani
tőle; pedig ez fontos a vadászokra nézve, kik ezáltal
mintegy figyelmeztetve lesznek a madár esetleges köze
ledésére, amennyiben nem minden puskás juthat oly ál
láshoz, melyből a hajtást szemmel kisérheti. És itt he
lyén valónak látom megjegyezni, hogy a vadász említett
okból ne közvetlenül a meghajtandó terület határszegé
lyén, hanem attól kissé távolabb foglaljon állást, mely
positióból aztán szabadabb látkört nyer s meglepetések
től — a hirtelen megjelenő szalonkák részéről — kevésbbé tarthat.
Magától értetődik, hogy a hajtóknak minden egyes fel
kelt szalonkát jelezni kell, s azt is, előre vagy oldalt
húz-e. Persze az egy kissé kritikus kérdés, hogy vájjon
minden hajtó ismeri-e a hosszucsőrű madarat s szalonka
helyett nem-e mátyásra avagy bagolyra kiáltják a „tirró“-t.
Hanem erről tenni nem lehet; hisz’ a vadászok közt is
sokszor akad olyan és nem is kevés, kinek az ornithologia nem a legerősebb oldala; ki azt hiszi, hogy a fo
golykakas hajnalban kukorékol s a hajtásokban mindenuntalan lát „bagolyfejü“ szalonkát „fáról elrepülni“, még
pedig „igazit“, melynek „füle is volt“ stb.
Szalonkahajtásra legjobbak a verőfényes szép csendes
napok, ellenben a szeles idő megrontja a mulatságot,
azért ilyenkor nem is sok eredményre lehet számítani,
akármennyi szalonka van is, mert a szélhordta, sebesen
ránk jövő madarakat nem könnyű dolog ledurrogatni, sőt
ellenkezőleg, sok hibázásra adnak alkalmat; azután meg
nagy baj az is, hogy szélben nem hallani a szalonkák
kelését s így a hajtásokból majdnem mindig teljesen vá
ratlanul jönnek ránk.
Végzetül a kutyaartikulusra vonatkozólag csak annyit,
hogy néhány jól apportírozó vizslát ugyan célszerű vinni,
ha ugyan azok teljesen fermik i s ; de az szükségtelen,
hogy minden puskás magával vigye a maga, angol höl
gyekről és grófokról nevezett rakoncátlan négylábú „Lord“jait és „Miss“-jeit, néha kettesével i s ; ha pedig elhozza,
ne sajnálja pórázon tartani, mert azzal tartozik a társaság
nak, hogy a mások mulatságát készakarva nem rontja el.

Róka koma a jégveremben.
Sok mindenféle halállal pusztul a róka; amelyről most
szólok, az is jobb sorsot érdemelt volna . . .
Együtt volt a kompánia, hogy újból megünnepeljük egy
kitünően sikerült nyári mulatság heti forduló napját. Ott
ültünk az erdészék vadszőlővel befuttatott verandáján,
majd bujócskát játsztunk a törpe fenyővel körülszegett
kertben, a különféle fa és bokorcsoportok közt. Szóval,
gyermekek lettünk újra, még lovagoltunk is, füzfasipot
fújva. Azaz hogy a sípot — talán még selmeci tilinkó —
csak egy fújta. Hanem az eső csakhamar a szobákba
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kergetett bennünket, ott aztán ki tarokkot, ki magyar
kártyát kezdett előhuzgálni zsebéből, nehogy hiábavaló
sággal teljék az idő, a mikor éktelen lárma, sikitás üti
meg füleinket, melyből csak egyes szavak voltak ki
vehetők : róka, csirke, kakas, tyuk, liba, stb. Ugyan miféle
háború üthetett ki a szárnyasok között ? Végre megtudjuk,
hogy egy rókafiu támadta meg a baromfisereget saját
úri udvarukban, világos délután. Nosza! lett erre álta
lános hajsza! Az urak szivart, kártyát otthagyva kalapnélkül, ki töltött, ki üres puskákat ragadva kézhez,
rohannak kifelé. Mi, asszonyok, lányok utánuk. Hogyne!
hisz nem mindennapi látványosságban lesz részünk. A
vörösbundás rókáról annyi mindenféle hir jár szájról
szájra, hogy minket is kihajtott a kíváncsiság, de gavallér
jaink ügyességéről is szerettünk volna meggyőződni.
A merész róka ezalatt megriasztva a nagy lármától,
a jégverem szalmás fedele alá bujt, honnan azonban a
kutyák csakhamar kiugratták. A kis alamuszi ijedtében
egyenest az utcának tartott, azonban a vasárnapi mula
tozásaiból hazafelé térő parasztok elől ismét a kertbe
futott és a jégverem eresze alá húzódott. A kutyák követ
ték és éktelenül csaholtak, de a róka csak nem mutat
kozott sem az egyik, sem a másik végén az eresz nyílá
sának. Dicséretes türelemmel és némasággal lestek reá
deli puskásaink. Hiába szólítgattuk, hiába kérdezgettünk
tőlük, választ egyik sem adott. Ilyen a vadászrégula 1
Ebből sejteni kezdtük, hogy mi csakugyan nem minden
napi esemény előtt állunk, jónak láttuk biztonságba
helyezni magunkat; de hogy kíváncsiságunk is ki legyen
elégítve, valamennyien a kerítés tetejére kapaszkodtunk
fel, honnan mint egy karzatról tekintettünk le az élet
színpadára. Körülöttünk bámész gyermekek csoportja
suttogott, bukdácsolt a nagy fűben. De miután a róka
még sem mutatta sunyi pofáját, bontogatni kezdték a
jégverem tetejét. Hárman állták körül a jégvermet, a
negyedik pedig, kinek már töltetlen puska sem jutott,
egyik kezében a selmeci tilinkó, másikban a japánok
liaojangi győzelmével, merészen szökdel az esős, csúszós
födélén, hogy dobogásával a rókát kizavarja.
Ekkor egyszerre mint a villám kipattan a sötét nyílás
ból a róka, egy-két gyereket föltaszítva, egyenesen felénk
röpül, még időnk sem maradt az ijedtségre, mert egyik
bátor lovagunk fegyvere eldördül és a kis ravaszdi élet
telenül terül el a fűben.
No volt erre öröm ! Mintha csak Port-Arturt vettük
volna be, és mintha mi ejtettük volna el az agyonhájszolt
rókát, oly diadallal szálltunk le magaslatainkról és siettünk
a véres tett színhelyére. Szegény róka, még kettőt rúgott
s azzal ki is rúgta maga alól e siralom völgyét, s mig
az urak illően elparentálták az elhullottat, mi sietve szed
tük rendbe öltözékeinket, hogy a róka halálának örömére
rendezett vadászvacsorán, mely a késő éjjeli órákban ért
véget, illő díszben jelenhessünk meq.
,, ,
J
a
Marisa.
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Az öreg Simon.
Irta : H á rs.

történelem há
rom időszakot
különböztet
meg: ókort, kö
zépkort és új
kort. Három
időszakra lehet
a mi erdésze
tünk történetét is osztani, melyből a mostani nemzedék
közül kettőt már a legtöbben megértünk.
Az első akkor volt, midőn az erdész inkább vadászkodott, mint erdészkedett; a második időszak most tűnt
le nem régen: midőn az erdész inkább erdész volt —
de vadász is lehetett.
Óh boldog kor, jöjj vissza egy szóra!
A harmadik korszak ideje: a jelenkor, amelyben sem
erdészek, sem vadászok nem vagyunk. Minek is hívnak
bennünket még mindig erdésznek (hiszen a legtöbbjének
amúgy sem tetszik már a titulus), midőn az erdő mahol
nap terra incognita lesz előttünk. Ott vagyunk a legke
vesebbet; talán helyesebb volna munkánknak megfelelőleg irkásznak hívni bennünket, hiszen az iroda falai kö
zött savanyodunk m eg; vagy „kimutatász“-nak, mert egy
megrögzött szenvedélyes statisztikus sem gyárthat több
kimutatást, mint mi.
No, de hagyjuk a kesergést, azért nem fizet senki;
ha más nem is, de minden erdész szentül hiszi e nélkül
is, hogy nem boldog a magyar. — Meséljünk inkább az
öreg Simonról.
Akkor történt a leírandó história, amikor még a kakas
úr volt a maga szemétdombján, akartam mondani akkor,
mikor még nem bottal sétáltunk az erdőben, hanem
szabad volt, s a munkától lehetett nekünk is vadászni.
Egy év óta voltam boldog erdőgondnok; erdeimben jó
közepes szarvasállomány, és szabad vadászat . . .
Az éhesen szerelmes baka nem várta oly felcsigázott
vágygyal a kapusarokban szakácsnéjának szerelmi zálogát:
a papirosba csavart libacombot, mint én az első szarvasbőgés rigmusait.
Ki-kikocsiztam az alig 6—7 kmre fekvő szép helyekre
utána nézni, merre vannak a váltók; otthon meg addig
gyakoroltam magam a szarvasbőgés utánzásában, míg
teljesen rekedtté lett a torkom.
„Erdész úrnak jelentem: két bika az éjjel igen jól bő
gött“, hangzott végre a várva-várt szép szó.
Csülökre magyar! Jancsi fogj be! Anyjuk elemózsiáról
gondoskodjék, kérem szeretettel.
Egy óra múlva már az erdőőri lakban ültem, jobban
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mondva úgy mozogtam ide-oda, mint izraelita szomszé
domban a fájdalom.
A szegény erdőőrt majdnem agyongyötörtem kérdéseim
mel s tudom, hogy a vizsgáján sem faggatták különbül
meg. — Mikor kezdte? Meddig tartott? Hol bőgött?
Merre váltott át? Erős bika lehet-e? stb. stb. stb.
A tárgyalás estig tartott. — Ekkor kiültem a kapuba,
s belenéztem a szuroksötét éjszakába s vártam egy
örökkévalóságon át.
Végre egy hatalmas bődülés jelzé, hogy ott a legény
a gáton, 5—6 száz lépésnyire a háztól, a legiszonyúbb
iszalagos, szederindás sűrűségben.
Pár perc múlva újra hallik a kihívás, hangosabban,
mérgesebben, szinte érteni lehet: „aki legény idejöjjön.“
De erre a Sáros-Duna túlsó oldaláról is megszólal ám
egy legény: „Lassabban te vén basa, elég agancsot rak
tam én már fel néked.“
A dicsekvést a „tuskós göröndi“ polygamista sem hagy
hatja szó nélkül, s öntelten bőgi o d a: „kaphattok tőlem is.“
Ez három erős bika, szólt az erdőőr.
De mit csináljak ily átkozott sötétben 1 sóhajték fel
fájdalmasan, érezve tehetetlenségemet.
Lefekvésről szó sem lehetett. Nyugodt éjszakára nem
számíthattam, úgy felizgatott a gyönyörű koncert. Két óra
utánig hallgattam a feleseléseket, melybe időnként egy
negyedik, de úgy látszik gyengébb is belekontrázott.
Koromsetétben indultunk el. Alig megyünk 10 percig,
vívókardok csattogásaként hallik két bika tülekedése.
Szét-szét mennek, s a sűrűt törve, egy pillanat múlva
újra összecsapnak.
Elkeseredett vitézi küzdelem volt az, tőlünk alig 40
lépésre.
Egy negyed óra múlva recsegés, ropogás, és a csata
vesztett hős tőlünk 5 lépésre ugrott át az úton s vonult
vissza a Sáros melletti birodalmába.
Az erdőőrt visszaküldtem, magam pedig neki vágtam
a sűrűnek s kerestem a győztest.
Hol itt, hol ott hallatta győzelmi kiáltását, én meg
bújtam utána a sűrűt.
Guggolva, csúszva, mászva haladtam azon irányban,
honnan a bőgést hallottam.
Remegtem az izgatottságtól, izzadtam a fáradtságtól,
Végre derengett.
Egyszerre mintegy 20 lépésre dühös, mély vontatott
bömbölés.
Itt van előttem ő is, de a legátkozottabb sűrű is.
Egy párbajozó német diák megirigyelhette volna arco
mat, annyira össze voltam már karmolázva. Mit tegyek ?
Kalapom szememre vágom, s négykézláb fejjel törtetek
előre a szederindásban.
Egyszerre megszűnik az akadály, felpillantok, kiértem
egy kis tisztásra, s még épen csak azt látom, amint az
engem már észrevett hatalmas agancsár egy ugrással
eltűnik a sűrűben. Nyilván én ugrattam el.
Bosszantott az eset, resteltem is ügyetlenségemet; de
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nem maradt egyéb hátra, mint még egy órai sikertelen,
de fárasztó cserkelés után hazamenni.
Meglehetősen hasonló sikertelenséggel üldöztem a bikát
5—6 hajnalon át — engem meg a sors.
Láttam minden nap, és egyetlen egyszer sem puskáz
hattam rá. Egy ízben már 4—5 lépésnyire beközelítettem
hason csúszva, midőn a bika azt vélve, hogy talán egyik
vetélytársa közeledik, felém törtetett nagy bömböléssel,
én meg, mi tűrés tagadás benne, megvallom, ijedtemben
felugrottam, szemüvegem, az átkozott leesett az orromról,
kalapom a fejemről; puskám ugyan a kezemben maradt,
de lőni — megint csak nem bírtam.
A sok törtetés, csúszás-mászás közben cipőm talpa
hűtlenül, búcsúzás nélkül elhagyott s most én mentem
haza — sebesülten.
Az izgalom annyira erőt vett rajtam, hogy sem enni,
sem aludni nem tudtam már.
Szundítás közben mindig csak az öreg bikát láttam
magam előtt, s ily ideges állapotomban egyszer megje
lent előttem, meghajtotta s bemutatta magát, hogy ő az
öreg Simon.
Már az erdőőrök is úgy jelentették: „Simon ma a
Mély Zátonyban“ járt, ma a „Kunyhó élén" váltott be stb.
Látva, hogy a sűrűben Simont meg nem csíphetem,
végelkeseredésemben azt mondtam V. erdőőrnek: „Si
mon holnap hajnalban valószínűleg kimegy a kukoricásba
csemegézni, mi a tölgyes mellett lesbe állunk, s akár
kendnek, akár nekem jö n : lelőjjük, mert ilyen erős
agancshoz egyhamar nem jutok.
A szót tett követte. Hajnalban már jóval napkelte előtt
helyünkön álltunk.
Simon vígan danol, teljes erővel fújja a sűrűben levő
kis tisztások közül.
Már kel a nap, de Simon csak dudál.
Egy félórával napkelte után Simon elhallgatott.
Várok-várok. Hatalmas durranás hangja izgatja fel egész
valómat. V. lőtt.
„Meg van, meg van, itt fekszik a Simon“, harsogja
boldogan az erdőőr.
A szabolcsi agarak sem értek volna utol, oly őrült
futással rohantam feléje.
Húsz lépésnyire érve, lassítottam lépteim, s gyönyör
ködve néztem a földön fekvő hatalmas szép állatot;
mondhatom őszintén irigység nélkül.
V.
kezével az agancsokat fogva kiáltja felém: „igen
erős huszas.“
Fegyveremet a fának támasztom, s épen a fekvő bika
farához érek, midőn — lélekzetem elállt, a bika meg
mozdul, hátsó lábait felemeli, az agancsát kézben tartó
erdőőrt úgy hasba löki, hogy az bukfencet vet hátrafelé
és Simon, mint a villám tűnik el szemeink elől . . .
Sohasem láttuk többet.
A történettel nem dicsekedtünk el, s csak akkor mertük
elmondani, midőn egy hónappal ezután a szomszédos
urakat is búcsúzatlanul hagyta ott egy másik agancsos.
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Hajtásban lőttek egy igen jó tizenkettőst.
A nagy örömben négy vadász ráül a bikára s a ku
lacsot szájukhoz emelve hörpintgetnek egymás egészsé
gére addig, míg a bika a kulacskotyogástól megijedve
felugrott, s a négy vadász nyakukba folyt borral, égnek
emelt kalimpáló lábbal, eleinte abban a szent meggyő
ződésben volt, hogy megmozdult a föld.
A feltápászkodás után aztán, üres kulacscsal megtudták
a szomorú valót és zsákmányukat akkor látták viszont
— amikor én a Simont.
Ború után a derű, mondja a közmondás. Rajtam is
beteljesedett, hogy miként, azt majd elmondom más al
kalommal.
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

Harc a vadorzókkal.
Vaddús hegyeinkben úgy röpködnek a gyilkos golyók,
annyi már a kioltott emberélet, hogy címül azt kellene
írnom: föltámadt rablóvilág!
Az erdőtisztek és a vadőrző személyzet mindenkor ádáz
küzdelemben állottak az orvvadászokkal, de míg ezek
fékezhetetlen szenvedélyüktől hajtva, vadra lestek és csak
elvétve emelték fegyverüket üldözőikre, most csoportokba
verődve, mint útonálló rablók, vakmerőén törnek ember
életre. Azon a jogcímen, hogy vadorzók nem csak idegen
vagyonban garázdálkodnak, hanem kisajátítják teljesen az
erdőt s azt harctérré alakítják: minden vaskosabb fa,
minden sziklaodú egy-egy gyilkost rejt s jaj annak, aki
közelükbe férkőzött, ott találja sírját a sárguló lomb között.
Itt is, ott is egy áldozat; gyilkos golyójuk nem kímél
meg senkit! A közelmúltban Hunyad vármegye közsze
retetben álló főispánjának élete forgott veszélyben.
Hét krassó-szörénymegyei oláh vadorzó átlopakodott a
megye határán s mint sajátjukba, befészkelték magukat
a zergék honába, hogy megrakodjanak gazdag zsákmány
nyal. De szép tervüket megzavarta a főispán és kísére
tének jelenléte, akik e vadregényes vidék illatárban úszó
fenyveseiben, egy év fáradságos munkája után merész
kedtek pihenést, üdülést keresni. Természetesen e feletti
megbotránkozásuknak egy nehány lövés roppanásával
adtak elég hangos kifejezést a jó madarak! — Mara
László főispán ugyanis a Retyezáton elterülő erdejében
vadászva, titkárja Dr. Batta Mihály és egyik vadőre kísé
retében a vadorzókra bukkant. Mikor fölszólította őket
fegyvereik kiszolgáltatására — hét lövés volt a válasz.
Az egyik golyó a főispán fülét gyöngén súrolta. Különös
véletlen, hogy a többi golyó is célját tévesztette s nagy
szerencse, hogy a vadőr biztos kézzel, első lövésével
leterítette az egyik vadorzót és hogy a többiek a hely
színére siető vadászok és pásztorok túlnyomó erejétől
megfélemlítve, elmenekültek.
Mostanában napirenden vannak ezek a küzdelmek,
parázs harcok! És rendesen nem két halálos ellenség
kerül egymás elé, kikben az elkeseredés tüzét a közös
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cél, a vad lelövése célja, hanem szervezett rabló bandák
lepik el az erdőt s teszik vérfürdővé. Védett rejtek he
lyükből öten-hatan orvul reá támadnak az egymagában
bandukoló erdészre, a kötelességét teljesítő erdőőrt sortűzzel fogadják és az erdő magányában bolyongók füle
mellett gyilkos ólmok süvöltenek láztól gyötört idegcsil
lapítóul.
Föltámadó rablóvilág előre vetett árnyéka!
A perzselő nap mindent elfonnyasztott, a mostoha idő
járás szomorú következményei súlyos lidércként nehezednak szegény hazánkra, mely fölött az éhínség réme már
is bontogatja sötét szárnyait. Azoknak az elvetemült,
embervérre szomjúhozó gyilkosoknak csak a feje orvvadász, a többi éhező rabló, akiket cimborájuk kitanított
arra, hogy e jogállamnak van tágas tere, ahol büntetlenül
rabolhatnak, gyilkolhatnak, gyilkolhatunk — itt az erdő,
mely „terem vadat, halat s mindent, ami jó falat.“ Ide
már nem ér el az igazságszolgáltatás sújtó keze.
A humanitás jegyében alkotott törvényeinket, keserves
tapasztalatok után, hova-tovább nagyobb szigor alkalma
zásával átalakították, csak az orvvadászok bűnös üzelmeiről feledkeztek meg. Ezeknek üldözését az enyhe
törvény intézkedései által megkötött kézzel tehetetlen
vadgondozókra bízták. Most szemben állunk a megdöb
bentő helyzettel: a vadorzók száma mindenütt aggasztó
mérvben elszaporodott, kik egyesülve az Ínség és nyomor
által emberi mivoltukból kivetkőztetett, a bűnök posvá
nyába merült hitvány gazokkal, az erdő titokzatos sűrű
jébe vonulva veszélyeztetik a vagyon- és életbiztonságot
és tartják rettegésben az egész országot.
Hát ezek méhökben kiszámíthatatlan veszedelmeket
rejtő, tűrhetetlen állapotok, melyek sürgősen célravezető
intézkedések megtételét teszik szükségessé. Az intéző
köröknek végre szakítaniok kell azzal a közönynyel,
melyet eddig talán csak vadgazdaságunk sinylett meg,
de a mely ezután az általános közérdeket is veszélyez
tetheti. A nap-nap mellett ismétlődő véres esetek óva
intenek arra, hogy végre hathatós gátat emeljünk a tör
vényeket lábbal tipró, vérnyomokban gázoló orvvadászok
és cinkosaik garázdálkodásai elé. A bajt csirájában kell
elfojtani, máskülönben pusztító kórrá fajul, mely elsöpör
maga elől minden akadályt 1
A jelenlegi különös viszonyok különösen szigorú óvó
rendszabályok fölállítását követelik és a közérdek szem
pontjából már valóban elkerülhetetlen, hogy ama eszmék,
melyeket Imecs Béla a M. E. 1902. évfolyamának 1—2
számában a vadorzás meggátlására felszínre vetett, testet
öltsenek. Elkerülhetetlen, hogy a fenyegető közveszélynek
eleje vétessék következő három óhajának mielőbbi meg
valósításával :
1-ször, hogy oly vidékeken, ahol a vadorzás veszélyez
teti az erdészeti és vadászati személyzet életbiztonságát,
vagyis ott, a hol az emberek e hitvány söpredékének
már emberélet is esett áldozatul, ott a belügyminister
időhöz kötött statárium hirdetését rendelje el, a közbizton-
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sági közegek pedig felhatalmáztassanak arra, hogy a ugyan a nyulakat, de odacsalja a hollókat, melyek a zsí
vadorzók ellen minden megszorítás nélkül használhassák ros kéregét csőreikkel összevagdalják. Sokkal tanácsosabb
a fáknak bemeszelése.
fegyvereiket;
2szor: követelje az Orsz. vad. védegylet, hogy a lőpor-* Gyümölcskivitel Dél-Afrikába. Szedés és cso
magolás.
A gyümölcs szedése a lehető legnagyobb gon
árusitás a legszigorúbban korlátoztassék, nevezetesen szor
galmazza azt, hogy lőpor csak vadászjegy vagy eskü- dot igényli, mivel megkülönböztetést kell tennünk a belfogyasztásra és a kivitelre szánt gyümölcs között. Az
bizonyitvány előmutatása mellett legyen kapható;
3szor: hogy vadorzás bűnébe merült községekbenelső
s esetben a gyümölcs érettebb állapotban szedhető,
azokhoz tartozó szőlőhegyekben a csendőrség által gyakori mivel a második esetben a gyümölcs hosszabb idő múlva
házkutatások tartassanak az adó alól eltitkolt fegyverek kerül fogyasztásra. A gyümölcsöt mindig a korai reggeli
elkobzása céljából. Hogy pedig ennek foganata is legyen, órákban, tehát még gyér napsugárnál, lapos, hosszúkás
részesüljön a bejelentő minden fegyver után tiz korona fadobozokba szedik, melynek oldalain 1V* angol hüvelyk
átmérőjű lyukak vannak. Ez apró ládáknak nem szabad
jutalomban.
Részemről még azt kérem, hogy mindannyian, a kiket többet tartalmazniok, mint mintegy 20 angol font, 2 ré 
hivatásunk e forrongó tűzhányó tetejére állított, fokozott tegben elhelyezett gyümölcsöt, úgy, hogy az összenyo
éberséggel őrködjünk most már nem csak nagy gonddal más minél kisebb arányú legyen. A dobozok a csoma
nevelt és ápolt vadjaink, de embertársaink biztonsága golóház fedele alá kerülve, ott maradnak a nap sugarai
felett i s : vállvetve folytassuk az irtó háborút az orv tól védve egész napon át s csak késő este a legalacso
vadászok ellen s addig is, mig a hatalom segítségünkre nyabb légmérsékletnél lesznek elcsomagolva. A gyömölcs
cammog, törekedjünk megnyerni a társadalom minden lehűtése a csomagolás előtt igen lényeges dolog. Ha a
rétegének támogatását veszélyes, nehéz munkánkhoz, gyümölcs a nap melege alatt lesz csomagolva, az meg
mert — bár lennék rossz jós — ismét virradni látom a tartja a meleget, amit aztán utólagos jéghütéssel semmi
rég letűnt rablóvilág hajnalát, melynek pirja tűz és vér! esetre sem lehet jóvá tenni, miután, ha a gyümölcs kül
sőleg frissen is néz ki, bensőleg azért át van melegedve
G.
s a mesterséges hűtés alatt rothadásnak indul.
¥¥¥:if::!i::»:¥:<: ' ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ :»;¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
A csomagolóházak tulajdonképen a napsugaraknak és
az esőnek ellentálló fedéllel ellátott nyilt építmények,
Zergevadászatok.
melyeken a levegő a gyümölcs csomagolása alatt is sza
A hunyadmegyei malomvizi főúri vadásztársaság folyó
badon átjár. E csomagolóházakban ennélfogva a légmér
évi augusztus hó nyolcadikán kezdte meg évenként tar
séklet egyenlő fokú a külső atmospherával és nincs mes
tartani szokott zergevadászatát.
terségesen hütve.
A tíz napig tartott vadászat sikeresebb volt, mint az
A gyümölcsök közül a barack 12 fontot tartalmazó
ezelőtt valók közül bármelyik. A Somsich, Degenfeld,
dobozokban és 2 rétegben van csomagolva, minden egyes
Kinszky, Lónyai Menyhért grófok, Rohonczy, Inkey és
barack fehér papirosban kerül csomagolásra. Az oldal
másokból álló társaság nyolcvan hajtó segítségével hatvan
deszkák el vannak egymástól különítve, úgy hogy a le
darab zergét terített le, ezek között néhány gyönyörű
vegő szabadon átjárhat a dobozok tartalmán. A dobozok
kampósat.
két végére 3/i hüvelyk vastag abroncs van szögezve, mi
¥ * ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ * ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ■ « < ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ által a felhalmozott ládák el vannak egymástól különítve.
A körte ép úgy lesz csomagolva mint a barack, de 4
rétegben s ennélfogva nagyobb ürtartalmu dobozokban.
A szilva apró fakosarakban lesz csomagolva. Négy ily
kosár lesz 25 font súlyban egy elkülönített oldaldeszkájú
ládába rakva.
A szőlő is hasonlóképen lesz exportálva mint a szilva.
* Kitüntetés. A körmendi magpergető intézet tulaj (A fokföldi szőlő nem apró kosarakban, hanem fagyapot
donosát, az előnyösen ismert Stainer Gyulát a soproni között lesz szállítva.)
A cseresznye 10 font súlyú dobozokban és szárak nél
ipar- és mezőgazdasági kiállítás biráló-bizottsága arany
kül kerül kivitelre.
éremmel tüntette ki.
Érdekes, hogy Amerikában az alma és körteszedésnél
* A gyümölcsfák bekátrányozása. Szokásos a
gyümölcsfákat télire kátránynyal, vagy zsiradékkal bemá férfiakat alkalmaznak, ellenben oly gyümölcsöket, melyek
zolni, hogy a nyúlkároktól megóvassanak. Ezen eljárás hámozatlanúl kerülnek a szájba (szilva, cseresznye, ba
hátrányos a gyümölcsfákra, mert a fiatal kéreg likacsai rack), asszonyok szedik. Szállítás vasúton :
A kaliforniai gyümölcs szállításánál 25 vagy 35 tonna
bedugulnak, a felső kéregréteg lassanként elhal és kis
cserepekben lepattogzik, mi a fa vastagsági növekedését hordképességű vasúti kocsik alkalmaztatnak. Ezek elszi
gátolja. Ezenfelül a zsiradékkal való bevonás visszatartja getelésére marhaszőrt használnak. A kocsik mindkét ol-
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dalának a közepén egy-egy légmentesen záró szárnyajtó
van s a kocsi az annak mindkét végén beállított jégka
marák által lesz lehűtve. E kamarák a kocsik nagysága
szerint egy vagy másfél tonna jeget tartalmaznak s úgy
vannak konstruálva, hogy a jég nem érinti sem a födelet,
sem a padlót s a lég alul is, fölül is szabadon foroghat.
A kocsi hőmérséklete 36—39 fok Fahr. A vasútvonal
mentén egyes állomásokon jeget tartanak készletben,
hogy a kocsik kamaráit megfelelőleg kiegészítsék. A ko
csikban a gyümölcs úgy van elhelyezve, hogy a levegő
minden csomagot egyformán átjárhasson.
A kikötőbe való megérkezéskor a gyümölcs napfel
kelte előtt lesz a parti raktárakba vagy egyenesen a vá
rakozó hajó jégkamráiba szállítva, aszerint, amint a gyü
mölcs helyi vagy külföldi fogyasztásra van szánva.
A konszignációba küldött gyümölcs, ha ugyan nem hajóztatik el, még a parton lesz elárusítva. Onnan a helyi
vagy későbbi elhajózásra kerülő gyümölcs haladéktalanul
a hüs raktárakba (cold storage) kerül.
Az előadottak alapján tehát kiemelendő, hogy a gyü
mölcskivitelnél a legnagyobb súlyt arra kell fektetnünk,
hogy a gyümölcsöt a csomagolás, a vasúti és tengeri át
rakodás műveletei alatt annyira, amennyire csak lehet
séges megóvjuk.
* N éhány szó a tak arm ányhiány elh á rítá sáró l.
A gazdára mindinkább nehezedő terhek őt arra készte
tik, hogy minél intensivebben gazdálkodjék és hogy gaz
daságában semmi kárba ne menjen. — Sok oly anyag,
melyet a gazda eddig csekély értékénél fogva nem vett
számba, ma már, miután az alkalmas berendezés ren
delkezésére áll, — kellő eredménnyel felhasználható.
Az idén általában fennforgó mostoha gazdasági viszo
nyok, de különösen az országos csapássá vált rossz ta
karmánytermés, akarva nem akarva arra kényszerítik a
gazdát, hogy drága jószágállománya fentartására kettős
figyelmet fordítson és arra törekedjék, hogy bárhonnan,
bármiből, takarmányt teremtsen elő. Nagyon természetes,
hogy oly melléktermékek kerülnek most föl etetésre, me
lyek normális esztendőben legjobb esetben csak tüzelő
anyagnak használtattak fel. — De hogy ezen hulladékok
feletethetők legyenek, egy készülékre van szükségünk,
mely ezen anyagokat oly alakba hozza, hogy az állat
által élvezhető legyen és hogy az ezen hulladékokban
rejlő tápanyag kellő érvényre jusson. — Nagyon jól tud
juk, hogy a szálastakarmány, de különösen a takarmá
nyozásra felhasznált szalma mentül rövidebbre szecs
kázva adandó a jószág elejébe. Ezt nem csak azért teszszük, mert a rövid apró szecska jobban keveredik a hozzá
adott dara vagy korpaszerű erőtakarmánynyal, hanem
azért is, mert régi tapasztalat, hogy az állatok ilyen for
mában szívesebben veszik föl és mert az ilyen takar
mányban a marha nem túrkál és igy a jászolból ki nem
túr jóformán semmit, hanem főkép azért, mivel az apró
szecska jobban emészthető és a kérődzés proceszusát is
elősegíti.
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A szurrogátumok etetésénél még nagyobb szerepet ját
szik azok aprítása.
Ezt az aprítást rendkívüli sikerrel végzi a Lőw Alfréd
gépészmérnök által feltalált és gyártott „Perfect“ szab.
egyetemes őrlő és darálógép, mely úgy a tavaszi, mint
őszi szalmát, száraz tengeriszárat, tengeri csutkát, bár
minő olajmaghéjakat (u. n. ondót) stb. korpaszerű finom
ságra darálja és lehetségessé teszi ezen hulladékok felhasználását, illetve etetését.
A daráló a fás rostokat aprítja és ennek következté
ben az ezek által okozott majdnem rendesen föllépő
emésztési zavarok teljesen kizárvák; de meg az ily dara
szerű eledel az állat fogait sem rontja és az ezen anya
gokban rejlő tápanyagok teljes megemésztését elősegíti.
Ily módon a takarmányhiányon segítve, normális időkben
is nagy hasznára van a gazdának ez az őrlőgép.
A szokásos, nem elég finomra őrölt tengeridara ete
tésnél bizonyára minden gazda tapasztalta már, hogy a
szemcsés daradarabkák a marha trágyájában — külö
nösen ha ez egy kevéssé hig — még szabad szemmel
is láthatók. Legjobb bizonyítéka ez annak, hogy az állat
a minden körülmények között értékes darának egy nagy
hányadát nem emészti meg, hanem hogy az emésztet
lenül a trágyába kerül. Igaz ugyan, hogy a természetben
nem vész el semmi, csak alakját változtatja és igy hát
a nyert trágya lesz értékesebb; de miután a drága dara
etetésnek nem ez a célja és rendeltetése, hanem jószá
gunk gyarapodása: feltétlenül arra kell törekednünk, hogy
a dara teljesen megemésztessék. Csak akkor találjuk meg
a daraetetés teljes hasznát és ellenértékét, ha az állat
azt teljesen megemésztette és ha az állatban hússá és
zsírrá válik. E mellett a teljesen megemésztett dara után
jobb minőségű trágyát is kapunk. Mindezt csak finomra
őrlőtt, majdnem lisztszerű daraetetésnél érjük el és e cél
elérésében nagyon elősegíti a gazdát a „Perfect“ szab.
egyetemes őrlő és darálógép, melyett ezúttal a gazdakö
zönségnek legmelegebben ajánlhatok.
P. H.
* A L udovika-A kadém ia k ertje . A fővárosnak egyik
legnagyobb kiterjedésű kertjei közé tartozik a LudovikaAkadémia kertje, melynek területe 80 hold. Ennek a ha
talmas területű kertnek van több virág- és szőnyegágya,
továbbá a tó környékén mesterségesen készített sziklák
emelkednek, a melyeket hatalmas fák és kúszó növények
öveznek s még hatásosabbá teszik a magaslatról való kilátást.
A virágágyak közül szépségükkel különösen kiemelkedik a
kert bejárójánál levő nagy szőnyegágy, továbbá az Er
zsébet királyné és a hármas szobrok körüli díszt képező
virágágyak. A kertnek egy részét a tisztek számára külön
bekerítették, mely „tiszti kert“ néven ismeretes és ide a
közönség még belépőjegygyel sem juthat. E kert — alig
egy esztendeje, hogy átalakították, — máris mutatja az
ügyes kertészkezek munkáját. Évtizedes fákat vágnak ki,
hogy helyettük virágágyakat ültethessenek. Itt találjuk to
vábbá a hatalmas pálmákat is, amelyek nem egyszer
adtak ünnepi díszt az akadémia kápolnájának vagy dísz-
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termének. Ezeknek a hatalmas pálmáknak most egy
minden tekintetben megfelelő pálmaházat építtet az aka
démia parancsnoksága, hogy a tél hidege elől kellőleg
meglegyenek védve. Van továbbá az intézetnek nagy ki
terjedésű konyhakertje is, amely az intézetet ellátja egész
éven át zöldséggel és egyéb konyhakerti terményekkel.
Végül még meg kell emlékeznünk a Ludovika-Akadémia
derék parancsnokáról: pávai Vájná Béla tábornokról is,
aki maga is nagy virágkedvelő s ennek nem egy ízben
adta tanújelét azáltal, hogy a kert részére külföldről ho
zatott magvakat. De meg kell emlékeznünk még a kert
főkeriészéről: Dirner Gyuláról is, akinek vezetése mel
lett a Ludovika-Akadémia kertje még szebb lesz mint
valaha.
* P ap írb ó l készült jé g z a c s k ó k . A legújabban igen
tartós jégzacskókat sikerült készíteni s valószínű, hogy
azok a kautschukból készülteket ki fogják mielőbb szorí
tani a forgalomból. Az uj jégzacskókat erre a czélra kü
lön készített papírból csinálják s a mellett, hogy súlyuk
sokkal kisebb a kautsukénál, még avval a nagy előny
nyel is bírnak, hogy azoknál jóval olcsóbbak.
* G lac ék e zty ű k tis z títá s a . Fehér glacékeztyüket
benzin nélkül is tisztára lehet mosni a következő módon :
oldjunk fel félliter forró tejben annyi szappant, hogy a
folyadék jó sűrű legyen, keverjük hozzá egy tojás fehér
jét s csepegtessünk 20—80 csep szalmiákszeszt hozzá.
Húzzuk a keztyűt kezünkre, mártsunk egy darab flanelt
az oldatba s dörzsöljük be vele a keztyűt. Ha árnyékos
helyre felaggatjuk, a keztyű hamar megszárad és a bőr
puha lesz, mint uj korában volt.
1 A schönbrunni p ark é s p álm akert. Világra szóló
látványosság volt Mária Terézia királyné korában a schön
brunni park és pálmakert, s a külföldi államok uralkodói
nem bírtak eléggé betelni ennek a szépségével. Messze
földről jöttek csodálni a schönbrunni parknak pompás
virágait s ültetvényeit. Mert az akkori időben ritkaságszámba ment, ha az egyik vagy másik uralkodónak szebb
kertje vagy parkja volt a rendesnél, hátha még több dél
szaki növény díszlett bennük. Egyetlenegy uralkodónak
sem volt oly nagy és szép pálmakertje, mint Mária Te
réziának. Hatalmas virágcsarnokok voltak telve nyiló vi
rágokkal, pálmákkal és másféle délszaki növényekkel s
oly sok virág sehol sem volt felhalmozva, mint ezekben
az óriási virágcsarnokokban. Virág virág hátán állott s
oly ügyesen, oly csábítóan voltak összeállítva, hogy méltán
lehetett reájuk büszke Mária Terézia. Azonban mint min
den múlandó e világon, úgy ez a csodás szépségű Schönbrunn is kezdett hanyatlani Mária Terézia halálával. A
híres parkra és pálmakertre is ráborították a feledés fá
tyolét. Voltak idők, amidőn a hatalmas virágcsarnokokból
teljesen kifogytak a virágok, a park pedig csupaszon,
dísztelenül állott. Szóval se hire, se hamva nem volt a
schönbrunni világra szóló látványosságnak. Azonban azóta
Schönbrunn újra megszépült. Megszépítette azt dicsősé
gesen uralkodó királyunk, I. Ferenc József, aki tíz-
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szerte nagyobb virágcsarnokokat építtetett, mint a minő
Mária Terézia korában volt. A pálmakertre is volt gondja
koronás királyunknak, mert ha nem lett volna, akkor
nem mondhatnék azt, hogy a schönbrunni pálmakert vetekedhetik bármely uralkodónak pálmakertjével. Más szó
val Schőnbrun most épp oly gazdag a virágpompában,
mint hajdan Mária Terézia korában.
S —k.
* A f a kon ze rv álá sáró l. Igen sok kísérlet tétetett
arra nézve, hogy a fa konzerválására milyen anyag a
legalkalmasabb. Sok helyen még mai napság is az ége
tést alkalmazzák oszlopok főid alatti részeink konzervá
lására, ami azonban nem bizonyúlt jónak. A karbolineum
igen alkalmas és olcsó konzerváló szer, különösen gaz
dasági eszközeink számára. Nagy kreosottartalma miatt
kertekbe szolgáló cölöpök konzerválására nem használ
ható, mert a karbolineummal konzervált és földbe ásott
farészek a karbolineumban levő kreozotot a növényzet
gyökereinek is átadják s így nem egy esetben tapasztal
ták, hogy a szőlőnek, gyümölcsnek, zöldségnek kellemet
len kreozot ize és szaga volt. így egy más anyagot kezd
tek alkalmazásba venni, a rézgálicot, mely olcsóságánál
és nagy ellenálló képességénél fogva ma már általáno
san elterjedt konzerváló szer. Különösen frissen vágott
fák konzerválására igen célszerű szer, amennyiben azok
általa könnyen konzerválhatok. A frissen vágott fatörzset
alul két arasznyi hosszúságban meghántjuk s egy rézgálic oldatot tartalmazó hordóba helyezzük bele, vastagabb
végével fordítva lefelé. A fa ekkor még annyi nedvessé
get tartalmaz, mint levágatlan állapotban s ezen ned
vesség elpárolgását a hordóban levő rézgálic-oldat pótolja.
Ilyen eljárással tehát nemcsak a fa külső részét, hanem
annak belső szöveteit is konzerválhatjuk s ez által igen
hosszú időre «állandósítjuk azt. Az igy konzervált fa a
korhadásnak sokáig ellenáll. A konzerválás 4—5 nap
alatt megy végbe, ami mindig attól függ, hogy az oldat
felszívódására mennyi idő szükséges. Függ tehát a kon
zerválandó fa hosszúságától és attól, hogy teljesen friss
vágású volt-e az, avagy már hosszabb ideig (1—2 hétig)
hevert. Teljesen kiszáradt fát nem lehet így konzerválni.
* M eddig éln e k az állato k ? Házi állataink általá
ban magasabb kort érnek el mint a vadállatok. A kutya
elél 20 évig, mig a farkas, a róka és a vadmacska 15
évnél tovább nem élnek. A házi disznó olykor 40 évig
is él, mig a lovak legfeljebb 26—27 esztendősek lesz
nek, habár egy-egy olyan lóról is tud a krónika, mely a
62 éves kort elérte. A lóvonatú vasútaknál használt lo
vak átlagban 12— 13 éves korukban már elpusztulnak.
A házinyúl élete 7, a mezei nyúlé 8 év. A mókus élete
is csak 7 esztendőre van szabva. A szelídített teve gyakran
eléri a kerek 100 esztendőt. A medve aránylag rövid
ideig él, 20 évig, mig az oroszlán jóval magasabb kort
szokott elérni és Pompejus híressé vált oroszlánja 70
esztendős korában döglött el. Az elefánt az emlősök kö
zött legtovább él, mert átlagos életkora 100 évre tehető,
sőt egyes példányok állítólag 400 évig is elélnek.
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* Változások erdészeti főiskolánk szervezeté
ben. Hosszú vajúdás után vágre erdészeti akadémián
kon a tanfolyamot 4 évre emelték. Három uj tanszéket
is szerveztek s az októberben kezdődő tanév uj forduló
pont lesz a felsőbb erdészeti tanügy történelmében.

* A gurahonci kosárfonó tanfolyam bezárása.
Az elmúlt tél folyamán az Aradvármegyei Gazd. Egye
sület által Gurahonc községben rendezett kosárfonási tan
folyam hivatalos bezárása múlt hó 7-én ment végbe, a
melyen az egyesület képviseletében Kemény Szilárd tit
kár jelent meg. A tanfolyam közel három hónapra ter
jedt s 20 kisgazda vett részt benne, akik összesen 375
darab különböző kosarat fontak, amik között szőlőszállitó
kosarak és gazdasági két füles kasok szerepelnek legna
gyobb számmal. A szőlőszállító kosarakat az egyesület
méltányos áron mindjárt beváltotta a tanulóktól.
* Jegygyűrű a burgonyában. Egy angol lap elmond
egy bokrétára való érdemes esetet, a melyek mind azt
mutatják, hogy a „Polikrates gyürüjé“-nek híres története
elég gyakran megismétlődik némileg módosított kiadásban.
Egy munkás-asszony 1894-ben elveszítette a jegygyűrűjét
a choppingtoni kőszénbányában. Három esztendő múlva
megtalálta a gyűrűt egy krumpli belsejében.
* Értesítés. Szegényebb sorsú erdőtisztek és altisztek
lapunkra évi 8 koronával fizethetnek elő.
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

U B j ú rn ak . Az nem mese, hanem való igaz, hogy a szarvas a
krumplit orrával kitúrja s patájával is segít m agának. A szarvasmarha is megteszi azt, tehát nincs miért kételkedni a fővad eme
szokásán.
K. M. úrn ak . Előfizetése október 1-ig terjed.
B. S . és H. Á. u ra k n a k . Kérdéseikre levélben válaszolunk.
H. T. ú rn ak . A császármadarat csalsíppal könnyen lépre lehet

Faiskola
kezelésében jártas, tapasztalt egyén,
ki több évi jó bizonyítványokkal
rendelkezik és különösen fenyők
neveléséhez ért, azonnal felvétetik

FARAGÓ BÉLA
cs. és kir. udvari szállító csemetekertjcben,

ERDÉSZ

12. szám.

3298/1904. szám.

Jíaszonfa eladási hirdetmény.
A soóvári magyar kir. erdőhivatal zárt írásbeli
versenytárgyalás útján áruba bocsátja a szomolnoki m. kir. erdőgondnoksághoz tartozó „B“
üzemosztályba sorozott összes erdőkben az ér
vényben levő vagy időközben megállapítandó
üzemtervek szerint az 1905. évtől 1910. év
végéig, vagyis szakadatlanul egymás után követ
kező 6 (hat) év alatt kihasználandó

luc, jegenye, erdeifenyő, szil, kőris,
juhar, épületi és haszonfa hozamot.
Kikiáltási árakul megállapíttatik:
a) A fenyőfára: 29 % és azonfelüli közép
átmérőjű szálfák után köbméterenkint 6 (hat)
korona 09 fillér, 7—28 % középátmérőjű szál
fák utáni köbméterenkint 3 (három) korona
89 fillér, 7— 11 % alsó átmérőjű rudak vagy
lécek után darabonkint 17 fillér.
Hulladékfából készítendő 50 % hosszú zsin
dely ezre után 6 (hat) korona 72 fillér.
b) Szil,kőris, juhar: 29 % és azonfelüli közép
átmérőjű szálfák után köbméterenkint 9 (kilenc)
korona 24 fillér, 7—28 % középátmérőjű szál
fák után köbméterenkint 6 (hat) korona 72 fillér.
A versenytárgyalás 1904. é v i o k tó b e r hó
11-én d é le lő tt 10 ó ra k o r fog a soóvári m.
kir. erdőhivatal irodahelyiségében megtartatni.
Versenyezni kívánók felhivatnak, hogy az ívenkint 1 korona bélyeggel és 2000 korona bánat
pénzzel ellátott zárt írásbeli ajánlataikat fent meg
jelölt időpontig a soóvári m. kir. erdőhivatalnál
benyújtsák.
Az ajánlatban a vételár vagy a kikiáltási árak
kal szemben megajánlott vételártöbblet száza
léka betűkkel és számjegyekkel kiírandó, továbbá
határozottan kijelentendő, hogy ajánlattevő az
árverési és szerződési feltételeket ismeri és magát
azoknak feltétlenül aláveti.
Az árverési és szerződési feltételektől eltérő
kikötéseket tartalmazó, úgyszintén utóajánlatok
tekintetbe nem vétetnek.
Az árverési és szerződési feltételek a m. kir.
földmívelésügyi Minisztérium erdészeti főosztá
lyában, a soóvári m. kir. erdőhivatal, valamint
a szomolnoki m. kir. erdőgondnokság irodájában
a hivataios órák alatt megtekinthetők.
Soóvár, 1904. évi augusztus hó.

Z a la e g ersz e g en .

jti. kir. kincstári erdőhivatal.

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.
E lő fiz e té s i á r :
Egész é v r e ..............
Fé lé vre ... ..............

Szerkeszti és k ia d ja:

R e k la m á c ió k

14 K

imecsfalvi 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

hová az eléfizetési és hirdetési dijak, valamint a lapba szánt közlemények küldendők.

SZÉKELY és ILLÉS céghez
U n gv á rra intézendök.

'Előfizetési felhívás.

nem védte érdekeinket sem ; nem látott közibénk,
nem tapasztalt semmit, nem keresett orvosságot
bajainkra sem. Mintha ki lettünk volna csatolva
hatalma alól, nem éreztük hatalmát és védő
karjait, melyekre oly szükségünk lett volna.
Ez áll a napi sajtóra.
Végre magunk erdészek szövetkeztünk, hogy
védjük saját érdekeinket és a társadalom ér
deklődését felkeltsük az erdőgazdaság iránt,
megismertessük velük szakunkat, mostoha hely
zetünket. A Magyar Erdész megalapításává
helyet követeltünk a szabad sajtó terén, mert
az Erdészeti Lapok nem lélekzett szabadon;
mint az Országos Erdészeti Egyesület Közlö
H azafias üdvözlettel:
nye bizonyos dolgokban ma sem ítélhet függet
A M AGYAR ER D É SZ
lenül. Érdekeink független meggyőződéses vésze rke sztősége é s kia d ó h iva ta la B o rso d -A p á tfa lv á n .
delmezése ily körülmények között teljesen a M.
E. feladata lett.
F e lh ő és n a p su g á r.
Mikor a M. E. megszületett, a nagy társada
Irta : Im ecs B éla.
lom még vajmi keveset tudott rólunk, most is
A sajtó, mióta a cenzúrák elnyomó hatalma keveset tud, de akkor jóformán azt se tudta,
alul felszabadult és lerázva sokféle békóit, a kik vagyunk, hová tartozunk, mi a feladatunk
közvélemény iránytűje lett: nagyhatalmi állásra és mire törekszünk? Mi éreztük, fájdalmasan
emelkedett.
bár, de nemes önérzettel, hogy intelligens, kép
Valóságos fejedelmi jogokat élvez! Ítél eleve zett tisztviselők vagyunk, csak társadalmi hely
nek es holtak felett; felemel, kitüntet vagy le zetünk meg nem felelő ; éreztük, hogy ide valók
sújt, véd vagy vádol; korlátot szab az önkény vagyunk, a magyar hazának hű gyermekei s
nek ; megvédi a gyengét a zsarnok ellen, szó van jogunk képzett fiai közé számíttatni; oda
val : bíró, intéző és törvényhozó paragrafusok törekedtünk folyton, hogy ismerjék el jogainkat,
nélkül.
mely hasznos munkánk és képzettségünknél
Száz szemével betekint a társadalom minden fogva épp úgy megillet bennünket, mint bármely
rétegébe, föltárja a tapasztaltakat, nyesegeti a más akadémikusán képzett tisztviselői kart.
Sokáig hangoztattuk jogainkat, többször kellett
visszaélések hajtásait, orvosságot keres a tár
sadalom és egyesek sebeire.
feltárni javítandó helyzetünket, mig végre szór
A napilapok őrszeme azonban csak ritkán lá ványosan meghallgattak bennünket. Néha-néha
tott be az erdők mélyébe, nem ismerte az erdő- aztán ránk vetette bizonytalan fényét egy-egy
gazdaságot s előtte ismeretlen volt az erdőtiszti napsugár, hogy táplálja az életet és reményt,
kar is. így aztán ha nem is vádolt bennünket, kitartásra serkentsen és buzdítson.
Lapunk m ai szá m ával u j félévbe léptünk.
Tisztelettel felkérjük mindazokat, a kiknek
előfizetése lejárt, hogy azt idejében m egújítani
szíveskedjenek, nehogy a lap szétküldésében
zavarok támadjanak. A hátralékosok részére
utalványlapot csatoltunk.
A M AGYAR E R D É SZ ÁRA:
Egész é v r e .......................... 14 korona.
F é l é v r e ................................7 korona.
Erdészakadémiai hallgatók és altisztek 8,
illetve 4 koronáért járathatják.
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De mint lenni szokott a nagy természetben,
a napsugárt itt is a felhő előzte meg.
Az állami erdőtisztikart az utolsó fizetésren
dezés alkalmával nagyon háttérbe szorították a
többi, hasonló képzettséggel biró állami tisztvi
selők mögé. Illetményeiket oly csekély váltság
díjjal akarták honorálni, hogy még azoknál is
visszatetszést szült, kik e képzett és fontos nem
zeti missiót teljesítő tisztikar körét csak távolról
ismerik.
Ez az első felhő.
Elkeserítette az erdészeket ama bizonyos mi
nisten rendelet megjelenése is, a mely egyrészt
kötelezte őket a kincstári erdőkben a dúvadat
saját költségükön pusztítani, másrészt a hasznos
vadnak vadászatától eltiltotta őket. Ezzel a ren
delettel a földmivelési kormány teljesen lealázta
az erdőtisztikart. Megfosztotta attól a kis tekin
télytől is, melyben a vidéki intelligencia az er
dészeket részesítette, mert hisz a vadászat volt
éppen az az egyetlen kapocs, mely az erdőtisz
tet a társadalom előkelőbb rétegeivel folytonos
érintkezésben tartotta.
Ez a második felhő.
Felsőbb tanintézetet végzett, technikai készült
ségit erdészeinket a társadalom intelligensebb
köreiben az erdészeim rendezetlensége miatt
még kevesebbé ismerik, inkább félreismerik,
mert a magánbirtokos bárkinek osztogathatja
ma is az erdész, főerdész, erdőmester stb.
hangzatos titulust. E félreismerésből kifolyólag
aztán sok helyen nem ruházzák fel az oklevél
lel biró erdészt azzal a hatáskörrel, a milyen
nel más ágazatbeli technikusok bírnak.
Ez a harmadik felhő.
Mig e sötét nehéz felhők ege alatt sokat sa
nyargatott állami erdőtisztikar túlnyomó része
bizonyos rezignációval, minden szép és nemes
törekvés iránti közönynyel tűri egy jobb jövő
reményében a szolgálatával járó sokféle nyomo
rúságot, mellőzést, megjelenik a ministeri sza
bályrendelet a tűzifa- és földilletmény kiszolgál
tatása és megváltása ügyében.
Nem ismertetjük bővebben, csak azt jegyez
zük meg, hogy általános megnyugvással és
örömmel fogadta azt az erdőtisztikar.
Ez az első napsugár.
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A vadászatra vonatkozó ama intézkedés, mely
szerint az erdőtisztek a kihasított területen a lelövési javaslatban előirányzott kisebb hasznos
vadra, az őztől lefelé, vadászhatnak és az így
elejtett vadat saját céljukra minden díjvisszaté
rítés nélkül felhasználhatják, általános örömet
okozott.
Ez a második napsugár.
Az erdészeti főiskola négy évi tanfolyamra
emeltetett. A főiskolát végzettek az államvizsga
sikeres kiállása után erdőmérnöki oklevelet
kapnak.
Ez a harmadik napsugár.
Még sok a felhő és kevés a napsugár, de
azért ne csüggedjetek kishitűek!
Reméljetek. Mi megnyugszunk annak tuda
tában, hogy a napsugarak élesztésében nekünk
is volt részünk.
yy*',< ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

E g y s z e rű s íté s .
Irta: M á rto n S á n d o r.

Köztudomás szerint a községi stb. erdők kezelésénél
alkalmazott erdőtisztek létszáma folyton apad, a munka
pedig a sok különféle mellékteendő s megbízatás folytán
napról-nápra szaporodik, s a leapadt létszámot már anynyira terheli, hogy a rendes teendő csak megfeszített és
lelket-testet a rendes idő előtt felemésztő igyekezet mel
lett végezhető el.
Segíteni kell ezért magunkon úgy, ahogy a ma meg
szabott hivatalos rend megengedi: egyszerűsítéssel, még
pedig az irodai teendők keretében.
Az iktató és mutatókönyvet következőleg egyszerű
sítettem :
Az erdőbirtokosoknak f. évre egy-egy számot adtam
és ez alá a szám alá iktattam a f. évben az illető erdőbirtokosra vonatkozó beérkezett ügyiratokat. így p. o.
—i^ -m adarászi volt úrbéresek.
- ^ —legeltetési kérvény.
tűz miatt rendkívüli fahasználat stb.
Az iktatóban a név vastag, s nagyobb betűkkel vari
irva és ez alá érkezési sorrendben, sűrű sorokban iktatom
a megfelelő ügyiratokat. Iktató-könyveinkben elfér 6—8
sor, s ez elég, mert ugyanegy birtokosnál 8-nál több be
advány és egyéb irat évenként nem igen fordul elő.
Ha azonban nagyobb volna az iratok száma, akkor az
iratcsomaghoz egy féliv irópapirt csatolok. Erre jegyez
tetem fel, mint iktató jegyzékre, a többi iratok számát,
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s magában az iktatóban feljegyeztetem az év végén, hogy egy évben semmiféle irat sem, az iktatóba az év végén
p. o. r c ^ sz. — „lásd az iratok mellett levő jegyzé feliratom: nem érkezett egy irat sem.
A mutatóköny igen egyszerű, s a fentiekből láthatólag
ket.“ Ennek az iktatásmódnak tapasztalataim alapján kö
csak nevek és számokból áll.
vetkező előnyeit sorolhatom fel:
Az ily módon való iktatásnak hátrányára felhozható,
1. Egy iratcsomagot elővéve, az illető évben előfordult
hogy egy-egy múlt évi iratcsomag átnézése időt kíván.
ügyeket azonnal megtekinthetem.
Ez tény, de nem kell reá oly sok időt fordítani, mint a
2. Nem kell előiratokat kikerestetni.
3. A mutatókönyv vezetése igen egyszerű, s csak a különböző számok alatt iktatott iratok felkeresésére, s
egyúttal a múlt év képét teljesen elénk tárja.
vonatkozó számokra szorítkozik.
Továbbá: nem tudjuk, hogy hány iratot intéztünk el?
4. A mutatókönyvből másolatot készíttetek kivonatosan
s ennek alapján a helyes iktatást könnyen ellenőriz Az alszámokat összeadva ez is kimutatható, s különben
ma már nem szokás a sok iktató-számmal dicsekedni.
hetem.
Végül felemlítem, hogy a különböző tárgyú más ügye
5. Az iratokból az esetleges határidőket a legegysze
ket, természetszerűleg érkezésük sorrendjében, külön ik
rűbben nyilvántarthatom.
tatom.
Meg kell jegyeznem, hogy nem szabad terminus tekEzt az iktatásmódot én oly előnyösnek találom, hogy
nikusokat választanunk, p. o. erdősítés, üzemterv beadás
stb., hanem csakis a birtokosok neve legyen a vezérszó, másként nem tudom ajánlani, minthogy „tessék meg
s ennek száma alá iktatunk minden érkező iratot, bár kísérelni.“
Ha egyéb egyszerűsítést tapasztalatok alapján célsze
honnan jöjjön. Lehet más ügyet tárgy szerint következő •
leg iktatni, p. o. felsőbányái kert; Szatmár m. második rűnek fogok találni, ezt is közölni fogom.
öt évi kezelési járulék; januári utinaplók stb.
■f¥ V v V ¥ V ¥ ¥ * V V V -t * ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ * ¥ ¥ ¥ ¥ '4 ¥ -í^
*v¥ ¥¥
Az elsőnél alszámok p. o.
A
kék
kőris.
-4^ ' telepítés elrendelése.
Az egyes fanemek kék válfajának eredeti hazája Ame
~í5&- szerződés megkötése,
rika. Talán száz éve sincs még, hogy Európában kísér
szerződés felterjesztése.
leteznek egynémelyikével, de eddig nagyobb erdészeti
~W4. lakásépítéshez költségelőirányzat stb.
jelentőséget egyiknek sem tulajdonítottak. A kék tűvel
A másodiknál:
biró fenyőkről tudjuk, hogy a fagynak inkább ellentálla1. kivetési lajstrom beterjesztése.
nak mint hazánk fenyői, s némelyiket a szarvas nem
2. érd. bizottság kivetési 1—t felterjeszti.
károsítja. Újabban a kék kőris jó tulajdonságait mél
Harmadiknál, mely a gondnokságoknál egy évben csak tatja Demcker tanár s egy német folyóiratban melegen
egy szám :
ajánlja e fanemet Németországban is meghonosítani. Sze
1. X. erdőgondnokságtól.
rinte a kék kőris gyorsan nő; jó talajban kedvező körül
mények között 28—30 mtr. magasságot is elér. Alsó
2. Y.
ágait korán elhullatja, szürkésbarna durva kérge kissé
3. Z.
repedezett. A többi kőrisfajoktól abban különbözik, hogy
4. felterjesztés.
5. kiutalás stb. stb.
fiatal hajtásai négyszögletűek. Buja lombozata — erőtel
Jövőre következőleg szándékozom az iktatót s mutató - jes televényes talajban — kékes-zöld. Termőhely tekinte
tében nincsenek nagy igényei s a vizek mentén ép oly
könyet vezetni:
Az év elején megyénként betűrendben mindenik bir szépen fejlődik, mint a homokos és meszes talajokban.
tokos kap egy számot, továbbá a beérkezés sorrendjében Más fanemek közé elegyülve különösen jól díszük. D.
külön számot kapnak a biztosan előforduló ügyek. Ily felemlíti, hogy a Mississippi mentén bükk, szil, juhar,
ügyek p. o. a munkaterv s munkakimutatás; egy szám nyár, dió és gesztenyefák által alkotott elegyes erdőkben
alá kerülnek az erdőgondnokságok beadványai 1—4. is hatalmas fává nő, s a legnagyobb viharoknak is ellentalszámmal; 5-ik a felterjesztés; 6-ik a ministériumból áll. A legerősebb hideg iránt is érzéketlen. Az Ohio part
való visszaérkezés száma. Csemetekiosztás, utinaplók ha ján levő csemetekertekben a szigorú telek sem ártottak
a csemetéknek, sőt az őszszel ültetett fácskák sem szen
vonként külön-külön,
nyíregyházai kert
vedtek a fagyoktól.
nagykárolyi
„
A fraxinus quadrangulata Amerika fejlett faiparában
X. Y. főerdész — p. o. 1. 5 napi szabadságot kér, igen fontos tényező. Sok millió hordót készítenek belőle,
2.
fizetési előleget kér stb. stb. Az iktatószámokat a kö melyekben lisztet szállítanak. A fiatal ruganyos hajtások
vetkező évre is megtartom, úgy, hogy később egy szám ból abroncsokat is csinálnak, míg az idősebb fák szív ós
útbaigazíthat bennünket az elmúlt évekre is.
tartós fáját kerékgyártók használják. A kék kőris értéke
Ha valamelyik birtokos neve alatt nem fordulna elő sebb, tartósabb faanyagot ad, mint a fraxinus americana,
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melyet különösen Bajorországban tenyésztenek nagyobb
mennyiségben. A fr. quadrangulata áradványos talajon is
buján nő, fája pedig valamennyi kőrisnél szivósabb, ke
ményebb és hajlékonyabb.
Imecs.
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A szárazság és rovarok okozta károk a
csemetekertekben.
Közli: F aragó B éla magpergető tulajdonos.

Ország-világ tudja — részint saját tapasztalataiból, ré
szint a lapokból — hogy az elmúlt abnormis kánikula
kiszámíthatatlan károkat okozott az erdőbirtokosoknak is.
Nemcsak az idei mesterséges erdősítések, de szép fejlő
désnek indult s már teljesen sikerültnek hitt száz hol
dakra terjedő több éves ültetések pusztultak el az eső
hiány következtében. De sokat szenvedtek a csemete
kertek is.
Ott, ahol a csemetekertek öntözése lehetséges volt, ott
a csemeték jó része megmaradt, de jól tudjuk, hogy
vajmi kevés csemetekert rendelkezik rendszeres öntözési
művel és az öntözési munkálatok teljesítésére szükséges
fedezettel és így elmondhatjuk, hogy ez év országos csa
pásként nehezedik a magyar erdei csemetekertekre is.
Volt alkalmam oly csemetekertet látni, ahol 100 ezer
átiskolázott kocsányos tölgycsemete közül csak 18 ezer
maradt meg és 4—5 éves lúccsemeték, 3 éves jegenye
csemeték, 6 éves Douglas-fácskák egész tábla számra
kiszáradtak.
A cserebogár álcájának károsítása szintén igen nagy
mérvű volt. Különösen sok kocsányos tölgycsemetét, vö
rösfenyőt, szitkafenyőt, japáni vőrösfenyőt és jegenye
fenyőt rágott el. Saját csemetekertemben tapasztaltam,
hogy 100 cm. magas japáni fenyőfácskákat, 60 cm. ma
gas szitkafenyőt, 50 cm. magas picea albát tett tönkre,
a gyökértörzset üvegsimára rágván. A széndiszulfiddal
négyzetméterenként 30 gramm adagolás mellett végezett
kísérleteink semmi eredménynyel sem jártak, dacára an
nak,. hogy ezek a legnagyobb vigyázattal a Schottolaféle „Egyszerűség“ nevű készülékkel végeztettek.
Nagyobb sikerrel védekeztek a pajodkárok ellen a
veszprémi püspökség sarvalyi csemetekertjében, hol kü
lönösen az 1 és 2 éves át nem iskolázott sorok közé a
következőleg készült pépszerű keveréket rakták a föld alá:
Három rész naftalint feloldunk ugyanannyi kátrány
olajban, aztán tíz rész oltatlan meszet megoltunk vízben,
ehhez hozzákeverjük a naftalinos kátrányolajat s a szük
séghez képest még annyi vizet adunk folytonos kavarásközben a keverékhez, míg az egész pépforma kenőcscsé
lesz. Ezzel a szerrel sikerült a pajodok inváziójának gá
tat emelni, habár nem derült ki, hogy a cserebogár ál
cái csakugyan elpusztultak vagy máshová vándoroltak.
A leirt kísérletezést azért ismertetem, mert a pajodok
elleni egyedüli biztos védekezési mód gyanánt a m. kir.
központi erdészeti kísérleti állomás folyó évi 125. számú
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értesítése szerint nem ajánlhat más védekezési módot,
mint a szénkénegezést.
Az idei országos szárazság okozta károkra való tekin
tettel a szakköröket mindenesetre érdekelni fogja csemete
kertemben ez évben létesített öntöző mű ismertetése. Az
öntöző telepet azért kellett még e nyár derekán sürgősen
berendezni, hogy nagy értékű díszfenyő és egyéb erdei
facsemete-készleteimet a szárazság pusztulásától lehető
leg megóvjam.
A vizet szolgáltató kút egy lankás hegyoldal ölén áll.
Mélysége 14 méter, a nyílás szélessége 2 méter, míg a
víz magassága 350 cm. A kút fölött áll egy 17 méter
magas kovácsolt vasból készült, gúla alakú torony, a 360
cm. átmérőjű Lakos-féle szabadalmi „Colombus“ szél
motorral, mely a szél által okozott körforgással hozza
egy 31 méter hosszú rúd segítségével működésbe a szivóés nyomókészüléket. Munkaképessége 7 m. percnyi szél
gyorsaság mellett óránként 20 hektoliter.
Ezen felszívott vizet felnyomja a motor 38 miliméter
széles, kivül-belül aszfaltozott, 60 cm. mélységben a
földbe fektetett vascsöveken a csemetekert egy 5 méter
rel magasabb helyén levő 200 hektoliter ürtartalmu vas
edénybe, amely egy 15 méter magas kovácsolt vastor
nyon fekszik. Az edény azért áll olyan magasban, hogy
a víz nyomása nagyobb legyen és a víz messzebb le
gyen elvezethető. A jelenleg 12 holdnyi csemetekertben
körülbelül 2000 méter hosszúságban van fenti átmérőjű
és minőségű vízvezető cső lefektetve, természetesen azon
ágyak mentén, amelyek leginkább megkívánják az ön
tözést.
Minden 20 méter távolságban van egy csapszekrény
nyel ellátott kerti csap (Hydrant), amelyhez csavart ken
dertömlő, illetve szórócső által történik a tulajdonképpeni
öntözés. Hogy szélcsendes napokon is lehessen öntöztetni,
egy 2 lóerejű biztonsági járgány egészíti ki az öntöző
művet, amely szélkazános ikerszivattyúval, két ló által
hajtva, óránként 30 hektoliter víz produkálására képes.
Ezen öntözési mű kizárólagosan magyar munkások által,
magyar anyagból előállított magyar munka, építési költ
sége cirka 8000 koronába került. Működésével teljesen
meg vagyok elégedve és azt érdeklődő szakférfiaknak
szívesen bemutatom.
A csemeték öntözése szemmel látható eredménynyel
jár és annak előnyei nem is szóróinak bővebb fejtege
tésekre.
Megjegyzem azonban, a felesleges öntözéstől is óva
kodni kell, mert a túlságos nedvesség következtében
könnyen fellép a lúc, erdei és fekete fenyő csemetéken
a „Fusoma parasitcum Tub és Fusoma Pini Hart“ nevű
gomba, amely a gyenge csemeték sárgulását, majd teljes
kiveszését okozza és amely ellen a Selmecbányái és a
mariabrunni erdészeti kísérleti állomások értesítései sze
rint a csemetesorok legalaposabb szellőztetése és a mes
terséges árnyékolás eltávolítása által kell védekezni.
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A veszprémi kiállításról.

A fatermékek mikénti feldolgozását jól sikerült fény
kép-felvételekből ismerjük meg, habár azok szemlélésénél
Irta: V la sza ty Ödön.
egyúttal bizonyos lehangoltság vesz erőt rajtunk, mert
Dunántúl szivébe, hazánk egyik legősibb városába, ott azt látjuk, hogy az erdei munkások helyett közkatonák
hol a Bakony erdő ózonja a balatoni friss szellővel ölel végzik a fadöntést, a feldolgozást. Sok, de nagyon sok
kezik, a vadregényes fekvésű Veszprém városába zarán ember vándorol a megyéből Amerikába és ki tudja há
dokolt augusztus 28-án Veszprém vármegye s a messze nyán jutottak arra a sorsra, hogy kenyérkereset hijján vissza
idegen közönsége, hogy tanúja legyen eme a természet jönnének, de nincs elegendő pénzük a hazautazásra.
A falakat hatalmas szarvas-agancsok, kitömött mada
kincseiben bővelkedő vármegye mezőgazdasági, erdészeti
és ipari téren kifejtett munkálkodásának, haladásának. rak, majd a Bakonyban készült bőr- és pipa-gyártmányok
Nehéz feladatot oldott meg a kiállítást rendező bizott díszítik, feltüntetve ezek gyártásának sorrendjét a nyers
ság, ha meggondoljuk, hogy az egész ország gabonater anyag nyerésétől egész a kész árúig.
A legközelebbi oldalfalat ifj. gróf Esterházy Pál kin
mését csökkentő rendkívüli száraz nyár épen nem volt
alkalmas időpont ilyen természetű kiállítás rendezésére. cseket érő fegyver- és vadászkés-gyüjteménye foglalja el,
Annál inkább meglepődött a közönség a kiállítás nagy középen a híres „Hanzi" szarvas óriás 24-es agancsa,
méretein, a kiállítási tárgyak gondos és szakszerű elren mely a rajta lógó ezüst tábla tanúsága szerint az 1871.
dezésén. Őszinte dicséret illeti ezért nemcsak a veszprém- évi agancs-kiállításon a 11-ik dijat nyerte.
Felpezsdül bennem a vadászvér, ha elgondolom, milye
megyei gazdasági egyesületet és a kiállítás vezetőségét,
de az egyes kiállítókat is, kik a szebbnél-szebb tárgyakkal nek lehettek az akkori kiállítás agancsai, ha a párját
fényesen beigazolták, hogy Veszprém-megye mezőgazda ritkító kapitális példány, melynek súlya becslésem szerint
sággal, erdészettel és iparral foglalkozó lakóit előkelő legalább 11— 12 kg. csak a 11-ik díjat nyerte, el.* A
hely illeti meg a modern gazdálkodás és az előrehaladt fegyvergyűjtemény környezetét ritka virágok, vadfogó há
iparágak nagy versenyében.
lók, preparált állatok díszítik.
A devecseri urad. fülkéjének falait erdőgazdasági tér
ízlésesen feldíszített, hatalmas méretű fenyőkből készült
főkapun át jutunk a szépen parkírozott, gyönyörű virág képek, egy a széki pagonyban levő mintegy 600 éves
szőnyegekkel tarkázott kiállítás területére, hol a sok csi tölgyóriásnak fényképe, szarvas- és őz-agancsok, majd
nos külsejű pavillon már előre is kellemesen hat reánk. egy fehér szarvasbika kikészített bőre díszíti, míg az
A bejárótól jobbra a hazai összes hírnevesebb gépgyárak asztalokon különféle csemeteültetési módoknál haszná
kiállított gépjei, gazdasági eszközei sorakoznak, balra egy latban levő eszközök vannak elhelyezve.
Csinosan van elkészítve a széki pagonyban levő vadász
hatalmas szélmotor, majd nagy vas állványon veszprémi
gyártmányú harangok, ezután a Littke pezsgőgyár pavillonja, tanya modellje, hol Esterházy Ferencz gróf a szarvase mellett a balatoni halászati részvénytársaság nádfedelű, bőgés ideje alatt tartózkodik. A tanya közepén áll a de
halásztanya mintára készült csinos pavillonja, ezután újból rékban ketté törött óriás cserfa.
Ennek az eltört fának érdekes története van. — Ester
gazdasági gépek és benzin-motorok vannak elhelyezve.
A bejáróval szemben a főút végén díszük az Ester házy Ferenc gróf egy hosszabb cserkélés fáradalmait
házy grófok: ifj. gróf Esterházy Pál, gróf Esterházy kipihenni a vadásztanyája előtti lócára ült, midőn egy
Ferenc, gróf Esterházy Béla pápa-ugodi hitbizományi, szerre egy hatalmas recscsenés közben a mellette levő
devecseri és bakony-szombathelyi uradalmainak gyönyörű öreg cserfa iszonyú robajjal a grófra dől, de úgy, hogy
nagy kupolás pavillonja, elől az Esterházyak címerével, a gróf a lezuhanó két vastag ág között teljesen sértet
kőrös-körül nemzeti és az Esterházy családi színekkel lenül maradt. E különös szerencsés megmenekülés em
lékére, mely éppen szeptember 29-éré esett, helyeztette el
díszített zászlókkal.
Pálma-ligetbe lépünk mindjárt a bejárónál, ez foglalja a ketté törött cserfa belsejében szent Mihály képét.
Ifj. Esterházy Pál fegyvergyűjteményének mása a
el a kupola alatti tér egy részét is, míg a kupola köze
péről egy óriás sas libeg kiterjesztett szárnyaival.
szemközti falon látható. Tulajdonosa Esterházy Ferenc
De menjünk sorba. A bejárótól két oldalt a fal mellett gróf. A gyűjteményt szebbnél-szebb agancsok díszítik.
A bakony-szombathelyi uradalom tulajdonosa gróf Esza pápa-ugodi hitb. uradalom kertészete állította ki remek
virágait, konyhakerti növényeit, gyümölcseit. Az első fül terházy Béla ritka rendellenesen fejlődött agancsokból
kében balra látjuk ugyanezen uradalom gerencei üzem- állított ki igen szép gyűjteményt. A falakon fa meg
osztályábani erdő kihasználás, csúsztató és erdei vasúton munkáló eszközöket, mezőgazdasági térképeket, különféle
való szállítás s a fűrésztelep hű modelljét, melynek oly fénykép-felvételeket látunk. Az asztalokon van elhelyezve
sikerült elkészítése Lipka Árpád urad. erdész érdeme. — a feketevizi fűrésztelep és a munkáslakások modellje,
Ugyancsak az ő ügyességét dicséri az ott dívó mészége- közepén nagyon szép, főleg külföldi tűlevelűekből álló
tési és szenítési módok modelljének bemutatása. Itt lát
juk az uradalom területén található mész, mésztuff, ho
* Az agancsok díjazásánál nem csak azoknak súlya jön tekintetbe.
mok és márványkő mintákat.
S ze rke sztő.
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.

222

MAGYAR

ERDÉSZ

13. szám.

csemetegyüjtemény, míg másrészt egy őz-befogó és a be derman M. szűcsi lakos remek műfaragványai. Szarvasok,
fogásnál használt praktikus őzszállító ládák mintája köti zergék faszobrait látjuk, oly művészies és élethű kivitel
le figyelmünket. Különféle szerkezetű vadászkerti beugrók, ben, hogy igazán büszkék lehetünk e magyar ipar ter
őz és szarvas etetők, sózók modelljeiben gyönyörködhe mékeire.
Sorra következik ezután az iparcsarnok, hol a veszprémtünk, mindezek tanúságot téve, mily óriás gonddal és
szakértelemmel foglalkoznak ezen urodalomban a vad megyei iparosok állították ki szebbnél-szebb készítményei
ket;
a borászati pavillon, hol főleg a híres somlói és
okszerű gondozásával. Két oldalt látjuk még különféle
balaton-melléki borok dominálnak, amelyeknek hogy ki
fenyőtörzsek elemzését, mérő műszereket stb.
A pavillon körül vannak ugyancsak ezen uradalmak tűnőségéről is meggyőződhessünk, magyar ruhás csinos
által kiállított tüzifarakások, rönkök, fűrészáruk, dongák, lányok kínálják a látogatót.
Gróf Batthyáni pavilonjában különféle borok s a szőlőtalpfák stb. Látható a bakonybéli favilla-ipar a készítés
gazdaságra vonatkozó tárgyak vannak kiállítva.
minden stádiumában, a nyers anyagtól a kész árúig.
Az iskolaépület termeit a tulajdonképeni mezőgazdaMielőtt elhagynék e pavillon területét, őszinte elisme
résünket kell leróni Jákói Géza, a pápa-ugodi hitb. urad. sági kiállítás foglalja el, hol a vármegye úgyszólván összes
igazgató erdőmestere előtt, ki fáradságot nem ismerve nagyobb uradalmai szerepelnek.
Egy külön kapun jutunk be az állatkiállításba, hol első
ritka buzgalommal gyűjtötte össze e szép pavillon értékes
tárgyait s rendezte olyan csinnal és szakértelemmel, hogy sorban a baromfiak csoportja előtt haladunk el, amelyek
minden látogató igaz élvezetet talált azok megszemlélé között leginkább a most divatossá vált orpingtonok vezet
nek ; majd két hosszú istállóban a szebbnél-szebb szarvassében.
Stern Hermann és Fia cég csinos pavilonjához érünk, marhákat és pedig túlnyomó részben nyugati fajokat, a
hol különféle, az erdők anyagából készülő gazdasági esz szomszéd istállóban remekebbnél-remekebb telivér és fél
közök, mint favillák, gereblyék, jármok, talicskák, lapátok, vér lovakat, majd leghátul sertéseket, juhokat látunk.
Ezzel befejezve körsétánkat, elbűvölve a látottak felett,
kézi szekerek egész gyűjteményét találjuk ízléses össze
ama büszke öntudattal hagyjuk el a feledhetetlen szép
állításban.
Ezután következik az erdészet, vadászat és bányászat kiállítást, hogy már kezdjük megtalálni azt a biztos utat,
svájci stílben fenyő- és nyírfából épített karcsú tornyu amelyen szilárd kitartással haladva: mező- és erdőgazda
pavillonja, melynek ízléses tervezése s kivitele, úgyszin ságunk, iparunk fejlettségével hazánk felvirágzását elő
tén a pavillon belsejében is látható ügyes elrendezés mozdíthatjuk, hogy valamikor mégis boldog nemzet legyen
főleg Véssey Ferenc kir. erdőfelügyelő óriás fáradozásá a magyar.
nak és az ügy szeretetéből kifolyó gondoskodásának méltó
¥ ¥ ¥ ¥ * ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ .'•
hirdetője.
A pavillonon kívül különféle rönkök, tűzifa-rakások,
fürész-áruk, szőlőkarók vannak elhelyezve, különösen
feltűnik azokban Faragó Béla zala-egerszegi magpergetőjének külföldi tűlevelűekből álló gyűjteménye, aztán
Városlőd község v. úrbéreseinek csemetekertjéből vett
különféle csemeték kollectiója. Igaz dicséret illeti a köz
ség v. úrbéreseit, hogy felismerve az erdei ültetések fon
Tanulmányút a megszállott tartomá
tos voltát, oly nagy gondot fordítanak csemetekertjükre.
nyokban.
A pavillonba jutva, a középteret tündéries szépségű
Az Országos Erdészeti Egyesület 1903. december
óriás sziklacsoportozat foglalja el, amelyről friss hegyi
patak csörgedez a szikla alján elterülő kis kristálytiszta 20-án megtartott közgyűlésén Ajtay kitárta az ajtót s az
eszme berepült, melyet Bund úgy összebogozott, hogy
vizű tóba.
A fal mellett köröskörül van Veszprém város, Faragó mihamar testet öltött.
1904.
szeptember 3-án d. u. az Országos Erdészeti
Béla magpergetőjének, a nagy-vázsonyi uradalom, a
veszprémi káptalan, veszprémi püspökség, pannonhalmi Egyesület boszniai kirándulásán résztvevők zöme Buda
főapátság, veszprémi m. kir. erdőhivatal, a klosterr.eu- pest keleti pályaudvarán megszállotta a nagy küzdelmek
burgi kanonok rend, ajkai bányatársulat kiállítása, melyek után végre elesett Port-Arthurt: a bérelt szakaszt. A
ben gazdasági terveket és térképeket, felmérő műszereket, M. Á. V. ugyanis füstös várait körömszakadtáig védel
törzs, rügy és maggyüjteményeket, különféle előforduló mezi, gyönyörűsége telik az utazó közönség lehető bokőzetmintákat, építészeti rajzokat, fényképeket, szarvas- szantásában s miután ezen tanulmányútra menetdijés őz-agancsokat, preparált emlősöket s szárnyasokat kedvezmény nála nem volt kieszközölhető, külön szakaszt
is csak az egyesületi titkárság elkeseredett ostromára
látunk mindenütt ízlésesen csoportosítva.
Innen a házi ipar csinos pavilonjához jutunk, hol a bocsájtott rendelkezésünkre. Mindez bizonyára azért tör
különféle kézimunkákon kívül különösen meglepnek Si- tént, hogy szembeszökőbb legyen azon legmesszebbmenő
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kedvezmény és előzékenység, melyben a boszniai vas
utak és a Magyar-Horvát Tengerhajózási-részvénytársaság
részesítették a kirándulókat szárazon és vizen.
A gyorsvonat döcögve kirobogott s a túlzsúfolt bérelt
szakaszban a szivarfüstöt már Soroksárnál vágni lehetett.
A sötét felhők nyáron gyűjtött haragjuknak tombolva

Török lak.

engedtek utat, durva vizcseppjeikkel öntözve a kiaszott
tarlókat. Szomorú kilátások a kétes jövőre, nyomott han
gulat, mely teljes súlyával Bruckner Nándor ilidzsei fő
erdészre nehezedett, a ki a vendéglátó szaktársak nevé
ben már Budapestről kisérte a társaságot. A kérdések
özönéből csak akkor menekülhetett, midőn egy-egy közbe
eső állomáson új erőkkel gyarapodtunk, nemcsak szám
ban, de lélekben is, erősítve azt a csatlakozók kulacsának
már-már fogytán lévő nedűjével. Így csendeskén perme
tezve kiszáradó torkainkat, Gombosnál belezökkentünk a
gőzkompba, melyen átúsztunk a Dráván. Természetesen
az áthatatlan, vak sötétségben szorgosan tanulmányoztuk
vón’ ez első látványosságot, ha a Máv. alkalmazottai
pokróc udvariassággal vissza nem tessékelnek a szűk
eblyukakba. Végre átrobogtunk a Száva nagy vashidján
és Bosna-Bródon reá léptünk az Ígéret földjére, elfoglalva
a keskeny vágányú boszniai államvasutak apró, de ké
nyelemmel berendezett s főleg gondosan tisztán tartott
fülkéit, most már teljes számban, a hivatalos jegyzék
szerint:
Sólcz'Gyula ministeri tanácsos, országos főerdőmester,
Földi János, Simon Gyula erdőtanácsosok, Kuzma Gyula,
Nemes Károly, Somoghy Lajos, Bocz Géza, Pomárius
Alfréd erdőmesterek, Zborovszky Pál vasúti mérnök,
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Dezsényi Jenő, Eránosz Antal János alerdőfelügyelők,
Ajtay Sándor, Darkó Gábor, Almássy István, Bőgőzy
Antal, Joós Elek, Fehér Pál, Kayser Sándor, Matasovszky
Árpád, Mitske Gusztáv, Szifft Ágost, Térfi Béla főerdé
szek, Schaab Valér erdőgyakornok, Bund Károly egye
sületi titkár, Cserny Győző alerdőfelügyelő, segédtitkár,
és Gaal Károly egyesületi pénztáros.
Boszniából a tanulmányúton résztvettek;
Petraschek Károly udvari tanácsos, Buberl Mihály
kormánytanácsos, Miklau Valentin erdőtanácsos, Zechel
Gusztáv erdőtanácsos, Boskovec Rezső, Waszner József,
Demarcsek Béla erdőmesterek, Obrincsák Ernő, Bruck
ner Nándor, Teschner József főerdészek, Károlyi Árpád
erdőgondnok, Sztehló Gyula mérnök, Filiak vasúti fel
ügyelő.
Éjfél után a Krnin Planina lábánál elterülő történelmi
nevezetességű Doboj-ba érkeztünk, hol Miklan Valentin
sarajevoi erdőtanácsos fogadott, őszinte, meleg szavai,
jóságos tekintete varázsütésre hódította meg a magyaro
kat. Már az első pillanatban szivünkhöz nőtt, hát még
az ut további folyamán — mikor az egyik meglepetés a
másikat érte, mikor csodálhattuk a mesés rendezést,
melynek mozgató rugója Ő volt: a mamánk. E találó
jelzővel ruházta föl Bund egyik szellemes felkőszöntőjében. Valóban olyan volt Ő, mint szerető anyánk, a ki
gyermekeinek szemeiből kiolvassa legrejtettebb vágyaikat,
hogy azokat habozás nélkül teljesítse. Nappal fáradha
tatlanul intézkedett, vezetett, mutogatott, elragadó lelke
sedéssel magyarázta a mélyreható szakkérdéseket, tömött
tarsolyából terveket, leírásokat, exoticus famagvakat osz
togatva; éjjel meg utolsónak kelt fel a baráti pohártól,
de nem hogy pihenőre térjen, hanem hogy kényelmünk
ről gondoskodjék. A tanulmányutat megelőzőleg bejárta
az összes vonalakat és személyesen győződött meg arról,
hogy minden rendben van-e. A hol a gyalogösvényt
meredeknek találta, kacskaringós kigyóutat vágatott, ne
hogy elfáradjunk. Mindenki karton-lapot kapott, melyre
szállásaink pontos címei voltak nyomtatva. így például
egyesületi titkárunk lakása Teslicsen „Beamtenhaus",
Zenicán „Strafanstalt“, Zvijezdán „Vorzimmer“ stb. volt.
Nem valami hangzatos nevek és biztató helyek, de úgy
tudom mindenütt —- úgy mint a többiek — keleti ké
nyelemben pihenhette volna ki a nap fáradalmait, ha azt
az éj tetemes részével meg nem tóldotta volna — úgy
mint a többiek. Hasonló lapok lettek erősítve útipodgyászunkra is, mely egyeseknél, tekintettel, hogy az út egy
részén lóteherként volt szállítandó, csupán négy-öt terje
delmes bőröndből állott. Dacára ennek, kezelésük egysze
rűen bámulatos volt: láthatatlan kezek elragadták, de
bolyongásainkból nyughelyünkhöz térve ismét példás
rendben viszontláttuk. Ilyen figyelmes gondozás mellett
gondtalanul vághattunk neki az érdekesnek ígérkező
útnak és nyugodtan írhattuk alá a kötelezvényt, melyben
úgy a magunk, mint utódaink nevében netaláni vasúti
szerencsétlenség esetén eleve lemondottunk minden né-
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ven nevezhető per igényről, — hiszen ott volt Filiak
vasúti felügyelő, aki buzgó körültekintéssel kisért egész
utunkban, gondoskodott kényelmünkről és éberül vigyá
zott a hajmeresztő pályákon testi épségünk felett.
Szitáló esőben kezdettük meg az Islam földön diadal
menetünket.
Diadal ut volt!
Mindenütt pazarul díszített, föllobogózott épületek men
tén vonultunk el. Egy-egy állomáson a hatóságok fejei,
kerületi elöljárók, bégek fogadtak, kiknek üdvözlésére
Sólcz Gyula ministeri tanácsos válaszolt közismert ékes
szólásával, de számos, magasan szárnyaló, komoly szó
noklatai közepette nem feledkezett meg a hagyományos
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pattanó Árpád-ivadékokra. Gyönyörködött a tarka képen, a
mint az apró, zömök hegyi lovak között nyüzsgött a sok
bosnyák, szerb, török, tologatva a magyarok lábát a ken
gyelvasat helyettesítő őskori tepsikbe. Mikdr meg az er
dők egyik felügyelője nyergestől egyetemben al-fel ke
rült, mosolyra vonta széles ábrázatát, hogy jobban vilá
gíthasson a sorakozó amateuroknak, a kik barátságos
arcot kértek — csak egy pillanatra! — de majdnem
minden pillanatban.
Hajde! Előre a Javorova nevű tölgyesekbe. Páfrány
sűrűjéből kiemelkedő szokatlan, változatos erdei képek,
melyekhez alkalomadtán vissza térünk, most a százados
bükk csoport tövében hevenyészett Kaffannánál állapo-

Erdő részlet.

magyar lovagiasságról sem s a mikor szürke csopor
tunkat virágszál díszítette, színpompás szavak kíséretében
ürítette poharát a jelenlévő hölgyek egészségére, mi meg
utána fenékig.
A Bosna folyó termékeny katlanjának jó darabját be
futva Usoráról Teslicen át fellobogózott, május elsejei
virágköntösbe öltöztetett kincstári erdei vasúttal Pribinicre
érkeztünk, a hol zöld gályákkal, zászlókkal díszített csar
nokban lucullusi villásreggeli várt. A szó szoros értel
mében keresztül kellett enni és inni Boszniát. Az asz
talok görnyedeztek az étkek és italok halmazától, műfaraók húzták a talp alá valót s nagyrészt magyar
pincérek szolgálták föl a piros, fehér, zöld színben tün
döklő salátát. Pribinicen az öreg nap is gondolt egyet
és áttörve a sűrű felleget, sunyin pislogott az épp lóra

dunk meg rövid pihenőre, hogy a lovaglástól elernyedt
izmainkat hamisítatlan török-bosnyák kávéval megedzzük.
ízlett e fekete leves, mely egész utunkon hűségesen ki
sért, hanem derekasan fogyott a szőlő és árpalé is. Nap
nyugtával Teslicen nyírfából és fenyőgalyból, szenítési és
falepárlási terményekből művésziesen alkotott, villám és
tarka lampionok fényében csillogó lombsátorban talál
koztunk. Itt hangzottak el az első üdvözlő beszédek és
lélekemelő volt, midőn Petraschek Károly udvari tanácsos
üdvözölve az 0. E. E.-et a tanulmányúton résztvevő
tagjaival, hangsúlyozta a magyarok iránt táplált rokonszenvüket és a Boszniába szakadt magyar szaktársakat
kivétel nélkül legjobbjaik élére állította, önfeláldozó, oda
adó munkásságuknak az elismerés pálmaágát nyújtva. A
gazdag ebéd, de főleg Kayser Sándor főerdész ügyes
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mókái mihamar vig hangulatba ringatták a társaságot,
mely csak a hajnali órákban tért nyugalomra, még akkor
is fülünkbe zümmögve a R osa! . . . R osa! . . . Más
nap, illetve biz’ aznap megtekintettük a Boszniai Fa
kereskedelmi Részvénytársaság nagyszabású falepárló
telepét, a honnan a nagy Usora völgyének erdőségeibe
vándoroltunk bükk- és fenyőfa vágások, fiatalosok és
erdei vasút építésének megszemlélésére, közbe Blatnicán
erősödvén, a hol Obrincsák Ernőné őnagysága, tengernyi
viszontagságaink közepette is kedves utitársnőnk, szor
goskodott a házasszonyi teendőkben. — Még egyszer él
vezve a teslici falepároló részvénytársaság vendégszere
tetét, éjfélkor útra keltünk. Ezt az éjjeli utazást hűen

éltető beszédére, — melyre válaszul Almássy István
csengő baritonjával rázendített a mélabús nótára „Jobb
otthon“ — sok szemben fölcsillant a honvágy igaz
gyöngye. Sokáig elmaradtunk volna ez emelkedett han
gulatban, de az úti terv még aznapra elő irta a faszén,
vasúti talpfák és rönkök szállítására szolgáló sodrony,
kötélpálya, fékpályák és erdei vasutak megtekintését.
Vittek. Mennie kellett a „pech“-től üldözött másik erdő
felügyelőnek is, kinek feje búbjára Busovaca doktora
hatalmas fehér keresztet ragasztott, betömendő ama foly
tonossági hiányt, melyet a díszítésül fölaggatott bosnyák
szarvasagancs röptében ütött, de a melyet rosszakarói
valamelyes háremkalanddal hoztak összefüggésbe. Meg

jellemezte Kázsmér barátunk, mikor Usorán a teázók
asztalára ugrott cirmost megsimogatta s haza gondolt,
— arckifejezése mindent elárult.
A sötétség felett diadalmaskodott a pirkadó hajnal és
aranysugaraival elöntötte a remek vranduki hegyszorost,
melyben a keskeny országutat a még keskenyebb vasút
tól csak a Bosna sziklás medre választja el. A fehéres
zöld, hullámpikkelyes, szikláról-sziklára szökellő viz men
tén Zenicán, Lasván át Han-Compagni Viterbe jutottunk,
a honnan erdei vasúttal az A. Schucany nápolyi cég
központi szenítő telepéhez és gőzfürészéhez Kruscicára
érkeztünk, egyben megtekintve az úsztató csatorna men
tén a bükk és jegenyefenyő erdőket. Visszatérőben Busovacán kötöttünk ki. Itt gróf Vay Béla kerületi elöljáró fo
gadott, kinek az ebédnél elhangzott, a magyar honfiakat

tekintve a szenítésre berendezett bükk- és jegenyefenyőerdőket is, Zenicán tértünk nyugalomra. Kora reggel S
alakba kényszeredett kanyarokon Podlugovin át Varesre
szorultunk, hol hegyiről-tövire bejártuk a vasmüveket és
a faszénnel táplált kohókat, hogy délután fenyőgalyakkal
cicomázott sajátos szénszállitó szekerekre kapaszkodjunk,
melyeket apró meklenburgi lovak vontattak a Ponikva
erdő százados luc- és erdeifenyő állományai között kigyódzó remek utón a Zwirezda észak-keleti lejtőjén büsz
kélkedő Han Milosnica nevű erdészlakhoz. A programm
szerint: „itt vacsora és meghálás." Hát vacsora az volt,
csak úgy csurgóit az illatos zsír a fenyŐrúd nyársakon
pergő malacokról és bárányokról; de már meghálás ? az
a roty-ásig elgyengült két erdőmesternek sem jutott
ki. Itt a természet szabad ölén, távol a hódító kultúra
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zajától voltunk csak valóban elemünkben. Külömben is
mög kellett tapasztalni a bosnyákok nemzeti táncát és a
bosnyák kakas kukorékolását. Minek utána lóra kaptunk,
s fölvágtattunk a nap biborsugaraiban fürdő Brezica ki
látó ponthoz, onnan leereszkedve a Krivája vadregényes
völgyébe. A kincstári erdei vasút Cuniste nevű állomásától
Olovóig hatoltunk és szép szemű magyar leányzók által
föltálalt hét fogású rövid ebéd után égig törő, zöld foltok
kal tarkított, mészkőfalakba vájt merész vasúton HanPjeszakig robogtunk, már tudniillik akkor, mikor a kedé
lyes vonat a természet fenségében áhítattal gyönyörkö
dőket és az ördöngős gépjeiket csattogtatókat egyenként
nem szedegette föl. Az Eissler és Ortlieb cég han-pjeszaki
terjedelmes munkástelepén talán a levegő volt sűrűbb
vagy mi ? — de szemeink mihamar álomra csukódtak.
Szükséges is volt már e kis nyugalom, melytől felüdülve,
élvezetes erdei lovaglás után elértünk az Igriste nevű
kilátó pontig.
Fölöttünk a ragyogó nap, alattunk egy mesés világ
káprázatos képe.
Visszatérve még bejártuk a Kusace melletti, őserdő
jellegű fenyő állományok nagy kiterjedésű vágásait. Más
nap kürtbe bujtatott csalogány csengő hangjaira ébredve,
hosszú kocsi sorban Podromanján, Romanja planinán és
Mokron át Sarajevóba vonultunk.
Bosznia e remek fekvésű fővárosában, hol a nyugat
kelettel ölelkezik, két éjjelt s majdnem egy teljes napot
töltve, a boszniai szaktársak szives vezetése mellett annyi
sok eredetit és érdekeset láttunk — kivéve Sólcz Gyula
ministeri tanácsost és Bund Károly egyesületi titkárt, kik
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a szokásos tisztelgéseket rótták — hogy annak leírása
kötetekre terjedne. A hely szűke mellett sem hagyhatom
azonban említés nélkül azon érdekességet, hogy itt ismer
kedtünk meg az ugyancsak tanulmányokban utazó Dr.
Naoji Ichijima japán császári erdészhivatalnokkal, a ki
megkedvelve társaságunkat, csatlakozott és Cattaróig, illetve
vissza Gravosáig elkísért. Mi is megszerettük a mandolaszemü fiatal tudort, nem csak azért, mert japán, de
magas műveltsége, kedves szeretetreméltó modoráért. És
ha egyébért sem, azokért a számtalan képes levelező
lapokért, melyeket halevés közben is, torkán akadt
szálkával, barátságos mosoly kíséretében aláirt — innen
kiáltjuk feléje : B anzai!
Sarajevóba történt megérkezésünk alkalmával vettük
Bosznia és Hercegovina országos kormányának aranyszegélyű meghívóját a kincstári fürdőhelyen, Ilidzén
szeptember 11-én megtartandó vacsorára, melyet a zászló
tengerben úszó, katona zenekartól harsogó Kobiljdoli fű
résztelep megtekintése és a Kasidol patak mentén el
vonuló 16’5 km. hosszú csatorna bejárása, a második
alagutig előzött meg. Ilidzén, Bosznia gyöngyén, délszaki
növények illatárjában, a csupán nemzeti szinü lobogónk
kal díszített óriási cukorhajó körül, fényes lakoma folya
mán mondattak el a. hivatalos szónoklatok. Kiemelendő
az erdészeti osztályfőnök beszéde, mely mély bepillantást
engedett Bosznia erdőgazdaságába. Elhangzott itt számos
üdvözlet is, melyekből Báró Bánffy Dezső az Országos
Erdészeti Egyesület elnökének alakja domborodott ki.
Ilidzén és Sarajevóban eltöltött még egy kedélyes éj után
kezdetét vette a hosszú vasúti utazás, mely Hercegovina

Mostár.
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vérrel áztatott földjére vezetett. A 648 m.-es Iván alagút
elhagyásával gyönyörű tájkép tárult szemeink elé. Zölddel
koszoruzott völgyek, az előtérben hatalmas mészkő szik
láival a Preuj, meredek hegyoldalak, tátongó szakadékok,
itt is — ott is morajló vízesések gyönyörködtetnek. Ismét
egy alagút, utána csodálatos vasalkotmány, mely a Luka
völgyét hidalja át. Egyik természeti szépség a másikat
követi, míg mély bevágásban, nagyszerű szikla ormok
között haladva Konjica előtt elérjük a Narenta fenséges
völgyét, melynek opál színben habzó vize vadul szagga
tott sziklás medrekben zúgva-búgva fut tova, s elkísér
Mostárig.
Hercegovina fővárosának, a közeli szőlőtelepnek és a
természeti szégségü Buna forrásnak megtekintése után a
Narenta csobogó hullámai mellett már a búcsúzás fájó
akkordjai rezdültek meg, melyeknek méltó kifejezői Simon
Gyula erdőtanácsos magyar és Pomárius Alfréd erdő
mester német beszédei voltak. Mostártól mindinkább
enyhébb lett a lég, délszakibb a növényzet, de egyhangúbb
is a kietlen Karst egész Gravosáig és az elragadóan szép
Ragusáig.
Ki lett adva a jelszó: „Tengerre Magyar!“ Az Adria
sötétkék, bársonyos hullámain ringatódzva a Pannónia
hajón- lesiklottunk Montenegró határáig, Cattaróig, azután
festői szigetcsoportok között, csudáivá a kisebb-nagyobb öb
löktől csipkézett partvonalat, a sziklafalakhoz fecskefészek
ként ragasztott tengeri városokat, a tova sikamló, sirályok
körülrepdeste vitorlásokat, két nap és egy éjen át tartó
tengeri ut után föltűntek Fiume partjai. Még a födélzeten
meleg búcsút véve egymástól, Simon Gyula erdőtanácsos
megható, szives szavakkal köszönte meg Sóícz Gyula
ministeri tanácsosnak, hogy e tanulmányúton fiatalos
hévvel résztvett és vezetett bennünket díszesen, önfel
áldozó jóakarattal. Alig ereszkedett le az Adamich-molon
hajónk hídja, a társaság szétoszlott, s csak egy kisded
csapat, a „tudomány bajnokai" vonultunk Bodor Gyula
erdőmester szives kalauzolása mellett a fiumei állami
csemetekert és a közeli Karsterdősítések sisifusi munkájá
nak megtekintésére.
Néhány óra múlva ismét a zakatoló vonaton szenderegtünk s ha netalán valaki a közelmúlt szép álomképei
fölött ábrándozott, mihamar rideg valóra ébredhetett,
melybe a Máv ellenőrének recsegő hangja ráncigálta,
bizonyságáúl annak, hogy otthon vagyunk.
E halvány színekkel körvonalozott, az ezeregy éj me
séibe illő keretben, a megszállott tartományok gazdag
természeti szépségeinek és sajátos gazdasági, politikai,
vallási, valamint változatos néprajzi viszonyainak tarka
egyvelegében folyt le a két hétig tartó, élvezetes, tanul
ságos és főleg az erdők föltárására, kihasználására és
értékesítésére rendkívül érdekes tanulmányút, melynek
leírására és érdemleges méltatására mielőbb reátérünk.
Most annak érezzük szükségét, hogy hálás kőszönetünknek adjunk kifejezést úgy Bosznia és Hercegovina orszá
gos kormányának, mint erdészeti hatóságainak, kerületi,
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I városi elöljáróságainak és az erdőipar élén állóknak
azért a páratlan vendégszeretetért, melyben részesítettek;
I — hogy megköszönjük az összes boszniai szaktársaknak
barátságos fogadtatásunkat, szakavatott, szives vezetésün
ket, biztosítva őket, hogy a kedves körükben eltöltött
kellemes órák emlékét kitörülhetlenül sziveinkbe véstük.
És meg kell köszönnünk az Országos Erdészeti Egyesület
nek is, hogy alkalmat nyújtott e felejthetetlen tanulmány
úton való részvételre, melynek sikeréhez az egyesület
fáradtságot nem ismerő tiszti karának buzgó és körültekitő előkészítése tetemesen hozzájárult.
Mitske
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— Az ész ak -a m erik ai fa n em ek k e l való te le p í
té s i k ísérle te k e rd ő - é s n e m z e tg a z d a s á g i jelen 
tő s é g e cím alatt Unióin Harold dr. a „Centralblatt f.
d. g. Forstwesen “-ben cikket közölt, mely habár legin
kább Németország és Észak-Amerika viszonyait tárgyalja,
némely tekintetben nekünk is adhat útbaigazítást.
Németországban már a XVIII. század végével tettek
kísérleteket külföldi, leginkább amerikai fanemek telepí
tésével, de mivel az erdő- és fatenyészeti viszonyokat
figyelmen kivül hagyták, az első kísérlet nem sikerült.
A XIX' század végén újból tettek kísérleteket, de most
már tervszerűen, a fa tenyészeti viszonyainak figyelembe
vételével.
Szerző azután részletezi a Németországba bevitt fa
mennyiséget fanemek szerint. 1890— 1900. időszakban
a bevitel 907822 m8-t tett ki, s csupán az 1900. évben
importált faanyag értéke 16,907,010 márkára tehető.
Beviteli cikket képeznek : Acer saccharinum, Juniperus
virginiana, Cedrela odorata, Cornus alterni folia, Quercus
alba, Fraxinus americana, Carya alba, Prunus serotina,
Juglans nigra, Liliodendron tulipifera, Satirofa, Pinus
palustris. Ezek közül első helyen áll Juglans nigra 284,553
m3 és Pinus palustris 254,677 m3 fatömeggel.
Németország, Ausztria, Angolország és Schweizban tett
telepítési kísérletekről eddig a következő tapasztalatokat
közöltek:
Acer dasycarpum Ehrh. Ezüst juhar. Európába 1721.
évben behozva, erdőgazdasági jelentősége nincs. Gyorsan
növő fája puha, értéktelen.
Acer Negundo L. Kőrislevelű juhar. Nem jelentéke
nyebb előbbinél, fája hasonló minőségű.
Acer saccharinum Wanghur. Cukor juhar. Németor
szágba 1735. évben behozva. Mayr volt az első, ki fi
gyelmessé tette az erdőgazdákat ezen fanem nedvének
cukortartalmára és árnytürő tulajdonságára. Kis területen
lett telepítve. Termőhely és éghajlat iránti igényeiben
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megegyezik a közönséges juharral. Ellenségei az egerek
és a vad, továbbá Nectria cinnabarina; a fagy iránt ér
zéketlenebb. A honi juharfajok termőhelyén telepíthető.
Betula lenta L. Ligeti nyír. Fernor szerint csak félfa,
jelentéktelen.
Betula lutea Michc. Sárga nyír. Fája értékes, sárgás,
vagy vöröses geszttel. Európában még ismeretlen.
Betula papyrifera Marsch. Papír nyír. Cieslar sze
rint csak Ausztriában tettek vele kísérleteket magas hegy
ségben. A két utolsó faj külömben minden tekintetben
megegyezik az európai nyírfajokkal.
Carya alba Nutt. Fehér hykory. Első éveiben lassan
nő és a közé vegyült fanemek könnyen elnyomják. A
Németországban nevelt fa minőségileg egyenértékű az
amerikaival, de egyáltalában nem, vagy csak rossz csira
képességű magot terem. Telepíthető a szelíd gesztenye
termőhelyén. Mivel első 10 évében lassan nő, csakis
csoportokban, gyorsan növő lombfák közé telepíthető és
pedig— miután elültetése mélyreható, puha szívgyökere
miatt nehézségekbe ütközik — vetéssel. Nagy tősarjadzási képességénél fogva sarjerdő üzemben kezelendő,
habár szálerdő üzembe is beválik. Első osztályú termő
helyet kíván.
Carya porcina Nutt. Fája nem oly értékes mint az
előbbié, de azonos az amerikaival. Kevésbbé jó talajon
is tenyész.
Carya amara Nutt. Valamennyi Carya faj között leg
könnyebben tenyészthető, de fája csekély értékű. Erdőgazdasági jelentősége nincs.
Carya tomentosa N utt és Carya sulcata Nutt. A
kísérlet nem vált be, erdőgazdasági jelentősége nincs.
Castanea amerlcana Raf. Amerikai szelid gesztenye.
Újabban Németország délibb vidékein tettek vele telepí
tési kísérletet. Tenyésztése mindenben megegyezik az
európai szelid gesztenye tenyésztésével.
Catalpa speciosa Warder. A csekély terjedelmű tele
pítést csak a hosszú nyarú vidékeken kisérte eredmény.
Értékes fanem. A szelid gesztenye termőhelyén tenyészt
hető, csak sokat szenved a késői és a téli fagyoktól;
lombfák gyönge árnyéka alatt csoportokba telepítendő.
Fraxinus amerlcana L. Fehér v. amerikai kőris. Va
lamivel fagymentesebb a honinál, külömben mindenben
megegyezik avval és úgy is tenyésztendő.
Juglans nigra L. Amerikai dió. Eddigi sikertelenség
helytelen telepítésnek tudandó be. A Németországban
tenyésztett fa minőségileg megegyezik az amerikai fával,
csak a kentuckyi és tennessei múlja fölül. Tenyésztésé
hez jó termőhely és meleg fekvés, tehát a szelid gesz
tenyének megfelelő viszonyok kivántatnak. Gyors növé
sénél fogva a többi fanemek közé egyenként is telepít
hető. A tölgy régiójában is tenyészthető, jó talajon, de
csak kisebb állabokban vagy csoportokban. A dió úgy
telelendő el, hogy a csírázás tavaszszal beálljon, a mi
kor azután a csírázásnak indult diókat az állab helyére
kiültetjük. 2—3 éves csemeték könnyebben ültethetők
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ki, mint a Carya csemeték. Fényigényes fa, koronája felső
részének szabadon kell állania, ágliszta, sudarlós törzsek
nyerése végett ajánlatos kőrist, tölgyet, juhart stb. közé
keverni. Csak szálerdőben kezelhető 80— 100 éves vá
gásforgással.
Juglans cinerea L. Szürke dió Ausztriai közlések
szerint van erdőgazdasági jelentősége, mert hidegebb ég
hajlatot is eltűr, a hol az előbbi már nem tenyészthető;
különben megegyezik vele.
Liliodendron tulipifera L. Tulipánfa. Fája könnyű,
könnyen megmunkálható és tartós. Tenyészthető a sze
líd gesztenye termőhelyén, vagy a tölgy melegebb zóná
jában lombfák oldalvédelme alatt jó talajon. Fényigé
nyes és gyorsan növő fa, egyenes sudarral. A csemeték
könnyen elültethetők; ajánlatos kis állabokban vagy cso
portokban lombfák közé telepíteni.
Platanus occidentalis L. Nyugati platánfa. Mint diszfa
igen gyakori, erdőgazdaságilag eddig még nem telepítet
ték, pedig fája nagyszámú bélsugarainál fogva igen szép.
Tenyészthető melegebb tájékon, vizáradásos ligeti lombfaerdőkben, kezelhető sarjerdő üzemben, vagy középerdő
üzemben mint főfa.
Populus canadensis Mönch. Kanadai nyár. Fája na
gyon puha, papirosgyártásra alkalmas. Ellensége a Cos
sus ligniperda álcája. Szabadon álló fák növekedése
rendkívüli. Fényigényes fa, középjó, de üde talajt kíván.
Felújítható dugványozással vagy magból; magja érés
után egynéhány nappal elveszíti csíraképességét. Gyök
hajtásból is nevelhető. Elegyetlen állabok folyók part
jaira való.
Prunus serotina Ehrh. Késői zelnice. Diszfa fénylő
levelekkel, fája vöröses gesztű. Csak mintegy húsz év
óta van erdőgazdaságilag telepítve. Gyorsan növő fény
igényes fa. A szelid gesztenye előfordulási helyén te
nyészthető középjó talajban is. lombfák között csoportok
ban, azonkívül beválik hézagos vén erdei-fenyő állabok
vagy hótörés következtében megritkult erdei-fenyő közé is.
Quercus alba Z.. Fehér tölgy. Növénytani, erdőtenyésztéstani és fatechnikai tulajdonságait illetőleg igen közel
áll a honi fajokhoz, mint őszi díszfa felülmúlja azokat.
Tenyészthető ott és úgy, mint a honi fajok.
Quercus macrocarpa Michx. Nem jelentékenyebb az
európai fajoknál, tenyésztése azonos azokéval.
Quercus palustris du roi. Mocsár tölgy. Erdőgazda
ságilag a Rajna mentén, Württenbergben és Magyaror
szágon telepítették. Szép sudaru, gyorsan növő fa. Tech
nikai tulajdonságait illetőleg a mocsáros tölgy után áll,
kérge cseranyag tartalmára nézve egyenlő vele. Gyöngébb
talajjal is beéri; különben úgy tenyésztendő, mint a honi
fajok.
Quercus rubra L. Vörös tölgy. Legelterjedtebb ame
rikai tölgy faj. Nagyon gyorsan n ő ; 55 éves korában 24
m. és ennél nagyobb magasságot is ér el 50 cmnyi át
mérő mellett. Eichhorn szerint 50 éves koráig tömeg nö
vekedésben fölülmúlja a honi fajokat, ezen korától kezdve
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Pinus rigida Miit. Szurok fenyő. (Pitheh Pine.) Po
azonban visszamarad; fajsúlya kisebb a honi -fajokénál.
Dongák készítésére alkalmazzák; szál és sarjerdő üzem roszországban már eddig mintegy 146 hectáron telepítet
ben kezelhető. Tölgyek hazájában mindenütt tenyészt ték ; de a kísérletezés nem vált be. Silány, homokos
hető, beéri silányabb talajjal is. Igen alkalmas erdei-fenyő talajhoz úgy viselkedik, mint a honi erdei-fenyő; mocsa
állabok alátelepítésére vagy lombfa fiatalosok pótlására. ras helyeken jobban fejlődik ki, de a vadrágásnak és a
Könnyen ültethető, tősarjadzási képessége kisebb, mint a hótörésnek is jobban van kitéve. Fája semmivel sem
jobb a Pinus Banksiana fájánál; de igen alkalmas gyanta
honi fajoké.
Robinia pseudo acacia L. Akácfa. Legelterjedtebb nyerésre, s ebben fekszik erdőgazdasági jelentősége.
amerikai fanem. Melegebb fekvésű tájakon igen gyorsan Sarjadzási képességét eleinte túlbecsülték. Melegebb ég
növő fa. Tömeg növedéke 20 éves korában kulminál. hajlatot kíván.
Pinus strobus L. Sima fenyő. Európában már 100 év
Fája tartós, kemény, nyomási szilárdsága nagy, törési
szilárdsága kisebb mint a tölgyé. Ellenségei a korai fa óta tenyésztik. Gyors növése és fagymentessége helyet
gyok, nyúl és a paizstetű. Silány talajon is tenyész. biztosítanak neki az erdőgazdaságban. Amerikaiak szerint
Kitűnően beválik kopárok beerdősítésére. Kezelhető sarj- a sima fenyő első osztályú műfát ad. A németországi
és szálerdő üzemben 15—20, illetve 50—60 éves vágás erdőgazdák Ítélete azonban nem oly kedvező. Szerintük
forgással. Mivel a légenyt közvetlenül a levegőből veszi, a sima fenyő első éveiben gyorsabban nő, mint az erdei,
lúc- és jegenyefenyő, későbbi korában az utóbbi kettő
talajtjavító fanemek közé tartozik.
Ulmus americ. L. Amerikai vagy fehér szil. Ismert parki mögött visszamarad. Endres dr. szerint egyenesebb sufa, gyors növésénél fogva erdőgazdasági telepítése ajánla- j darú, mint az erdei fenyő, a lúc- és jegenyefenyő azon
tos. Minden tekintetben megegyezik az ulmus montana-val. ban fölülmúlja abban. Fája valamennyi európai fenyő
Abies balsamea Miller. Balzsam fenyő. Mint díszfa között a legkönnyebb, könnyen megmunkálható. Gesztje
elterjedt, de kis méreteinél fogva erdőgazdaságilag nem oly tartós, mint az erdei fenyőé, gyanta tartalma nagyobb
tenyésztik már azért sem, mert egyéb tulajdonságait ille valamennyi európai fenyőfélékénél. Tenyészthető a tölgy
tőleg nem jobb a honi fajoknál. Ausztriában a magas és kőris zónájában; jobb talajt kíván, fagymentességénél
hegységben kísérleteznek vele. Fatenyészeti tulajdonsá fogva jól beválik folyópartok befásítására; alkalmas to
vábbá hézagos fenyő fiatalosok pótlására, jobb talajon
gaiban közel áll a jegenye-fenyőhöz.
Juniperus virginiana L. Virginiai boróka. Megfelelő álló erdei fenyő vagy lombfa állabok alátelepítésére, kő
méretű törzskifejlődéséhez melegebb, a szelíd gesztenyé ris közé való elegyítésre, hol ugyan előbb visszamarad,
nek megfelelő éghajlat kívántatik; e mellett szólnak a de később utóléri azokat. Ellenségei a tű-rozsdagomba
németországi sikertelen telepítési kísérletek. Külömben a negyedik évétől kezdve; továbbá az agaricus melleus; az
talaj és éghajlat iránt igénytelen. Megfelelő termőhelyen utóbbi által okozott károsítást a gyorsan növő fanemek
csoportokban vagy jobb talajon tiszta állabokban telepít (éger, kőris, vörös tölgy) kőzbekeverése által ellensúlyoz
hető ; nevelése egyszerű és könnyű. Korán kell áterdőlni, hatjuk. A chermes strobi hátráltatja növekvésében. Vad
rágástól is szenved; hótöréssel szemben edzettebb.
a görbe egyedek eltávolítandók.
Vén fák gyönge beárnyékolása alatt természetes úton
Chamaecyparis sphaeroidea Spach. Gömbciprusfa.
Mint díszfa ismeretes. Mayr szerint 540 m. tengerszint önvetés által fölujitható.
Jelenleg leginkább mesterséges úton, 4—6 éves, egy
fölötti magasságban tanúsított fagymentessége folytán te
lepítésre ajánlatos. Meglehetős gyorsan nő, tenyészthető szer átiskolázott csemeték kiültetése által lesz fölujítva.
a gesztenye vagy tölgyfa termőhelyén, nedves, üde, jó Első 10 évében lassabban nő és a lombfák könnyen el
vagy kevésbbé jó talajon csoportosan, lombfa erdőkben. nyomják; ilyen viszonyok között ajánlatos a csoportos
Picea alba Link. Fehér fenyő. Kedvelt díszfa; egyéb kiültetés. Mivel sok az ellensége, két holdnál nagyobb
ként hasonlít a balzsam fenyőhöz, Ausztriában a magas tiszta állabok telepítése nem észszerű; ilyen állabokban
hegységben kísérleteznek vele. Tenyésztését illetőleg ágaitól is nehezebben tisztül.
Taxodium distichum Rieh. Mocsár ciprus. Európa
megegyezik a lúcfenyővel.
Pinus banksiana Lamb. Banks fenyő. Mayr volt az enyhe telű vidékein tenyészik mint díszfa; megjegyzendő,
első, ki reá mutatott ezen fanem kitűnő erdőtenyésztési hogy minél nedvesebb a talaj, annál melegebbb legyen
tulajdonságaira. Nagyobb terjedelmű telepítéseket tettek az éghajlat.
Thuja occidentalis L. Nyugati tujafa. Csak mint díszfa
vele Németország, Ausztria, Oroszországban és Ameriká
ban. Jól tenyész nedves, mocsaras, valamint száraz, se ismeretes; fája tartós. Fagymentessége, árnytűrése és fá
kély homokos vagy kavicsos talajon. Fája minőségileg jának kitűnő minőségénél fogva van erdőgazdasági je
egyenlő a honi Pinus fajéval. Kitűnően beválik kopárok be lentősége. Tenyészthető a kőris termőhelyén mint elegy fa,
erdősítésére, futó homok kötésére. Hat éves korától kőris vagy sírna fenyő közé; alkalmas tölgy, erdei fenyő,
kezdve magtermő. A fiatal csemetéket a tűhullatás nem vörös fenyő állabok alátelepítésére; üde talajt igényel.
Tsuga canadensis Carr. Kanadai fenyő. Csak Bajor
bántja; a vadrágást könnyen kiheveri; rövid tűinél fogva
hótörésnek nincs kitéve.
országban tettek vele telepítési kísérletet kis mértékben,
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A három egymáshpz nagyon közel álló faj a Lophodermium pinastri iránt rendkívül érzékeny; fiatalosokban
érzékeny kárt okoz a mókus a rügyek és az egerek a
kéreg lerágása által. Fényigényes fák; tenyésznek közép
jó talajon is.
Pseudotsuga Douglasii Carr. Douglaszfenyő.
Pseudotsuga glauca Mayr. Koloradói douglaszfenyő.
Pseudotsuga macrocarpa Mayr. Nagytermésű doug
laszfenyő.
Abies Amabilis Forb.
Leginkább a két első faj lett telepítve; a P. macroAbies concolor Górd.
carpaval felhagytak, mert a fagy iránt nagyon érzékeny.
Abies grandis Lindi.
Az első a legelterjedettebb. Mayr szerint sikerrel tenyészt
Abies nobilis Lindi.
Mind a négy faj tenyésztésénél a honi jegenyefenyő hető az északi tenger és az atlanti óceán partvidékein.
fatenyészeti viszonyai mérvadók.
Közép-Európától kezdve, valamint a közép-hegység lég
Chamaecyparis Lawsoniana Pari. 'Lawson ciprus. nedves (északi és keleti) fekvésein. Nagyméretű törzse
Fája könnyű, igen tartós, kellemes szagú. Az eddigi kí ket ad. Schwappach szerint 25 éves korban 18 m. ma
sérletekből következtetve, a német fa minőségileg azonos gasságot ér el. Macoun több állabról tesz említést, me
az amerikai fával; a gesztképződés tiz éves korban áll lyeknek fatömege hectáronként 3000 m8-t tett ki, pedig
be. Ellenségei az agaricus melleus és a pestalozzia fu a 0'6 m. alúli és 1'6 m. felüli átmérőjű törzsek nem
nerea, utóbbi a gályák és a csúcshajtások kérgét támadja lettek kihasználva. Mayr szerint az Európában nőtt fa
meg, s a megtámadás helyén látható fehér gyantafolyás gesztje épen olyan vöröses színű, mint az amerikai. Faj
által felismerhető; a kéreg ott gyűrű-alakban elhal. Meg súly szerint ítélve, fája a legrosszabb viszonyok között is
lehetős gyors növésű és fagymentes fa; korán magtermő. jobb a lúc- és jegenyefenyő fájánál, legjobb minőségben
Melegebb kiima alatt a talajnak nedvesebbnek kell lennie; pedig megközelíti a vörös fenyő fáját. Semler szerint
légnedves tájakon beéri a mérsékelt üde talajjal i s ; más kérge 13% cserzőanyagot tartalmaz. Gyorsan növő, árny
viszonyok között meglehetősen van kitéve ellenségeinek, tűrő fa, jobb minőségű talajt igényel. Korai fagyok iránt
melegebb napos helyeken, különösen a „galybarnulás“- érzékeny; hideg teleken sokat szenved a nap közvetlen
nak. (Mayr szerint a levél zöld elhalálozása a hőmérsék hatásától (tűhullatás, tűbarnulás), s azért a légnedves ég
ingadozása következtében). Legbiztosabban felújítható ol hajlat jobban felel meg neki. Telepíthető tiszta állabok
dalvédelem vagy gyönge beárnyékolás alatt; telepíthető ban keleti vagy északi lejteken a lúcfenyő vegetacionális
lombfák vagy erdei és sima fenyők közé csoportokban; magasságáig. Lapályon rudas állab védelme kívántatik.
tölgy közé elegyedve jobb, ha a tölgy valamivel előbbre Kitünően tenyész lomb- vagy tűlevelű állabokban cso
van. Jobb (I. II.) talajt igényel. Minél lassúbb növésű, portokban, felújításuk után vagy annak előtte telepítve.
annál több kárt tesz benne a hótörés sűrű ágazata foly Alkalmazható fiatalosok pótlására szoros kötelékben kiül
tán. A szelíd gesztenye és a tölgy éghajlata felel meg tetve (1 m2). Az Agaricus melleus-től kevesebbet szen
neki. Nagy hátránya ezen fanemnek, hogy a csemete ved, mint a lúcfenyő.
A kolorádói douglaszfenyő teljesen érzéketlen a korai
közvetlen a talaj fölött több törzsre oszlik, ami leginkább
a hűvösebb éghajlat alatt áll be. Ágtiszta sudarak nye fagyok és a tél alacsony hőmérséklete iránt; a késői fa
rése végett ajánlatos a sűrű ültetés (1 m2 nőtér). Mivel gyok iránt úgy viselkedik, mint az előbbi. Lassabban
sok az ellensége, tiszta állabok telepítése nem ajánlatos. nő mint az előbbi vagy mint a lúc- és jegenyefenyő.
Fiatalosok utánpótlására tehát nem alkalmas, de beválik
Chamaecyparis nutkaensis Spach.
Az előbbivel majdnem azonos, úgy jó tulajdonságait, tiszta állabok képzésére; jó ilyenkor a vörös fenyőt köz
valamint betegségeit illetőleg; a pestalozzia funerea nevű bekeverni.
Sequoia gigantea Decaisne syn. Wellingtonia. Óriási
gombától még többet szenved, mint az előbbi.
sequoia. Telepítési kísérleteket tettek vele Franciaország
Picea Engelmanni Engelm.
ban, Ausztriában, Angol- és Németországban. 40 éves
Picea pungens Engelm. Szúró fenyő.
törzsek 27‘7 m. magasak 95 cm. átmérővel (1 m.-nyi
Picea sitkaSnsis Mayr.
Gyorsan növő, fagymentes fajok; utóbbi kettő hegyes magasságban). Gyorsan növő fa; tenyészeti főfeltétele
tűi által védve van a vadrágás ellen. Különösen P. pun légnedvesség és enyhe tél.
Thuja gigantea Nutt. Óriási tujafa. A németországi
gens fagymentes nagymértékben és azonkívül kedvelt
díszfa. Fatenyészeti tulajdonságait illetőleg megegyeznek' és ausztriai fiatalosok elején szépen növekedtek, később
sokat szenvedtek a késői fagyoktól és a pestalozzia fu
a honi lúcfenyővel.
nerea is fellépett bennük. Most alig van fiatalos. Tenyé
Pinus Jeffreyi Engelm.
szeti tulajdonságaiban megegyezik a Chamaecyparis LawPinus ponderosa Lawson.
sonia-val.
Pinus scopulorum Lemon.
pedig gyors növése, tartós fája és kérgének cserző anyagtartalma figyelmet érdemel. Árnytűrésénél fogva telepít
hető csoportokban lombfák közé, vagy egyenként sima
fenyő közé; lúc- és jegenyefenyő állabokban csak na
gyobb csoportoknak vagy tiszta állaboknak van helye.
Fraxinus oregona Nutt. Oregoni kőris. Csak egyes
példányokban tenyésztve. A honi faj termőhelyén való
telepítése ajánlatos.

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

MAGYAR

Tsuga Merteusianna Carr. Keleti tsugafa. Mayr szerint
szebb sudarú mint a kanadai tsuga. Első éveiben sokat
szenved a késői fagyoktól; ha elért 2 m-nyi magasságot,
fagymentes. Gyors növésű, árnytűrő. Fatenyészeti viszo
nyait illetőleg megegyezik a kanadai tsugával.
Újabb időben kísérleteket tettek a Pinus Murrayana
Balfour és
Pinus resinosa Ait- tá l ; előbbivel tőzegtalajon. Gyors
növésű, fagymentes s mivel hazájában 30 m.-nyi magas
ságot is ér el, a további kísérletezés ajánlatos. Az utóbbi
fanemnek nincs erdőgazdasági jelentősége.
Ha végigtekintünk az itt elmondottakon, feltűnik a kelet
amerikai fanemek fagymentessége; melléjük sorakoznak
a sziklás hegységből származók, míg ellenben a csendes
tenger partvidékiek a legérzékenyebbek a fagy iránt. A
nyugat-amerikai fanemek általában gyors növésüek és
nagyméretűek; kopárok beerdősítésénél a kelet-amerikai
fajok érdemelnek figyelmet. Tág kötelékű ültetvények nem
válnak be; nagyobb területek beerdősítésénél ajánlatos a
a csoportokban való telepítés. Európára nézve úgy erdő
tenyészeti, valamint erdőhasználati szempontból legérté
kesebbek : az ákác, a síma fenyő, a két douglasz- és a
banksfenyő; azután a hyckory és a dió, a ciprusfák nem
igen fognak tért hódítani. Az európai lúc- és jegenye
fenyő, továbbá a kőris- és szilfajokkal egyenlő értékű
amerikai fajok telepítése felesleges.
Mayr a külföldi fanemek tenyésztésénél követendő sza
bályokat a következőkben foglalja össze:
Minden fanem rendes elterjedési övén túl kisebb tá
volságra is tenyészthető, ha távol tartjuk tőle az azt el
nyomó fajokat, ha eltekintünk magtermőségétől és ha le
hetőleg oly tenyészeti viszonyok közé helyezzük, mint a
milyenek között eredeti hazájában volt.
A csemeték nevelése lehetőleg szálerdő védelme vagy
általában gyönge beárnyékolás alatt történjék.
A külföldi fanemeket előbb kell vetni, mint a honiakat;
vetési idő az ősz vagy tavasszal április hava.
Csak jól csírázó magvat vessünk, mert a vetőmagban
rejlik a fanem typusa.
Valamely fanemnek természetes termőhelyén kivül való
telepítésénél mindig a neki legmegfelelőbb tenyészeti fel
tételeket kell szem előtt tartanunk; éghajlat, elterjedési
öv, védő állab, talaj); csak ha ezekkel tisztában vagyunk,
kezdhetjük meg a más irányban való (külömböző talaj,
éghajlat stb.) kísérletezést.
Minél hűvösebb éghajlat alá telepítünk valamely fane
met, annál több világosságot és jobb talajt juttassunk
neki; minél melegebb az éghajlat, annál nedvesebb le
gyen a talaj.
Silányabb talajon valamennyi fanem fényigényesebb;
védő állab beárnyékolása alatt való nevelése nehezebb.
Védőfáknak lehetőleg fényigényes lombfákat vegyünk:
nyír, nyár, fűz, éger, tölgy; a tűlevelűek beárnyékolása
— a síma fenyő kivételével — mindig hátrányosabb;

231

ERDÉSZ

legkevezőtlenebb a lúc-, jegenyefenyő és a bükk beár
nyékolása.
Egyenként való elegyítésnek csak akkor van helye,
I ha az elegyítendő fanem gyorsabb, vagy legalább oly
gyors növésű, mint az őt körülvevő fanem ; ellenkező
esetben a csoportos telepítés alkalmazandó.
Csak oly külföldi fanemeket telepítsünk, melyeknek
nemei (genus) a honiakban képviselve nincsenek.
Valamely vidék éghajlati és vegetationális övének megI határozásánál, fanemek mellett, mezőgazdasági növények
is jó útbaigazítást adnak; pl. a szelíd gesztenye tenyész
tésének megfelel a szőlő, rizs, mandolafa elterjedési
öve stb.
Az erdei fenyő előfordulásából nem lehet következtetni
valamely vidék éghajlatára; mert ezen fanem el van ter
jedve az örökzöld fanemek hazájától egészen a havasi
régiókig.
q j

Macó viszontagságai.
„A kis Ganges mellett díszlő pálmafa tövében egymás
fölé halmozott három dukátli tetején pompázó fiók
oroszlán határozottan jól fest. . . . "
Ez t. szerkesztő barátom őszinte bírálata az alább
kissé tropikus kinézésű tájképről.
A fiókoroszlán azonban
Macó hű mása. De hogy egész
mivoltában bemutathassam,
vissza kell térnem a M. E.
14. számában halvány szí
nekkel ecsetelt medvetalál •
kozáshoz.
A hajborzongató kaland óta
állandóan nyomában voltam
medvémnek, de 6-os göbecscsel telített töltények helyett
500-as ólomgaluskák voltak
tölténytartómban, ha netalán
kedve szottyannék sovány töpörtűre, hadd vegye be előbb
a galuskát. Csakhogy neki is
volt sütni valója: kineszelte sötét terveimet és akként
rendezkedett be, hogy a reá vagy reám nézve kellemet
lenné válható 15 lépéses találkozás ne ismétlődjék.
Mindenekelőtt elkergette magától bocsait, nehogy árulóivá
váljanak, vackát többször változtatta és körmönfont turpiságokkal igyekezett tévútra vezetni, a mi sikerült is
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szálló igével nehezedett: „Vadásznak szerencsét ne kí
vánj ; medve bőrére előre ne igyál!“
Másnap a szűzi fehér köntöst öltött fák koronáin át
szűrődött a hajnal rózsaszíne és a súgár kévék gyémánt
porban fürödtek. Némán haladt a vadásztársaság a neszt
fogó fehér szőnyegen, csak itt-ott nyikkant meg a halina
alatt egy talpalattnyi hótömeg, csak elvétve vegyült a
a csendbe a vadászbotok vasalásának pengése, amint
egy-egy kiálló sziklatömbhöz verődtek, avagy hirdették
rozoga voltukat. Egyszerre gombolyagba verődik a liba
sor. A vezető megállott s merőn nézi a tündöklő leplet.
Ott! — Kiment! Valóban ott a medve-nyom, mintha
bocskoros tót sétált volna ki a hajtásból. Tehát kim ent!
— Hasztalan volt érvelésem, hogy erre tért vissza vac
kához, s már csak fölállásunk szükséges a halálgyürü
bezárásához. Mindenki leverten, fojtott hangon csak azt
hajtogatta: kim ent! Elhatároztuk, hogy disznóra is sza
bad lőni. Rosszat sejtettem, tudva, hogy a hajtásban egy
remete tartózkodik, melyet medvém sem volt képes
onnan kizavarni, dacára, hogy ádáz küzdelmeik nyomát
szép lúcfenyő ültetésem sok helyt megsínylette.
Búgva harsant meg a kürtjei, sajátságos érzést lopva
sziveinkbe. Megkezdődött a hajtás.
A sűrű bozótból csakugyan kidugja lapos fejét a vad
kan, szimatol, — megrázza irháját, — hol előre, hol
hátra lépked, — megáll, — bölcselkedően körül néz —
de a fagyos, tiszta léget áthasító rémhangra összerez
zen s fejvesztetten csörtet, nem : száguld a főbíró elé,
a hol golyó fogadja, mely szép csendesen leülteti a
puha hóra.
Annak a rémhangnak, mely az erdő e bölcsének
vesztét okozta, története van. Ugyanis Józsi minden
1904. január 6-ikát Írták, mikor a csinos vadászház vadőri iskola — vagy diploma híján is a legjobb vadőr,
ban fogadtam a csengő-bongó szánkókon érkező vadász- s a nemes vadászat minden csinját-binját ismeri csupán
társaságot. Amint kihámozódtak a bundákból, a gőzölgő egyetlen egy fogyatkozása van, az, hogy nem Reményi,
tea mellett jelentettem, hogy a Galambosban egy hatal annyira nem, hogy már én is elvesztettem reményemet
mas anya-medvét nyomoztattam ki s a terep oly ked őt a kürtfúvás művészetébe bevezethetni. Szegény fiú
vező, hogy a rendelkezésre álló 80 hajtóval, 12 erdőőrrel már maga is kétségbe volt esve, midőn az erdőmester
és a megjelent 19 vadászvendéggel úgy elállhatjuk azt, úr a nehéz kérdést úgy oldotta meg, hogy hozatott neki
hogy onnan egy mókus sem menekülhet — az lesz a önműködő „Nebelhornt.“ — Hát ez — ha bele fuj —
holnapi első hajtás. Volt erre riadalom, volt öröm az ad hangot, de Barnumhoz vele. Ezt a hangot a vadkan
elég kedvezőtlen vadászidényben amúgy is medvére sem veszi be. Azonban kivételesen megengedtem Józsi
éhező vadászok között. Az Ízletes vacsora után meg nak, ha a medvét kizavarja s az rendes váltójára tér,
eredtek a leghihetetlenebb medve-kalandok elbeszélése, belefujhat a csodahangszerbe.
s egy-egy öreg vadász az áhítattal hallgatódzó fiatal
Tú-tú ! -— Durr-durr!
A vadkan szökött föl ülőhelyzetéből s a főbíró úr fél
Nimródoknak a holnapi napra bizony még fehérneműkészletét is felajánlotta. A pagát is medvén lovagolt s tette dicsőségét.
Megint túú — ismét két lövés s ez épületes jelenet
akitől a XXI-est elfogták, nem „polgármester“, de „medve
ölő“ lett. — Már erősen benn voltunk a hóra kanoniká- ötször ismétlődött, míg a hatalmas agyaras elterülve a
ban, s a neszmélyi és karbenet veszedelmesen fogyott, fehér havon, kilehelte páráját. Azt ugyan Józsi földöntúli
mikor kizavartak. Józsi erdőőröm gurult felém, mint a hangjai sem ébresztik fel többé. De hol a medve?
hegyről megindult hógolyó. Illő távolban leragadva alá
A vadkan tragikusan komikus helyzete annyira lekö
zattal jelentette: Kiment a medvénk. — No?! — Hanem tötte figyelmemet, hogy a sziklafalakon megtört dörre
visszacurukkolt. — Jó. — Takarodó! fuvattunk. Az én néseket is alig hallottam, kombináló tehetségem meg tel
szemeimre az álom tündére azzal a megszívlelendő jesen cserben hagyott. Hajtás végeztével siettem is a

neki nem egyszer; s hol én voltam régi csapáján, hol
ő friss nyomomban.
De szitált a hó és a fehér, puha lepel bizalmasan
elárulta az erdő titkait.
Megmutatta azt a viharedzett erdei fenyőt is, mely a
Galambos mély katlanjának sziklás oldalán, hópihéktől
gőrnyedező ágaival egy odvas tuskó fölé borult, biztos
menedéket nyújtva az üldözöttnek. Itt rendezte be keleti
kényelemmel téli tanyáját, azt csak ritkán hagyta el és
mindig oly óvatosan tért vissza, hogy nagy varga bötűt
írva, hátrafelé menve közelítette meg vackát. De most
nem járt túl eszemen, sőt azt is kitudtam, — pedig nem
súgta meg — hogy „anyának érzi magát.“
Ideje is volt már tisztába jönni vele, mert kőzelget a
leszámolás órája. Kőzelget az a perc, melyet a pihenés
csendes óráiban, a százados fenyő hűsítő árnyában,
megihletve a természet fenségétől, csapongó képzelettel
szemeim elé varázsoltam.
A bágyadt napsugár a kis tisztás milliárd hójegecein
megtörik s lilás lánggal lobban tova egyik kristályról a
másikra, mintha gyémántporban fürödne. A ropogó tűz
köré gyülekezett vadászok feszült figyelemmel szemlélik
a hegyoldalon nyüzsgő csoportot. Végre kiválik hat-tiz
marcona hajtó, kik lihegve vonszolják a síma pályán az
óriás állatot: a szivén talált medvét. Ott fekszik mozdu
latlanul. Nem látok, nem hallok semmit, — elvakított
az önbizalom, süketté tett az izgalom — csak gyönyör
ködöm párolgó vérében s ujjaim kéjesen simogatják ha
talmas, most már tehetetlen izmait, melyeket egyszer
vakmerőén reám emelt.
Pompázó színekben tündöklő képek.
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gyülekező helyre; hátha már ott van ? Bizony nem volt
ott, csupán egy rostává lyukasztott hústömeg. A medve
— kim ent! Négy lövés esett reá, illetve melléje. Mikor
kérdőjellé görbültem, az egyik „medveölő“ biztosított, hogy
golyói a medve bundájától éppen egy paraszt hajszálnyira
süvöltöttek, a másik meg annak örült, hogy bár élő med
vére először lőtt, az izgalom legcsekélyebb jelét sem
észlelte magán s alaposan kezdte szidni Péterlongót. A
csepüzés zenitjén megjelent Józsi s már jó távolról har
sogja : két bocsa van, — oly kedvesen játszadoznak —
megyek értők. De terve csütörtököt mondott. Az volt az
általános vélemény, hogy a medve jó anya és az éj
homályában visszatér kölykeihez, tehát nyugton hagyandók.
Pirkadó reggelen tűnt fel csak Józsi szokatlanul meg
nyúlt, szomorú arca. Faggatásomra töredelmesen beval
lotta, hogy a végzetes hajtásban, mikor kürtjét nem fújta,
arra gondolt s jelenleg is az motoszkál fejében: vesz
egy garasért zsömlyét, azt puha patyolatba göngyöli, bemártogatja édes tejbe és azzal fogja szoptatni az anyát
lanokat.'
— Szoptassa meg a kürtjét s most nyomukba!
Mikor délben a terebélyes bükk alatt a szepességi pap
rikás kolbász járta,. Józsi vergődik ki a havas bokrok
közül s nadrágja zsebeibe mélyesztve, mint megtestesült
„Entre prise des pompes funebres“ hozza a két medvekölyköt, — ici-pici pofájukra dermedve az anyjuk után
epekedő, kínos várakozás. Bizony, rossz anya volt.
Macó és Macinak mihamar akadt gazdája. Nem volt
vesztes csak én.
Maradtak a pompázó színekben tündöklő képek. Hej
az a — előre irás!
-Rossz kezdetnek gyenge volt a vége is, itt az ered
mény, Józsi őrzi.
Az utolsó szán csilingelése is elnémult. Kedvetlenül
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fogtam a maradékok csomagolásához s hamarosan elké
szülve, azzal hajtottam az erdőhivatalhoz megtartani a
végeladást!
Egy doboz diós patkó! Ki ad érte többet ? 1
Számvezetőnk szemei fölcsillantak; ő ugyanis csak
0-kra és a zongorán bodászik, de a diós kalácsot min
denek felett szereti. Latolgatva a kis dobozt kővérkés
tenyerén, azt még elég súlyosnak találva, túllicitált, pedig
árát jó magasra fölvertük. Boldogan, meleg előszeretettel
ölelte kebléhez drága tulajdonát s tartalmára gondolva
nyálkát termő mosolylyal vitte biztos helyre. — De rövid
nehány perc múlva, mint villám a felhőtlen égből csa
pott közénk s feldúlt arccal, szikrázó szemekkel dúlvafulva haragjában dobta lábaim elé — Macót.
Fölvettem a keztyűt és a lovagias ügyet elintéztük vér
nélkül, miután nagynehezen sikerült kikutatni, hogy a
hajtó, akire Macót bízták, elfelejtette azt gazdája szánkó
jára tenni, de hogy lelkiismeretén könnyítsen, segédkezve
a csomagolásnál, ügyesen becsempészte a dobozba.
így került szegény Macó a diós patkók közé s kép
mása t. szerkesztő barátom jóvoltából mint fiók-orosz
lán már másodszor a „M. E.“-be.

Pici.

Vaddisznók a Karsztban.
Az idő vasfoga, mely semmit sem hagy érintetlenül,
otthagyta nyomait a büszke Karszt-hegység kopaszodó
fején is. Letarolta büszke fejdíszét s eladta a kalmár ve
lenceieknek, kik nagyon mindennapi dologra: építésre
használták fel sudár fáit, melyek oly fenségessé koro
názták hatalmas alakját. Azóta ott hever, kifosztva min
denéből, ami a hegyet gazdaggá és széppé teheti.
Kiszáradt a forrás, eltűnt a csermely, melyeket oly
hűségesen fogadtak védelmükbe a százados fenyvek és
a büszke, erős tölgyek. Az őz, a szarvas nem űzi-hajtja
egymást, otthagyta e pusztaságos hegyet. A madár is elszállott öléből, kedvesebb vidékre ment, hol erdőnek,
mezőnek, forrásnak, csermelynek, őzikének és az embe
reknek inkább énekelhet. Elszállott belőle az élet, meg
maradt hatalmas teste ezentúl csak a múlandóság fájó
érzetét élesztgette az emberek szivében.
Csak mostanában kezd ébredezni hosszú álmából, mi
kor már századok során át holtnak gondolta mindenki.
Az ember megbánta szívtelenségét, melylyel kifosztotta,
s kezdi ismét visszaadni díszét: fákkal ültetgeti újra.
Egy-két őzike már megakad ölében, de az elszáradt cser-
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melyt, a hűs forrást, melyek csalogatják az erdő lakóit,
nem lehet visszavarázsolni. Órákig kell járni az ember
nek, míg egy forrásra, vagy piszkos vízre bukkan s úgy
látszik, e magányos helyen jól találta magát az erdő
feketecsuhás remetéje: a vaddisznó. Csodálatos, hogy ez

a remete mennyire őnmegtagadó tud lenni: Lemond a
vízről, melyben szereti felüdíteni vastagruhás testét; abbanhagyja maga módja szerinti életmódját: a túrást, mert
fegyvere nem visz át a kövek- és sziklákon. Nagy magányszeretete hozta ide s szaporította meg ivadékait,
melyeket az erdőőrök ma már mintegy 40-re be
csülnek.
Az elsőt egy vagyonközségi erdőőr mentette meg a to
vábbi vezeklés és önmegtagadástól. A másodikat magam
ejtettem el f. évi junius végén, persze meglehetősen
érezve előre azon csapásokat, melyekkel vadász-társaim
vaddisznó-vadászszá felavatni fognak. De aztán ez az
udvariasságszámba menő páholás elmaradt. Ők csodál
koztak a vaddisznó-lövésen, én meg azon, hogy szára
zon elvihettem a szerencse fölött érzett őszinte örö
memet.
Egyszerre híres vadászszá lettem a vidéken. Nem gon
doltam volna még akkor, mikor a szerencsés este szür
kületén magam bandukoltam a régi, vontatós utón haza
felé, a novii m. kir. erdőgondnoksághoz tartozó Stalakra.
Váratlanul és meglepően környékezett meg a nem min
dennapi szerencse. Estefelé, félhomályban — mintegy
25 lépésnyire — valami fekete tömeg ugrott ki a sűrű
ből. Medvének gondoltam, mert tudtam, hogy ezen a
környéken egy tekintélyes mackó tartózkodik. Megállot
tám. Meglepetve néztem körül, amint a mindjobban sű
rűsödő homály megengedte. Ni! mi az? medve sohasem
hordja magával a vaddisznó fiát! Már pedig ez, mérget
merek venni rá, nem lehet más, mint vaddisznó; hiszen
ott van mellette két kis fürge malac. Töltöttem. Puff!
Az öreg elvetette magát és a levegőben kezdte gyako
rolni lábait a szaladásra, mely ránézve talán üdvösebb
lett volna. Még egy pillanat s a sörétes csőből az egyik
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malacra lőttem. Visított kegyetlenül, ijedt hangú jajveszéklését csak úgy visszhangozta a bérc. Aztán eltűnt.
Kerestettem a kutyával, de hiába, lóvá tett a huncut.
Biztatott a gyenge malac-pecsenyével, de elvitte, manó
tudja hova!
Híztam, testileg-lelkileg s hogy nem lettem híresebb
vadász, mint a vagyonközségi erdőőr, az Indits kutyám
becsületén száradt . . . másodsorban.
Azon vadász-kollegáim, kik a Karszt-hegységet isme
rik, bizonyára tamáskodnak ezen történeten. Bizony —
megvallom — magam is kételkedtem azon, hogy a
Karsztban vaddisznó lakhatik. De ime, bebizonyítottam
magam előtt s azok előtt is, kik hinni szoktak ember
társaiknak. Nemrégen még csak a novii erdőgondnokság
ban fedezték fel a vaddisznót, de most már a jasenaki
és ogulini gondnokságban is találtak. Honnan jöttek ? —
nagy kérdés. Valószinüleg Boszniából származtak át, jól
lehet a Boszniához sokkal közelebb fekvő Likakrbavamegyében — az otocsáci kerületben — színét sem lát
ták a vaddisznónak. Négy év előtt mintegy 3—4 drbot
fedeztek fel a novii gondnokság területén. Azóta már
szépen szaporodtak s nyugat és észak felé terjedve szo
rítják maguk elől a farkast.
Ez pedig — modern szóval élve — valóságos kulturmisszió. Még néhány évvel előbb a falu házaihoz is el
látogatott az éhes ordas s most nyomát sem találni.
Éltetem érte a derék vaddisznókat, mert ők megmentői
lettek ilyformán a vadállományunknak, melyet a ragadozó
farkasok kegyetlenül megdézsmálgattak. Csak akkor lát
tuk ezt igazán, mikor a melegebb tavaszi nap levonta a
földről fehér hótakaróját. Magunk is láttuk — az utak
mentén — a széttépett őzek maradványait, hát még. mek
kora pusztításról tanúskodhattak a járatlan helyek! Most
már alig látni nyomát a farkas-koma garázdálkodásainak;
a hatalom a feketecsuhások kezeibe ment át, melyek nem
ülnek oly szigorú törvényt az alattvalók felett.
Igaz, hogy az itteni népre, különösen pedig az erdei
munkásokra nézve nem lehet kellemes vendég a vad
disznó, mely össze-vissza túrja, rongálja a forrásokat,
melyek úgyis kevés számban vannak s nagyon szüksé
gesek, de mégis kár, hogy a horvát vadászati törvény
— éppen mint a mienk is — a föltétlenül üldözendő va
dak közé számítja a vaddisznót. De így sem féltem őket
valami nagyon. Az erdészeti személyzetnek nem szabad
vadászatokat rendezni; bérlő nincs; kutya nélkül nem
lehet vadászni a Karsztban; a hajtót két koronájával
kell megfizetni s legalább még annyi kell belőlük, mint
más, bizonyos rendszer szerint alakult hegységben; a fal
vak oly messze vannak, hogy kellő számú hajtót nem is
igen lehet kapni s azok sem nagyon vállalkoznak a ren
geteg hó miatt. A víznél való les sem szokott eredmény
nyel járni. A sziklás rengetegben nem vezet hozzá út,
alkonyattól hajnalig kellene ott ülni, lakott helytől több
órányira s hosszú nyáron is igen hűvös éjeken.
Úgy látszik tehát, hogy a Karsztban jól védett tanyá-
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juk lesz a vaddisznóknak. Félő, hogy a horvát hatósá
gok majd hivatalosan elrendelik a pusztításukat, mert
annyi szent, hogy ha másnak nem is, de a vaddisznó
nak esküdött ellensége. Pedig még eddig nem kaptak rá
a mezőgazdasági földekre.
Kár volna ezt az újra ébredő életet korán elfojtani.

Majerszky.

A magyar vad értékesítése.
Többször említettük, hogy a magyar vadászok keveset
törődnek az őket érdeklő vadászati ügyekkel. A mig az
idény tart, mulatnak, azután, ha lesz jövőre vad, úgy is
jó, ha nem lesz, azt sem bánják; ez utóbbi esetben csak
jajgatnak, sopánkodnak, de magáért a vad oltalmáért,
szaporításáért vajmi keveset tesznek.
Nagyon kevesen vagyunk, a kik a vadat szeretjük úgy
a hogy azt szeretni kell, kevesen vagyunk, a kik teszünk
a magyar vadászatért, de még kevesebben, a kik gon
dolnánk is arra, hogy a drága magyar vaddal, a mi ro
vásunkra, ne gazdálkodjék más, hanem a haszon marad
jon itt az országban, a vadászoknak, a terület tulajdono
sainak. Ha ez igy lenne, akkor a vad tenyésztése, a vad
óvása csak álom lenne, mindenki megbecsülné a vadat,
nem volna annak annyi pusztítója, ellensége, mint most.
Most például az idei foglyot nem lehetett értékesíteni,
mert a rekkenő hőségben alig lehetett szállítani s ezért
csak annak a foglyait vették át a bécsi kereskedők, a
kiknek szerződésük van s a kik a téli vadért átveszik a
nyári foglyot is. A magyar halakat Bécsbe küldik a fa
gyasztó-kamarákba s ott tartják arra az időre, a mikor
legjobban lehet használni, értékesíteni azonban vissza
küldik Budapestre, persze hónapok múlva, mert az ilyen
csonttá fagyott halak, vagy bármi is, hónapok múlva is
igen jók élvezhetők.
Ha a magyaroknak lenne ilyen nagyobbszabásu fagyasztó
kamarájuk, könnyebben el lehetne bánni a külföldi keres
kedőkkel, mert a vadat nem kellene elkótyavetyélni s
akkor értékesíthetnők, a mikor keresik, a mikor legjobb
áron kelne. A téli vadszállításnak az a veszedelme, hogy
ha az idő enyhül, az a sok ezer nyúl, a mely ugyszólva
egyidőben kerül a világpiacra, megromlik és ilyenformán
teljesen lehetetlen értékesíteni. Ha fagyasztó kamaráink
volnának s ha olyan kocsijaink lennének, melyek a
csonttá fagyott nyulakat fagyott állapotban szállítanák a
külföldre, úgy nem kellene a magyar nyulat potom áron
vesztegetni s a gazda is tudná, hogy miért óvja, tenyészti
a vadat. Bizony a magyar gazdának jólesnék, ha porté
káját, ha az mindjárt nyúl volna is, jobban értékesíthetné.
Mindezeken a dolgokon lehetne segíteni, ha a Magyar
Vadász-Védegylet és a Magyar Vadász-Szövetség össze
fognának, tagjait arra buzdítanák, hogy szövetkezzenek és
lőtt, valamint élő vadjaikat ne adják a külföldi kereskedők
kezeibe, hanem otthon a maguk hasznára értékesítsék.

235

ERDÉSZ

Ennek az eszmének lelkes és kitűnő vadásztársunkat,
malomszegi Elek Pált sikerült megnyerni.
Elek Pál a Magyar Kereskedelmi Részvénytársaság
vezérigazgatója s ha a magyar vadászok összetartanának,
az ő támogatása folytán a magyar vadat az egész világon
magunk értékesíthetjük.
Régi tervem ez s most már csak arra kell töreked
nünk, hogy minden vadász használja ki a kedvező alkal
mat a saját előnyére.
Ajánlom úgy a Vadász-Védegyletnek, mint a VadászSzövetségnek, hogy ezt a kedvező alkalmat ragadják meg
s az eszmét tegyék magukévá, mert ez lenne az első
nagy lépés, a mit a magyar vadászok saját magú érde
kében tesznek.
Fónagy József.

Az állatvédelemről.
A Budapesten rendezett bika-viadalokat egy meglehe
tősen élénk hírlapi polémia előzte meg, melyben egyrészt
a bikaviadalok ellen, másrészt azok mellett foglal állást
a közönség és a sajtó. A bikaviadalok ellenzői az állatvédelem és a civilizáció szempontjait hangoztatták, a bika
viadalok pártolói, kik utóbb is győztesek maradtak, a
viadalok férfias sportját dicsőítették és többek között az
állatvédőkkel szemben azzal is érveltek, hogy hát a ló
verseny és a galamblövészet szintén állatkínzás és ezek
ellen a közönség fel nem szólal.
Ez utóbbi érvelés arra késztet, hogy e kérdésben nyi
latkozzam és az állatvédelemről való nézetek tisztázásá
hoz járuljak.
Az állatvédőknek és egyesületeinknek ma már nem az
a főcélja, hogy az állatkínzásokat a lehetőségig megaka
dályozni igyekezzenek, hanem a főcél oda irányul, hogy
az állatok megismerésének, szeretetének és kímélésének
szóval és írásban felnőttek és gyermekek közt való ter
jesztésével a néprétegek gondolkodására, hajlamaira és
érzületére szelidítőleg hasson.
Az állatvédők, kezdve az iskolai ifjúságon, tanítják és
terjesztik azt az igazságot, hogy szelíd bánásmóddal házi
állatjainkat könnyebben és jobban tudjuk céljainkra ki
használni, hogy a jármos ökröt, igás lovat, a fejős tehe
net okos bánásmóddal és nem ütleggel tesszük alkalmazkodóvá.
Azt hisszük, hogyha az állatvédőnek sok ezernyi nap
tár, könyv, folyóirat és röpirat terjesztésével sikerül azt
a célt megközelíteni, hogy a népben ugyanezt a néze
tet honosítja meg, ezzel ugyancsak lényeges szolgálatot
tesz a gazdavilágnak. Az állatvédők hasonló nagyszabású
propagandát folytatnak az éneklő- és vándormadarak
védelme érdekében és évenkint ezerre menő mesterséges
fészkelő-helyek kifüggesztésével elősegítik ezeknek a ma
daraknak szaporodását. Ma már minden művelt gazda
tudja, hogy a hasznos madarak a káros rovarok milliárdjainak pusztításával a gazdának, az erdésznek, a ker
tésznek leghatalmasabb szövetségesei.
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De ha az állatvédő a fenti két fontos irányban célt
akar érni, szükséges, hogy mindent elkövessen, hogy az
állatok szeretete, megbecsülése és kímélése iránt való
érzéket már az iskolában az ifjúság és a gyermeksereg
fogékony sziveibe oltsa. Ezért üldözi az állatvédő az ál
latkínzás minden fajtáját mindenütt, ott, a hol ez az ál
latkínzás sem nem szükséges, sem nem hasznos.
Az állatkínzásnak akárhány fajtája van, a hol az állat
védők nagyrésze, bármilyen nehezére esik is, hallgat,
vagy legfeljebb szelíden érvelget, mert ez állatkínzások
olyanok, melyeket a gyakorlati élet megkövetel.
Ezért van az, hogy az állatvédőknek egy része még
az állatkínzás legembertelenebb fajtáját, a viviszekciót
is tűri és csak az követeli, még pedig teljes joggal, hogy
az orvosi tudomány érdekében ma még nélkülőzhetlennek tartott viviszekciót a legszükségesebb méretekre kor
látozzák és kizárólag csakis tudományos kísérletekre hi
vatott és avatott egyének gyakorolják. Ezért van az, hogy
állatvédők nem szólalnak fel az állatok bélyegzése, a
ludak koppasztása és hasonló gazdasági eljárások ellen.
És ugyanilyen okokból nem szólalnak fel a bikaviadalok
pártolói által állatkínzás gyanánt felhozott lóversenyek
ellen sem, mert tudják milyen fontos befolyása van ezek
nek a versenyeknek a lótenyésztés fejlesztésére és ez
utón az ország közgazdaságára és véderejére.
Több szerencsével hozakodtak elő a bikaviadal pár
tolói a galamblövészetekkel. Teljes igazuk van abban,
hogy ez is egy állatkínzás, tegyük hozzá, még pedig egy
teljes joggal kárhoztatandó állatkínzás.
A galamblövészetek nem képeznek semmi irányban
sem akár szükséges, akár hasznos dolgot. A lövésben
való gyakorlat akárhány más módon és eljárással sze
rezhető meg. Ott van a vadászat, a céllövészet vagy
akár a galamblővészet pótlására szerkesztett számos le
leményes készülékek, melyek üveggolyókat, cserép- és
acél-, továbbá papír maché-galambokat röpítenek.
A galamblővészet egy kivételes természetű fölösleges
sport, melyet az állatvédő, az állatvédő egyesületek és a
sajtó kitartó ellenzése következtében Európa majdnem
minden államában, sőt Bosznia és Hercegovinában is
megszüntettek.
A galamblövészetek ellen az állatvédő egyesületek ná
lunk is szót emeltek és látván azt, hogy sokan a sport
nak ezen nemére minő nagy súlyt fektetnek, csak azt
követelték és követelik mindaddig, a mig célt érnek,
hogy a galamblővészeteket zárt körben, azok hirdetése
nélkül a nyilvánosság kizárásával és belépti dijak mel
lőzésével tartsák azok, kik nélkülök el nem lehetnek.
Törvényeink tiltják a nyilvánosan botrányt okozó mó
don elkövetett állatkínzást.
A ki látta, hogy minden galamblövészetnél százakra
megy a rosszul talált és sebesülten lehulló és vergődő
galambok száma, a ki látta, hogy a sebesült s még élő
galambok fejeit erre a célra alkalmazott gyermekek (!)
többszörös csavarással erőszakosan eltépik, elválasztják a
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madár testétől, az nem fogja túlzásnak tartani az állat
védők tiltakozását.
A galamboknak ez a tömeges öldöklése azok közé a
kedvtelések közé tartozik, melyek az izgalmak után való
hajszára vannak alapítva és ilyen kedvtelések közé tar
toznak a bika-viadalok is, bárminő alakban tartatnak
azok.
Állatvédőink megfigyelték a Budapesten tartott bika
viadalok közönségét is, mely nem csak visszatetszésének
adott ismételve kifejezést akkor, ha nem sikerült a folyton
ingerelt állatot kellőleg felbőszíteni, hanem hangosan követelgette a bikának coram publico leszúrását.
Azt hiszem, nem igen tévedek, ha azt állítom, hogy
nemcsak az állatvédő, de a gondolkodó emberbarát sem
tartja üdvösnek, hogy ilyen fajta mulatságot nyújtsunk
annak a népnek, meiyet a mai idők realisztikus iránya
amúgy is napról-napra inkább érzéketlenné tesz a jobb
és szelidebb erkölcsök iránt.
Hogy nem az állatvédőnek az állatok iránt való és
érzelgősnek gúnyolt szeretete, hanem inkább valódi em
berbaráti érzés vezetett bennünket a fenti sorok megírá
sában és a nyers kedvtelések kárhoztatásában, annak
bizonyításául két koronatanú, két világszerte tisztelt fe
jedelem nyilatkozatára hivatkozhatunk, kiknek vadászati
dolgokban való tekintélyéhez szó nem férhet.
I.
Vilmos német császár, midőn a Bogardus-féle golyó
vető gépet neki bemutatták, azt m ondta: „Az az ember,
a ki ezen a módon a galamblövészet boldogtalan játékát
pótló készüléket talált fel, külön elismerést érdemel.“
A mi felséges királyunk pedig, midőn 1896-ban felejt
hetetlen királyasszonyunkat Cap. St. Martinban megláto
gatta, egy montekaroli kirándulás alkalmával szemtanúja
lévén az ottani galamblövészetnek, néhány pillanatnyi
időzés után elfordult és a kővetkező szavakat mondta
kísérőjének: „Szegény állatkák, meg nem foghatom, hogy
az emberek az ilyesben miképen találják örömüket.“

Egy állatvédő.
:£:»::»:¥:■;:¥¥:*::{..:<¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

KiMMFkeK
* Szem élyi hírek. Garlathy Kálmán liptóújvári m.
kir. erdőigazgatót folyó év október 1-én nyugalomba he
lyezték és érdemeinek elismeréséül a Hl-ad oszt. vaskoronarenddel tüntették ki. — A földmivelési miniszter
Pálffy Mihály erdészjelőltet a dévai állami erdőhivatal
tól a balassagyarmati erdőhivatal kerületébe helyezte át
és az egri járási erdőgondnoksághoz osztotta be szolgá
lattételre.
* K itü n tetés. Faragó Béla csász. és kir. udv. szál
lító „Magyar Magpergető" gyárát Zalaegerszegen a most
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lefolyt soproni kiállításon erdészeti magvaiért és erdei
csemetéiért arany éremmel, a — veszprémi kiállításon
ugyanazokért két díszoklevéllel, — végül a hódmező
vásárhelyi kiállításon ugyancsak két díszoklevéllel tün
tették ki.
* M. kir. b á n y á sz a ti é s e rd é s z e ti főiskola. A Sel
mecbányái m. kir. bányászati és erdészeti akadémia ő
Felsége f. évi augusztus hó 3-án Ischlben kelt legfelső
elhatározásával űj tanszervezetet kapott, amelynek értel
mében az akadémia ezentúl „m. kir. bányászati és er
dészeti főiskola“ címét fogja viselni. A főiskolán négy
szakosztály lesz, még pedig: a bányamérnöki, a fémkohómérnöki, a vaskohómérnöki és az erdőmérnöki szak
osztály. A tanulmányi idő minden egyes szakosztálynál
négy (4) évre terjed. Azok, a kik a főiskolát elvégezték
és a választott szak körébe tartozó rendszeres üzemnél leg
alább két évet gyakorlati szolgálatban töltöttek, államvizs
gálatra jelentkezhetnek és mérnöki oklevelet kapnak. Az
új tanrendszer az 1904/1905-ik tanév, azaz f. évi októ
ber hó elején lép életbe és az első évre beiratkozó hall
gatókra föltétlenül kötelező. A fölvétel és beiratás októ
ber hó 6-án és 7-én lesz; október 15-éig a rektor, azon
túl csak az illetékes (a bányászati ágazatra nézve a
pénzügyi-, az erdészeti ágazatra a földmívelésügyi) mi
niszter engedélyezheti a fölvételt.
* A k u k o rica szá r fü llesz té sérő l. Sok, jó és olcsó
takarmányt lehet a kukoricaszárból, levélből és fosztásból készíteni, ha az ősszel szecskává vágatik, sósvizzel
meglocsolva gödrökbe bevermeltetik; a kukoricaszárnak
vágatlan állapotban, kévésen való eltevését zsombolyai
kazalban megpróbáltam, de nem ajánlom, mert szecskázatlan állapotban a szár nem ül, nem tapad úgy össze,
hogy hézagok az egyes kévék és szárak között ne ma
radjanak, pedig akkor igen sok penész képződik. Továbbá
a szecskázatlan szár soha sem lesz oly puha, mint a
szecskázott, mert utóbbi állapotban több oldalról és na
gyobb felülettel vannak rostjai és fás részei az erjedés
folyamának és hatásának kitéve.
A kukoricaszárt lábon hagyni és úgy legeltetni bűn
nek tartom, mert a szarvasmarha csak 2/a—% részét
legeli le, a többit ott hagyja és ez elvesz, mert ha le
vágatjuk és leszántják, azok sem trágya, sem takarmány
alakjában nem kebeleztettek be a földnek. Az esős idő
ben való legeltetés alkalmával pedig a szarvasmarha
agyontömi, tiporja, gyúrja a földet, midőn azt meg kellene
inkább nyitni a légköri behatásnak.
Ősszel, midőn a kukoricaszár levágatott, mely levágatást
célszerű minél előbb eszközölni, nem kell a szárt sokáig
kint hagyni, mert az esős idő tönkreteszi, a mennyiben
az értékesebb részek, levelek, szirmok a sok eső követ
keztében elkorhadnak és letördelődnek. A levágatás után
azonnal behordandó, szecskává vágandó és bevermelendő.
A gödrök nagysága és alakja ép olyan legyen, mint a
minőket a zöld takarmány bevermelésénél szoktunk hasz
nálni, de a melyeket nyolc méternél hosszabbra nem
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szoktam csináltatni, mert esős időjárással kár lehet a be
savanyított szecskában, kinyitás után, illetve fogyasztás
alatt, ha a gödrök hosszabbak. Közvetlenül a gödrök
mellett felállítunk egy vagy két legnagyobb kaliberű
Chandler és Richmond szecskavágót; a kukoricaszár
középhosszu szecskává vágatik és a gödrökbe hányatik,
egy méter magas egyenletesen elterített szecskaréteg után
következik a megöntözés sósvizzel, öntöző kannával,
melyen rózsa vagy permetező legyen. A sósviz kádakban
elkészítve a vermeknél álljon, egy hektoliter vizre egy
kgr. só számítandó. Az öntözés úgy történik, hogy min
den négy quadrat méter felületre egy öntöző kannával
circa 15 liter szélesztendő e l ; öntözés után villákkal a
szecska kissé megkevertetik, hogy a sósvizből mélyebbre
is jusson és ismét egyenletesen elterítve a felületet, kö
vetkezik a betipratás, és ezen eljárás most addig ismételtetik, mig a gödör egészen megtelik és akkor még
1Va—2 méter magasan a föld felett folytattatik ezen el
járás úgy, hogy prisma-alakban maradjon a föld feletti
szecska. Ezután 30 centiméter vastag szalmaréteggel bo
rítjuk be a szecskát és a szalmára reá beföldeljük az egész
prismát úgy, a hogy a zöld bevermelésnél szoktuk tenni.
Szalmát azért teszek a szecskára, hogy a föld közbe ne
folyjon és a feltakarmányozásnál szecska kárba ne men
jen. A földréteg legalább is 40 cm. legyen, hogy a föld
súlyánál fogva minél nagyobb nyomást gyakoroljon a
kukoricaszár szecskára. Ha ezen munka közben az eső
esnék, az nincsen az eljárás kárára, mert úgy is meg
kell nedvesíteni a szecskát. A kukorica levelet és fosztást
szintén közbe keverhetjük a szárszecska közé és ezáltal
az ép oly jóizü, savanyított takarmánynyá válik.
A gödör beföldelése után főleg arra kell ügyelni, hogy
a rokkanás és üllepedés közben támadott repedések
mindig kijavíttassanak, hogy az eső bele ne szivárog
hasson. Minél nagyobb födtömeg nyomja a szecskát, an
nál élvezhetőbb takarmány válik abból. Ha van kifalazott
s tetővel ellátott verem Goffart rendszerű savanyításra,
úgy azt is igen célszerűen használhatjuk a kukoricaszárszecska savanyítására is, csakhogy akkor szorosan össze
illesztett deszkákra helyezett kő- vagy téglasulylyal pótol
juk a földelést.
Az igy bevermelt kukoricaszár-szecska eláll egy évig
is a nélkül, hogy megromolnék. Két hónap múlva azon
ban a gödör megtöltése után a verem kibontható és a
szecska használható, noha én három hónapnál előbb nem
szoktam használni. A bevermelt, sósvizzel öntözött kuko
ricaszár-szecska a két hónap alatt teljes erjedésen megy
keresztül, kibontás után pompás savanykás szagu, sárgás
vörös szinü, puha, selyemfényű és jóizü takarmány. A
szarvasmarha jóízűen, gyorsan és szívesen veszi fel,
mohón fogyasztja és nagy adagokat képes felvenni; jóizüeket és nagyokat iszik rá és ha friss szagát érzi, meg
bőgi. Frissen vágott répával, korpa és dara-erőtakarmány
csekély hozzájárulásával pompás conditióban lehet az
állatokat vele tartani; de tisztán is etetve, minden egyéb-
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nek hozzájárulása vagy segítsége nélkül csodálatosan
megjavulnak az állatok tőle, a mit a kukoricaszár vágatlan állapotban való etetésével sohasem lehet elérni. —
A kukoricaszár értékesítésénél a főmomentum tehát a
szecskává vágatás, a kellő sósvizzel való megöntőzés és
a gondos betipratás. Ez egyszerű eljárás bizonyult be
eddig legjobbnak, a mennyiben a fejlődő meleg és erje
dés teljesen élvezhető, jóizü, puha takarmánynyá változ
tatja át a kukoricaszár rostos és fás részeit, melyeket
puhává három négy napi őnfüllesztés által az istálló takarmányos kamrájában sohasem lehet tenni.
A kukoricaszár-szecskának felvágott répával való bevermelését nem ajánlom ; ha ezen eljárás ősszel gyorsan
nem történik, sok kárral is járhat. Ki győzné amaz óriási
mennyiségű répát egyszerre megmosni és felvágni, mely
nagyobb gazdaságokban termeltetni szokott? Ősszel az
időjárás is már megbizhatatlan és az összetorlódó őszi
munkák sokasága nem engedi meg eme hosszadalmas
procedúrát és okszerűbbnek tartom a naponkénti répa
szükségletet megvágni. De még a helyes arányt is .nehéz
eltalálni szecska és répa között; egyik helyen kevesebb a
répa s több a szár, másik helyen megfordítva. A takar
mányrépát frissen legjobban szereti az állat és friss fo
gyasztásnál ki van zárva az ártalmas mikroorganismusok
képződése is.
Még néhány szót akarok szólani a kukorica lemorzsolása után származott csutkáról és annak értékesítéséről.
Legkezdetlegesebb módja az értékesítésnek természetesen
a tüzelésre való használata. Oly helyeken azonban, hol
sok a fa és a csutka tüzelésére szükség nincs, máskép
is lehet annak hasznát venni. A kukoricacsutka szárazon
megtakarítva őrlés és darálás által hasznos póttakarmánynyá változtatható át répa, korpa vagy dara hozzá
adása, önerjedés vagy leforrázás által. A kukoricacsutka
a szeszgyártásnál is jól kihasználhaló és az utána szár
mazott moslékot egyenrangúnak tartják a burgonyamos
lékkal. Továbbá compostirozásra is célszerűen használ
ható, csakhogy a telepekben nehezen és sokáig korhad
el. Jobb eljárás a kukoricacsutkát szabadban levő állat
állások és karámokba állatok alá elalmolni oly formán,
hogy közvetlenül a földre téríttetik el a kukoricacsutkaerre reá egy nagy réteg szalma, polyva vagy törek térít
tetik. Ezen eljárás által a kukoricacsutka a leszivárgó
nedvesség, csapadék és trágyalé következtében annyira
átmaceráltatik, hogy félév múlva teljesen elmálik és mint
kitűnő trágya a főidnek bekebelezhető. Megjegyzem, hogy
csakis szarvasmarha állásokban lehet ez utón célt érni,
a mennyiben az állat súlyos tiprása elősegiti az erőművi
szétmállást.
Az élelmes francia gazda, ki nemcsak jó kereskedő is,
hanem egyúttal szemes iparos is, a kukoricacsutkának
gömbölyű alakját, száraz, könnyű voltát is kitudja hasz
nálni ; úgynevezett „alágyujtókat“ készít az ép és egész
séges csutkából, a mi úgy történik, hogy a kukoricacsut
kát belemártja forró szurokoldatba, mely áll 50 rész szurok
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ból és 50 rész kátrányból. Megmártás után a csutkák
megszárogattatnak és tiz darabonként összekötve mint
„alágyujtók" jönnek a kereskedelembe és forgalomba;
tiz drb. ára 10 Centimes, vagyis 5 krajcár és fa alá téve
akár takaréktüzhelyben, akár kályhában pompásan égnek
és gyújtanak.
Midőn e cikket közlöm, szolgálatot vélek tenni a gazda
sági közjónak, a mennyiben ezen olcsó és egyszerű el
járással bámulatos eredményeket lehet elérni.

Rothmeyer Imre,
jószágkormányzó.

* A d a r á z s p u sz títá sá ró l. Alig volt még esztendő,
amelyben a darázs úgy elszaporodott, mint az idén. Kü
lönösen a szőlősgazdák panaszkodnak a darazsaknak az
érett szőlőfürtökben való pusztításai miatt.
A földmívelésügyi- ministérium most útmutatást készít
tetett az állami rovartani állomással a darazsak irtására,
amelyet ingyen terjesztet a szőlőtermelők között.
Ha korán tavaszodik, meleg a nyár és hosszú, meleg
az ősz is — mondja az utasítás — akkor a darázs nagy
számban mutatkozik, mert mindez csak kedvezett a sza
porodásának. A darazsak ezt a nyári felszaporodását azon
ban nem igen vesszük észre, hiszen félreeső helyen van
a fészke és a gyümölcsben sem igen akad addig, amíg
a gyümölcs és szőlő érni kezd; ellenben, ha a gyümölcs
érni kezd, csakhamar itt verődik össze mind és szemünk
láttára hordja el a termést. Elébb a legszebb, legérettebb
gyümölcsdarabokat, fürtöket kezdi ki és egy-két nap alatt
annyira elbánik velük, hogy csak a héjuk és nyelük,
valamint a fürtnek csak az összerágott bogyóhéjdarabjai,
meg kocsánya marad meg. Ha pedig az ilyen megsérült
gyümölcsöt, fürtöt még az eső is éri és hűvös az idő is,
a kikezdett gyümölcs rothadni kezd; s a rothadás pedig
csakhamar átragad a többi ép gyümölcsre is. Itt bizo
nyos, hogy az egész termés csakhamar oda lesz. E csa
pás ellen ilyenkor már nem lehet védekezni, mert nem
bírunk e nagy darázshaddal. Ha célt akarunk érni, té
len irtsuk ki a telelő néhány nőstényt, hogy ezzel sem
misítsük meg a veszedelem csiráját. E téli irtás egyszerű
és abból áll, hogy a darázsfészkeket valamely hideg na
pon összeszedjük és forró vízben, vagy tűzben megsem
misítjük. Ezt megteheti mindenki, de jobb, ha ezt az
ügyet a község, vagy — ha szőlőről van szó — a hegy
község veszi kezébe és a darásfészkeket valamely meg
határozott téli napon leszedeti. Minthogy azonban ezen
eljárás ellenére néhány darázscsalád mégis csak kikerüli
az ember szemét, kell, hogy a megmaradtakat is elfog
juk. Erre igen jó az, ha tavasz kezdetén, mikor a fák
virága nyílni kezd, a házak körül s a szőlőben is a fák
ágaira bő nyakú és mintegy félliteres üvegeket aggatunk
ki, amelyeket harmadnyira vízzel töltünk meg s azonkí
vül még félkanálnyi édes gyümölcslevet (befőttes gyü
mölcslevet, málnaszörpöt, híg barackízt stb.) is adunk
hozzá. Azután az. üveg nyílását erősebb papirossal be
kötjük és csak olyan nyílást hagyunk rajta, hogy két uj-
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junk beleférjen s amelyen át a darázs is kényelmesen
beröpülhet. A táplálék után szállongó darazsak csakha
mar megtalálják a számukra kitett csalogató édességet,
az üvegbe özönlenek és vizébe bele is fúlnak.
Nyáron a darazsakat úgy irtjuk, hogy a darazsak fész
kébe, melynek bejáróit, ha több van, egynek kivételével
elébb betömjük, néhány égő készletet dobunk be, vagy
pedig 2—4 deciliter szénkéneget, vagy ha ez nincs,
ugyanannyi benzint öntünk be s azután az utolsó bejárót
is fűvel, szalmával betömjük és ezenkívül agyaggal be
tapasztjuk. Aki azonban szénkéneggel vagy benzinnel
dolgozik, az vigyázzon — a tűzre 1
Ahol őszszel a szőlőben mégis baj van darázs miatt,
ott nem marad egyébb hátra, minthogy a fürtöket egyenkint és gondosan erős szúnyogháló-szövetbe (tüllbe) csa
vargassuk s úgy óvjuk meg a darázs fogától.
* A fo g o ly v ad á sza to k n á l nem csupán a vadász
ügyessége biztosítja a sikert, hanem főként az határoz,
hogy vizslája mindig jó kedvvel legyen gazdájának segít
ségére. Hogy a vizsla kitartóan és folyton éberen keressen,
feltétlenül megkivántatik, hogy neki könnyen emészthető
és még is jól tápláló eledelt adjunk. Ezt leginkább az
által érjük el, ha kutyánkat állandóan Fattinger-féle
husrost eledelen tartjuk.
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medvét, de a bérlőhöz beszolgáltatott bőrök után Ítélve, egy
sem volt valami kiválóbb példány. Augusztusban egy na
pon borszéki szokás szerint megint valami medvehistoriával rémitették a fürdő közönségét. Azt állították, hogy
egy égő erdőből két mackó váltott be a fürdő erdejébe.
Még én is felültem a mendemondának, olyan kézzelfog
hatóan magyarázták a hir igaz voltát és őt puskásem
berrel, néhány hajtóval egész nap kerestük abban a sűrű
fenyvesben, hová állítólag elrejtőzött. Persze áprilist jár
tunk a kánikula idején, mert a medvének se hire se
hamva nem volt. Egyrészt talán jól is esett igy, mert
amint utólag meggyőződtem, a puskásaim közöl egyik
sem volt mással felszerelve, mint 4-es számú söréttel,
ami csakugyan nem imponál a mackóknak.
Császármadár az idén sok van, nem egy családot lát
tam, mely 15— 18 tagú volt.
Szívélyes Vadászüdvvel ölel
Budapest, 1904. szeptember 22.
Őszinte barátod

pávai Vájná Béla,
tábornok, a Ludovika parancsnoka.
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Tekintetes Szerkesztő Úr!
Lapjának utolsó számában felemlíti a deliblati ho
mokpuszta kezelésére vonatkozólag, hogy 1899-ben bi
zonyosan nem figyelmeztették a minisztert az ottani
viszonyokról és azért nem bízták a birtokkezelést az er
dészetre. Ez a feltevése nem felel meg a valóságnak.
A miniszter 1898. évben volt Deliblaton és meggyő
ződvén az erdészet fontos missiójáról, már visszautazása
alatt megbízta Tavi jelenlegi miniszteri tanácsost a főfelügyelettel.
A mezőgazdasági főosztály azonban teljes erővel expo
nálta magát e kérdésben és a miniszter több napi inga
dozása után a jelenlegi szervezet mellett döntött.
Ez a valóság.
Tisztelettel:

Hollaky D.
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥*

Kedves Szerkesztő Barátom!
Felkértél, hogy idei borszéki nyaralásom alatti vadászéleményeimről beszámoljak. Szívesen teszem ezt, bár ér
dekes dolgot semmit sem közölhetek.
A fürdőévad elején lőttek a fürdő erdejében öt darab

B. D. urnák. Sok praktikus vadászembernek nézete az, hogy a
szarvasbőgést a felindult tehenek üzekedési vágya előzi meg. Ez
különben csak föltevés s a természetnek azon rejtélyes titkai közé
tartozik, melyekről a fátyolt nem oly könnyű meglibbenteni.
K. P . u rn ák . Próbálja meg Lakatos Károly útján fegyvert venni.
Hirdetéseink között megtalálja cimét
S z . M. u rn ák Több képet sajnálatunkra nem hozhatunk; arra
igen szegény ember a Magyar Erdész kiadója; a lap jövedelme (?)
sajnos még mindig inog a plus és minus között.

Építési tájékoztató
a z é p í t é s i ip a p k é z i k ö n y v e
i p ta : JSIÉJVIETHY J Ó Z S E F
— m é r n ö k ----------

2 kötet ára 20 korona.
=

Megrendelhető:

Székely és 31iés könyvkereskedésében
as áss Ungvárt. & =*
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fiz ereDményöús és élvezetes
vadászatok sikere kutyánk fi
nom szim atja, ereje és kitar
tásától függ.
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pályázat erdőtiszti állásra.
Az esztergomi főkáptalan uradalmaiban egy

e r d é s z i á llá s
jött üresedésbe, mely lehetőleg

Fattinger-íéle

HUSROSTOS KUTYALEPÉNYNYEL

tápláljuk. A gyakorlatban bevált ezen célravezető es olcsó tápszernek
sehol sem szabadna hiányoznia, ahol Kutyákat tartanak. Ara 50 k11«
22 korona, 5 kilós postacsom ag bérmentve 3 korona.
A kutyák okszerű táplálásáról szóló röpiratokat ingyen és b
mentve küldjük, úgyszintén kívánatra prospektusokkal és árjegyzékek,
szolgálunk a Fattinger-féle kiváló állat-tápszerekről is. lfyenek:
Puppy-B isquit fiatal kutyák részére (50 kg. 25 kor., 5 kilós pc
tacsom ag bórmentve 3 kor. 20 fill.) H alzsir-B isquit rachitist
szenvedő vagy üdülő kutyák részére (50 kg. 28 kor., 5 kilós posta
csomag bórmentve 3 kor. 50 fili.) F a ttln g er-léle fácánelcde
két különböző minőségben és pedig fiatal és kifejlődött fácánok részér
(50 kg. 23 kor., 5 kilós postacsom ag bérmentve- 3 kor.) Vértáplálók pisztrángok részére (50 kg. 20 kor., 5 kilós p o stacso 
mag bérmentve 2 kor.) V értáplálék pon ty o k rész re (50 kg. 9
kor. 50 fill.. 5 kilós postacsom ag bérmentve 2 kor.) Á ltalános
inudár tápin lék rovarévá m a darak részére (30 fill. Rn fin
1 koronás dobozokban). M adártáplálék magevő mi
n á rl stb.) részére. Sertés tápszer, „Luc--"--"“ “ •

Állattápszergyár

fattinger l Co., Wien IV.
R esselgasse 5.

Szállitói^sokuradalmi^erdészeU intézéséinek,
orvosi intézeteknek és*o legjelentékenyebb
tenyésztőknek.
170 első díjjal kitüntetve.
Utánzatok értéktelenek.

- tfl

folyó évi október hó 1-én
betöltendő.
Feltételek: feddhetetlen magaviselet, erdészeti
államvizsgáról szóló oklevél, kifogástalan egész
ségi állapot s gyakorlati ismeretek.
Fizetés: készpénzben, szarvasmarha, szántó
föld s egyéb járandóságok értékében mintegy
2400 korona s ezenkívül szabad lakás, kert,
uradalmi fogat és az uradalmi viszonyokhoz
alkalmazott nyugdíjképesség.
Pályázni kívánók a fenti okmányokkal vagy
azok hiteles másolataival felszerelt kérvényeiket
az esztergomi főkáptalan erdőhivatalához, Esz
tergomban, nyújtsák be.

fenyőtutajfa eladás (1000 köbméteres

részletekben).

A máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság irodájában 1904. é v i o k tó b e r 26-án
d é le lő tt 10 ó ra k o r az 1905. év folyamán a bocskó-lonkai rakpartokra letutajozandó mintegy
110000 köbméter fenyő haszonfának egyezer köbméteres részletekben és pedig a bogdán-fehértiszai 1—52-ik, a mezőháti 1—28 és a vaséri 1—30-ik számú egyezer köbméteres részletnek
eladása iránt írásbeli ajánlatokkal kapcsolatos nyilvános szóbeli árverés fog tartatni.
Minden egyezer köbméteres részlet külön-külön értékesítési tárgyat képezvén, csak
azok az írásbeli ajánlatok vétetnek figyelembe, amelyekben csak egy határozottan megnevezett
számú részletre tétetik ajánlat és amelyek a szóbeli árverés megkezdése előtt nyujtattak be az
árverelő bizottságnál.
Bánatpénz gyanánt minden egyes részlet után készpénzben vagy állampapírokban egy
ezer korona teendő le, illetve csatolandó az írásbeli ajánlathoz. Ez az összeg az árverés ered
ményének jóváhagyása után 2000 kor. biztosítékra egészítendő ki.
Kikiáltási árak: a Tisza mentén elfogadott szokvány egységi árak (1888—1889. évi ár
jegyzék tételei). A kikiáltási egységárakkal szemben számokkal és betűkkel egész és tizedrész
százalékokban fejezendők ki a megajánlott egységárak.
Az árverési és szerződési feltételek a m. kir. földmivelésügyi ministerium erdészeti se
gédhivatalában, a máramarosszigeti erdőigazgatóságnál és a bustyaházai m. kir. erdőhivatalnál,
valamint e két kerület valamennyi erdőgondnokságánál és faraktárgondnokságánál a hivatalos órák
alatt megtekinthetők.
A feltételek ezenkívül a következő városok, illetve községek elöljáróságaihoz is megküldettek:
Tiszaujlak, Beregszász, Vásáros-Namény, Tokaj, Tiszaluc, Tiszafüred, Tiszalök, Fegyvernek, Po
roszló, Törökszentmiklós, Szolnok, Tiszaföldvár, Csongrád, Szentes, Hódmezővásárhely, Szeged,
Makó, Törökkanizsa, Zenta, Óbecse, Törökbecse, Titel és Zimony.

M . k ir. F ö ld m iv elé sü g y i M in ister.
Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt.
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Megjelenik minden hó 1-én és 15-én.
E lő fize té si á r :
Egész é v r e
...
Félévre .........................

R ekla m á ció k

S zerkeszti és k ia d ja:
14 K
7 K

im e c s fa 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 , ! S Z É K E L Y és IL L É S céghez
hová az előfizetési és hirdetési dijak, valamint a lapba szánt kSzlcmények kaidendék,

A z e rd é sz e ti fő isk o la.
Irta:

I m e c s B é la .

E lapok utolsó számában örömmel emlé
keztem meg arról, hogy erdészeti főiskolánkat
négy évfolyamúra emelték és az államvizsgázottak jövőben erdőmérnöki oklevelet kapnak.
Ez mindenesetre olyan vívmány, mely esemény
számba jön és valószínűnek tartom, hogy ezzel
kapcsolatosan az annyit bolygatott címkérdést is
rendezik.
Míg egünkön az éltető nap csak elvétve küldi
le egyik-másik halvány fénysugarát, addig Cseh
ország erdészeinek egén világító fényt áraszt
mindenfelé, melynek nyomában uj élet kezdő
dik, pezsgőbb és vidámabb.
A weissvasseri erdészeti szakiskolát királyunk
engedelmével Reichstadtba helyezték át. ófel
sége átengedte a saját tulajdonához tartozó reichstadti cukorgyár épületeit 14 hold belsőséggel
60 esztendőre; az összes melléképületek költ
ségeit fejedelmi bőkezűséggel a sajátjából fe
dezte ; internátus felállítására pedig olcsó pénzt
adott. Most már minden kész s a napokban
(október 1-én) megnyílt az uj tanintézet.
A Reichstadtól alig két kilométerre gyönyörű
vidéken fekvő barakkstilű épület messziről ma
gára vonja az utas figyelmét. Belül pedig a
modern berendezést csodálhatja a szakember. A
tan- és munkatermek, a gyűjtemények helyiségei
igen célszerűen, kurzusok szerint sorakoznak
egymás mellett. Hat tágas és világos tan- és
rajzterem, erdészeti, erdőmérnöki és vegyészeti
laboratóriumokkal. Hatalmas szép könyvtárhelyi
ség, szükséges hivatalos helyiségek és mellék
lakok.- Az intézetben külön rendezték be az internátust fürdővel, betegápoló helyiséggel, olvasó
termekkel s minden két növendék számára egy
lakószobával; valamennyi légfűtéssel. A tanárok

j

U n gv á rra ifitézendők.

lakosztályai ugyanezen telepen, de külön épü
letben vannak, valamint az internátus növendé
keinek élelmezésére is külön épület szolgál. Az
összterületből 5 holdat erdészeti növénytani kí
sérleti telepnek, lVa holdat csemetekertnek fog
laltak le. Reichstadtnak vasúti állomása van, vi
dékén sok a szakszerűen kezelt erdőbirtok,
melynek egy része a király tulajdona, mások
pedig nagyobb uradalmakhoz tartoznak.
Valóban szerencséseknek mondhatjuk a cseh
erdészeket, kiknek vágyaik — amint látszik —
teljesülnek. Mi pedig, szegény magyar erdészek,
várunk türelemmel, Isten tudja meddig. Kérdez
zük: mikor virrad meg nekünk? megvirrad-e
valaha? Vagy a mi munkánk nem oly fontos,
mint a cseh erdészeké? Sokkal fontosabb. Ős
termelő állam fiai vagyunk s ennek egyik legje
lentékenyebb ága a mi kezünkben van. Ha az ős
termelés ezen ágát elhanyagoljuk s nem igyek
szünk versenyezni a külfölddel, még kevésbbé él
meg a mi népünk, s jobban elszegényedik a haza.
Az a halvány sugár, mely a Selmecbányái
akadémia IV. évi tanfolyamának s néhány tan
széknek felállításánál a közönbösség ablakán
hozzánk beköszöntött, még nem jelenti a virra
dat közeledtét. Olyan fénysugár ez, mint a sö
tét börtön kulcslyukán átszűrődő világosság; vá
gyat kelt a rab lelkében, de meg nem nyug
tatja s fáj neki, hogy oly kevés jut belőle.
Napjainkban pengetik a harmadik magyar
egyetem felállítását, mintha bizony ennek a
szerencsétlen országnak — melyben minden ti
zedik tanult ember jogot végzett — még több
jogászra és orvosra volna szüksége. Az nem
jut senkinek eszébe, hogy jól felfogott nemzetgazdasági érdekeink istápolására utat nyissunk
a produktiv pályáknak. Ennek a produktiv pálya
nyitásnak szükségét belátták már az angolok,
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franciák, sőt még az annyira kicsinyeit oroszok
is, a praktikus Amerikát nem is említve, de
nálunk a gazdasági tevékenység még mindig
ötletszerűleg válogatott vesszőparipákon nyargal,
s az egész nemzetre kiható fontos dolgokra sem
gond sem pénz. Bevárjuk először a nagy tár
sadalmi katasztrófát, aztán majd teszünk valamit,
ha engedik a pénzügyi viszonyaink.
Átokként nehezedik reánk hosszú idő óta sze
rencsétlen pénzügyi politikánk, ennek súlyát
első sorban kulturális intézményeink érzik. Külső
pompára, díszes épületekre azonban van pén
zünk.
Az uj országházba beletudtunk építeni 34
milliót, milliókba kerültek más fővárosi középü
leteink, hídjaink. A külső után ítélve, az idegen
gazdag nemzetnek tarthat minket, de arcunkba
szökik a szégyenpír, ha eszünkbe jut, hogy
meglevő két egyetemünket avagy többi főisko
láinkat oktalan szükmarkoskodásunk miatt nem
tudjuk ma sem kellőleg felszerelni.
Haladás, jólét, boldogság nem fakadhat ott,
hol az iskolák pénzéből vagy a tisztviselők fize
téséből összekapargatott fillérek árán külső pom
pával akarjuk idegen nemzetek előtt takargatni
szegénységünket. Az ilyen gazdálkodás okvetlen
megbosszulja magát idővel.
De a helyes nemzetgazdasági elvek sem azt ta
nítják, hogy valamely ország kiadásai a bevételek
szerint állapíttassanak meg. Helyén lehet az
egy magánháztartásban, de valamely állam jö
vedelmét mindig a szükség kell, hogy szabá
lyozza.
Magyarországnak semmire oly égető szüksége
nincsen, mint egy olyan főiskolára, melyben a
produktiv pályák közül első sorban a mezőgaz
daság és az erdészet részére kellőleg felszerelt
tanszékek állnak rendelkezésre.
Az, hogy Selmecbányán az erdészeti aka
démiát négy évfolyamra emelték s hogy azt ne
hány tanszékkel kibővítették, megint csak elhi
bázott pénzügyi mivelet. Szegényes garasoskodás.
Olyan toldozás-foldozás ez is megint, mintha
egy roskadozó nagy épületet kis támfalak építé
sével ákarnánk a düledezéstől megmenteni.
Az erdészeti főiskola réorganizácíóját első
sorban azzal kellett. volna megkezdeni,, hogy az
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akadémiát a bányászatitól teljesen elválasztjuk
s azt Selmecbányáról egy más megfelelő vá
rosba áthelyezzük. Hogy miként és hová, azt
megmondjuk a közeli jövőben.

Az erdészet Deliblaton és a faértékesités.
Irta:

H o lla k y .

A Magyar Erdész „Visszás állapotok“ és az Erdészeti
Lapok „Házi kezelés vagy tövön való értékesítés?" cimü
cikkeit olvasva, felhívást látok mindkettőben a megszó
lalásra.
Sietek megjegyezni, hogy a Magyar Erdészben szellőz
tetett állapotok —r sajnos — megfelelnek a valóságnak.
Ezekből elvenni valóm nincs ; hozzáadni pedig még an
nyit tudnék, hogy akár hetekig írhatnék. A nagyenyedi
kollégium kirándulása alkalmával történt mellőzésünk
egy minekünk, erdészeknek szánt keserű gombóc volt.
Dicséretére válik a M. E.-nek, hogy ezen gombócot vissza
adta ; nem tudom, nem kellesz-e a hátára ütni az intézőségnek, hogy meg ne akadjon a gége-csatornáján ? Teljesen
egyetértek a M. E. igen tisztelt szerkesztőjével, és magam
is jelentéktelennek látszó, de jellemzőnek mondom a
nagyenyediek előtt történt esetet. Sajnos azonban, az ilyen
mellőzés előfordul lépten-nyomon, oly esetekben is, mi
dőn annak következményei az erdőgazdaság jövedelmére
érzékenyen károsak. Ilyen történt Deliblaton a faértéke
sítéssel is.
Az E. L. f. é. IX. füzetében Földes János erdőmester
cikkén a gyakorlati szakember éles megfigyelései látsza
nak, melyeket mindig tisztelettel olvasunk el és öröm
mel tanulunk meg. ím e! Deliblaton egy, a „helyi viszo

nyokhoz alkalmazott házi kezelés.“
Deliblaton ákác és nyár épületfáról van szó. Hűsz
éves vágásforduló mellett nagyméretű törzsekről nem beszél
hetünk, csak a kisebb méretű úgynevezett parasztépűletfáról. Ezen épületfában, szerszám- és műfában, vagy —
nevezzük egyszóval — haszonfában oly változatosak az
igények, hogy lehetetlenség volna azokat hosszméret és
vastagság tekintetében házilag mind kielégíteni. Másrész
ről pedig a kereslet oly élénk, hogy egyáltalában nem
kell tartani a haszonfa kitermeletlenül maradásától. Az
ákácfáért elmennek a vevők a homokpuszta belsejébe, a
legnehezebb utakon bárhová. A nyárfából a helyi szük
ségletnek megfelelő haszonfamennyiség a homokpuszta
széleihez közelebb eső, tehát könnyebben hozzáférhető
vágásokból kikerül. A messzebb fekvő és nehezebben
hozzáférhető nyárfa-vágások rendesen tűzifaként kelnek
e l ; ebben pedig oly nagy a helyi szükséglet, hogy azt
még soha sem tudtuk kielégíteni.
Ezen viszonyokat alaposan kitanulmányozva, Fekete
János jelenleg is működő főerdész — már 1898. év
végén a faértékesítés oly módját hozta javaslatba, hogy
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a haszonfát a vevők maguk termeljék, kik utalványt csak
akkor kapnak a termelésre, ha a szükséges mennyiség
megközelítő értékét bánatpénzül befizetik. A haszonfatermelés befejeztével minden vevőnek fája részletesen
felméretik és az értéktöbbletet mindegyikük utána fizeti.
Ennek megtörténte után a megmaradó fát házilagosan
tűzifává dolgozzák fel. Mondhatom, a vágások kihaszná
lása oly intenzív volt, melynél különbet nem is várhattunk.
Különösen az ákácfavágásoknál megtörtént az is, hogy
70% volt a haszonfakihozatal; nyárfa-vágásoknál szintén
elértünk 10—40 százalékot. Elértük ezen eredményt az
ákáchaszonfa 11 koronás, nyárhaszonfa 7 koronás tömör
köbméteres tőára mellett. Ezenkívül faértékesítésünknek
nagy előnye volt az, hogy minden vevő a neki megfelő
méretű és minőségű fát termelhette s vételével nagyon
megelégedett. A kitermelési munkálatok közben a fel
ügyeletet, az ellenőrzést annyira tudtuk fokozni, hogy öt
év alatt összevissza négy kihágási esetet jelentettünk, a
mi a kihágások kevés számát eléggé bizonyítja.
Példaképen felemlítem, hogy az 1902/903. tél folya

mán termeltetett:
Összes akác fatömeg

. . .
ebből: ákác tűzifa. .
ákác haszonfa és
szőlőkaró .
Összes nyár fatömeg . . .
ebből nyár tűzifa . .
nyár haszonfa .

989 45 tm8 = 100%
289-20 tm8 = 29'2%
700-25
1959-38
1711-50
247‘88

tm3
70-8%
tm3 — 100%
tm3 = 87-9%
tm8 = 12"1%

Mi erdészek — ezzel az eredménynyel teljesen megelé
gedve — ezen fatermelési mód fentartása mellett voltunk.
De mutatkoztak ám a gazdasági régimé folytán a „Visszás
állapotok“. Megmagyarázhatatlan okokból, a mi véle
ményünk, érvelésünk ellenére, semmit sem adva a fényes
eredményre, az 1903. év folyamán a haszonfa házilagos
kitermelését javasolták és bölcsen el is rendelték azt.
Ennek következtéban az 19031904. tél folyamán ígv

szállott alá az eredmény:
Összes ákác fatőmeg . . . 704-79 tm8 = 100%
ebből: ákác tűzifa
házilag termelt
haszonfa és
szőlőkaró . .
a házilagos termelés befejezése
után, tehát már tűzifának szánt
anyagból az egyik vágásba még
bebocsátott magántermelők által
még kiszedett haszonfa . . .

340-80 tm3 = 48-4%

34105 tm3

22-94 tm3 =

48-4%

3-2%

Összes nyár fatömeg . . . 4318-37 tm3 = 100%
ebből: nyár tűzifa . . 4201-80 tm3 = 97-3%
nyár haszonfa. 116-57 tm3 - 2-7%
A ki utána számit, azonnal látja, hogy ezen eredmény
az 1902/903. évi eredménynyel szemben legalább 3000
korona veszteséget jelent. Vagy a deliblati erdőgazda
ságnak szüksége volt erre a veszteségre? Ára volt ez
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annak a keményfejüségnek, melylyel a két erdőtiszt
tapasztalaton alapuló véleménynyilvánítását semmibe sem
vették. Vagy nem visszás állapotok ezek?
A ki a helyi viszonyokat ismeri, még nagyobbnak
találja a keletkezett jövedelemveszteséget, mert az
1902/903. évi ákác vágások zöme tőremetszés alá került,
tehát sínylődő ákácosokból való volt, míg az 1903/904.
évben egy oly ákácerdő került vágás alá, melyet én az
annak idején itt járt horvátországi erdőtiszteknek és min
denkinek mint mintaszerű és gyönyörű fejlettségű ákácost
| mutogattam.
I Hogy a vevők általi kitermelés (Deliblaton!) a házila
gos kitermelésnél előnyösebb, mi sem bizonyítja jobban,
mint az a 22-94 tm8 haszonfa, melyet a házilagos ter
| melés befejezése után az I. vágássorozat ákácós vágásá
I ból a magántermelők utólagosan szedtek ki. Ezen vágás
ból a házilagos termelés kihozott 39'37 tm3 ákác haszonfát, s ezzel a vágást kihasználtnak gondolta; az utánna
bebocsátott magántermelők pedig még 22-94 tm8 haszon
fát szedtek ki. Mégis, úgy tudom, hogy mindig tartja
magát a házilagos termelés melletti kardoskodás. Tartja
magát elvi kijelentésszerüleg is, a mint a vaskalap a)att
kifőzött gondolat számtalan esetben, szinte lépten-nyomon
megszokott maradni a hatalmas vasburok védelme alatt,
melyből ki még igen nagy ritkán, — de be nem igen
juthat semmi jó és helyes, hogy átalakítson, elvet vál
toztasson. A vaskalap hordása napjainkban legalább is
visszás, azért visszások a deliblati állapotok is.
Dolgozhatsz, kínlódhatsz Te magyar erdőgazda, azon
nemes törekvéssel, hogy az országos holdankénti átlagos
erdőjövedelmet legalább is egy ezredrész fillérrel maga
sabbra emeld: szizifuszi munkát végzesz mindaddig, mig
visszás állapotok lesznek!
Látod a 70% haszonfát. És ha mégis véleményedet
mered nyilvánítani, rád húzzák a vizes lepedőt, össze
férhetetlen vagy! De vigasztalódj 1 Az a sok vizes lepedő
— jöjjön az a homokkötés, csemetenevelés, ültetés, erdő
kezelés, vadászat, gombabetegség, vagy bármi más téren
—- nem más, mint egy hathatós hidegvizkúra, melyből
megerősödve kerülsz k i !
Megmondom még röviden, mi az oka annak, hogy a
haszonfatermelés Delibláton házilag nem sikerült.
Mint fentebb említém, kisméretű haszonfáról van
szó. Ennél pedig úgy a hosszmértékben, mint a vastag
sági méretekben a vevők külömböző igényeit házilagos
termelés mellett kielégíteni lehetetlenség. Ha azt a kincs
tári munkást darabszám szerint fizetik, akkor oktalanul
eldarabolja a törzset, hogy minél nagyobb keresethez
jusson. Ha pedig a munkást e tekintetben korlátozzák,
vagy ha tömörköbméterenként fizetik, akkor egész
ben hagyja a törzset, hogy az kiadósabb tömörtartalmu
legyen. Egyik esetben sem törődik a kincstári munkás a
vevő igényeivel, hanem vagy eldarabolja a törzset s
ekkor drága a termelés, vagy a másik szélsőségbe megy,
és rajta hagy a törzsön oly részeket is, melyek nem ne-
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vezhetők haszonfának. Mindkettő a vevő kárára történik.
Az első a magas termelési ár miatt nagyon megdrágítja
a fá t; a másik a törzs oly részeit is haszonfaként fizetteti
meg vele, miket legfeljebb csak tűzre használhat. Sőt ha
az igényeinek teljesen megfelelő méretű fát kap is az a
vevő, mindenesetre sokalja a termelési költséget, s inkább
nem vásárol. így történt Deliblaton is; a kész haszonfa
megmaradt és azt újabb költséggel tűzifává kellett fel
dolgozni. Tudjuk jól, hogy az a 4—20 holdas gazda nem
jön el ám kincstári vágásba fatermelő munkásnak, de
a neki szükséges haszonfát szívesen letermeli ő maga,
mert télen ráér, fáradságát nem számítja és legalább nem
kell készpénzt kiadnia a termelésért. Deliblaton nem
lehet gondolni a házilag termelt haszonfa elárverezésére
sem, mert igen veszedelmes alkalmat adnánk a pénzes
gazdáknak embertársaik kiszipolyozására, kik e vidéken
úgyis nagy hajlandóságot mutatnak az uzsorára. Meg kell
maradnunk tehát Deliblaton a haszonfának a vevők általi
kitermelése és a tűzifának házilagos feldolgozása mellett.
Feltétlen hive vagyok a házilagos termelésnek, de a
maga helyén ; a hol vastagabb méretű épületfa termel
hető, vagy a hol meghatározott méretű haszonfa-választékok állíthatók elő darabonként, 100 dbként vagy 1000
dbként megszabható és fizethető termelési költséggel.
Eljön ennek is az ideje Deliblaton. Először azonban át
kell menni valamivel magasabb vágásfordulóra; ezzel
összefüggőleg meg kell csinálni a jelenlegi gazdasági
terv nélküli állapot helyett az üzemrendezést, még
pedig Földes János erdőmester javaslata szerint — épen
Deliblaton, — az erdőkezelő és erdőrendező minden lépés
nél a helyi viszonyokkal számoljon. Rendbe kell hozni
a jelenlegi irgalmatlan közlekedési utakat; de mindenek
előtt meg kell szünniök — a gazdasági régimével —
jelenleg még lehetetlenebb visszás állapotoknak !
¥¥¥¥¥¥¥¥¥+> ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

Tanulmányút a megszállott tartomá
nyokban.
A tanulmányút, melyet az Országos Erdészeti Egye
sület szeptember hóban rendezett, a legerdődúsabb or
szágok egyikébe vezetett. Bosznia és Hercegovina 51027
négyzetkilométer területének felét erdő borítja, csupán
Finnország haladja túl 56% erdejével. Dimitz Lajos cs.
k. osztályfőnök adatai szerint erdőterületének összes ki
terjedése 2,549,715 ha., melyből az állami erdők 1,997,945
ha. 78‘4%-ot, a magánbirtokot képező erdők 551,770 ha.
21'6%-ot foglalnak el. Míg Magyarországon egy fejre
0'52 ha., addig Bosznia és Hercegovinában 1:62 ha.
erdő esik.
Az alapkőzet trias-, kréta-, jura-mész, az északi ré
szekben a flisformacio az uralkodó, mely sok helyen
eruptiv kőzetek, nagyobbára szerpentin által van áttörve,
amilyent Dobojnál láttunk. A feltalaj nagyrészt sekély
rétegű, de erőteljes és a magasabb hegyeket kivéve, min
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denütt, főleg pedig a folyók völgyeiben nagyon termékeny.
Az éghajlat enyhe, azonban a hőmérséklet igen nagy
ingadozásoknak van alávetve és a bóra gyakran okoz
károkat, különösen az erősen kiszálait, a vízválasztókon
elterülő faállományokban.
A síkság és előhegység uralkodó faneme a kocsánytalan tölgy (Qu. sessiliflora) és a cser (Qu. cerris); a
kocsányos tölgy (Qu. pedunculata) csupán a Száva és
mellékfolyóinak lapályaira szorul. A tulajdonképeni Karsterdő fanemei: a Quercus pubescens, sessiliflora és cerris,
ezekhez társul a Fraxinus Ornus, Ostrya carpinifolia, Acer
campestre, monspessulanum és a Carpinus duinensis. A
Drina völgyében föllépő magyar tölgy (Qu. hungarica) a
Karsterdő alakzatának képét már teljesen megváltoztatja.
Előfordulnak még a macedóniai tölgy (Qu. macedonica),
a Quercus brutia, a sötét fenyő (Pinus Laricio), az éger
és fűz, a fehér és fekete nyár, valamint gyéren a nyir.
Különösen jellegzetes Bosznia előhegységeiben a bokor
alakzat, illetve a bokros legelő, mely Petraschek Károly
udvari tanácsos adatai szerint 1,438,262 ha. 53%-ot
foglal el; a szálerdő 37% , a sarjerdő 10%.
Megszállott tartományaink magas hegységeit a fenyő
koszorúzza, de az nem alkot zárt övét, hanem hol zárt
fenyő állományok, hol zárt lomberdő, hol elegyes erdő
hatol föl a fatenyészet felső határáig, bár a bükkerdő
alsó határa a fenyőerdőnél alacsonyabban van. Dr. lovag
Beck a bükk alsó határát a Narenta szoros közelében
találta 150 méter magasságban a tenger szine fölött,
Carpinus duinensis és Palurius aculeatussal elegyesen.
Ez utóbbi fanemmel különösen Hercegovinában találkoz
tunk gyakrabban s midőn először szembe ötlött, többen
buján nőtt, elbokrosodott zelnice megygynek vélték. Szór
ványosan előfordul a gyertyán és az Acer obtusatum. A
bükkel elegyesen a luc-, jegenye-, erdei-, fekete-fenyő
és a tölgyfélék lépnek fel. A fenyőöv szélessége dél felé
apad. Boszniában 573 m., Hercegovinában 500 m. A vörösfenyő ritka jelenség. Azonban Konjica mellett az Ernagoran — sajnos csak távolról — Pinus leucodermio állo
mányokat láttunk. Ezen fanem előfordulása és tenyészete
a cirbolya fenyőre emlékeztet, a hercegovinai hegyeken
300—400 m. széles övét alkot, s egymástól elkülönített
részletekben fordul elő. Felső határa 1800 m.-nél észleltetett, hol még megtartja faalakját s gyakran henye fenyő
vel elegyül, hozzá társul még a bükk, a tűlevelűek csak
nagyon kivételesen. Érdekes faneme még ez országnak,
kivált a bosznia-visegrádi kerületben, az omorika fenyő
(Pinus Omorica), mely Pinus Laricio és silvestrissel,
Picea excelsa, Fagus silvatika és Acer Pseudo platanussal elegyesen fordul ott elő. A 30—40 m. magasságot
elérő, kúszált, mintegy lenyirbált galyazatú, szép fanem
ről sikerült fényképeket mutatott Károlyi Árpád erdőgond
nok. Sajnos, hogy e növényföldrajzi tekintetben fontos
fanem kivesző félben van, mint a Pinus Peuce, mely
már csak eltörpült alakban található a Lim folyó forrá
sainál. Ha mindezekhez hozzá képzeljük az adriai tenger-
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darabot elperelnek s ott a bégek és
kmetek fészkelik be magokat — hanem
a legeltetés! — mikor az erdésznek nem
csak vaddal, fagygyal, hóval, viharral
kell megküzdenie, de elkeseredett har
cot kell folytatnia a kecskék és juhok
százezrei ellen.
Omer pasa 1869. évi erdőtörvénye
i ott malaszt maradt és csak az okkupació után, az osztrák-magyar monarkia kezelésében lett Bosznia és Herce
govina erdőgazdasága rendezve és az
adott nehéz viszonyokhoz lehetőleg si
muló, céltudatos intézményekkel a szi
lárd alap lefektetve, melyen a rendszeres
erdőgazdaság nagy műve fölépíthető.
Jelenleg a 6 kerületre és 50 járásra
beosztott ország erdőgazdaságát az or
szágos kormány erdészeti ügyosztálya
Miklau Valentin erdőtanácsos várja a magyar vendégeket.
vezeti, összesen 73 szakképzett erdőfő
part örökzöld bokrait, babérerdeit, a parti fenyőt (Pinus tiszt, 15 erdőgyakornok, 89 erdőőr, 8 erdőlegény, 385 erdőhalepensis), a mandola fenyőt (Pinus Pinea), a Pinus brutia-t véd és 25 községi erdővéddel látva el az erdészeti teendő
és Pinus Pinastert, a Ragusa mellett látott canosai ős ket, mintegy 700,000 K évi költséggel. Az állami erdő zöme
platánokat (Platanus orientalis), szemeink előtt áll a nagy kiterjedésű üzemtestekben lesz kezelve 12 önálló
megszállott tartományok változatos fatenyészete a magas erdőgondnokság által, melyeknek működési tere és hatás
szűk völgyekben, kiterjedt fensíkon és hegyüstökben, köre leginkább erdőhivatalainknak felelnek meg. A föl
melyeknek jó darabját a boszniai szaktársak szives veze nem tárt erdők túlnyomó része kezelésen kívül áll, s az
tése mellett bejártuk.
legfeljebb az erdőőrzésre és erdővédelemre szorítkozik.
Bolyongásainkban meggyőződést szerezhettünk arról,
A boszniai kiránduláson résztvevőknek szeptember 4. és
hogy Bosznia és Hercegovinában, ahol még 25 évvel 5-én a pribnici erdőgondnokságot volt alkalmuk meg
ezelőtt a természet busásan felhalmozott kincseit nyaktörő tekinteni. Ezen erdőkezelőség erdőterületének kiterjedése
mészkő ormok teljesen elzárták a külvilágtól, ahol az az 59,000 ha.-t is meghaladja, mely a kis- és nagy
évszázados erdők a csendes enyészetnek és a benszü- Usora, valamint a Lukavac patak völgyeit felölelő hegy
löttek gondatlan pusztításainak voltak kitéve — ma már oldalakon összefüggő testet képez. Mintegy 13,000 ha.-t
a modern teknika csodálatos eszközei fölpattantották a részben elegyetlen, részben bükk és fenyővel elegyes
berozsdált zárakat és hozzáférhetővé tet
ték a gazdag tárházat a világkereskede
lemnek, a közjónak. Láthattuk azt a
sokoldalú, kitartó, önfeláldozó munkás
ságot, melyet az erdő szolgálatában álló
tisztelt szaktársaink serényen kifejtenek.
És milyen nehéz viszonyok között! A
birtok tulajdonjog még ma is zilált, za
vart; az ó-szláv zadruga, a középkori
olasz és magyar intézmények hatása
alatt fejlődött úri és jobbágyjog, a korá
non nyugvó mohamedanus jog egymásba
szövődéséből keletkezett és a porta által
kibocsátott 1758-iki földtörvényen alap
szik. Ami az erdők rendszeres kezelésére
ólomsulyként nehezedhetik, az itt min
denféle alakjában föltalálható. A szol
galmak egész láncolata ver béklyót az
erdőkezelőre — és az még hagyján,
Indulás Lunistéről.
mikor a Tápiákkal az erdő szivéből egy
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kocsánytalan tölgy szálerdők, míg a terület többi részét
tiszta és fenyővel elegyes bükk-állományok foglalják el.
Utunk a Bosna katlanjában és a Kis-Usora völgyében
vezetett a Javorova-ptaninára. A vasút, a keskeny or
szágút, a gyalogösvények, a folyók, patakok mentén, a
városok és falvak közelében, mindenütt, a hol az erdő
ember és állat által könnyebben volt megközelíthető,
Bosznia sajátos bokorerdő alakzatának nyomasztó képe
tárult szemeink elé. Mint a Bethlehem-járók girbe-görbe,
csillogó homokszemekkel bevont papirszikláira ragasztott
ágas-bogas mohaerdők, olyan benyomást tesznek a szem
lélőre a pittoreszk sziklákhoz, kövekhez görcsösen tapadó,
eltörpült bokrok az egyes kiemelkedő, legalyazott, megkopasztott, óriásnak indult tölgyfákkal. Bizony bethlehemi
gyilkosság volt ez, és a mit az újkor herodesei megkí
méltek, elpusztították azt a kecskék és juhok. Azonban
mélyebbre hatolva a festői tájba, a sivár képet már jó
karban levő, elég sűrű sarjerdők élénkítik, mig feljebb és
beljebb ezeket is hatalmas szálerdők váltják fel és hanga,
vadpáfrány (Bujád) között megállva, magasan fejünk fe
lett susog a lomberdő, szemünk meg az óriás méretű
fenyők üde zöldjén pihenhet. A Javorova tölgyerdőségei
ben megszemlélt vágások szabálytalan fokozatos felújító
vágásokhoz hasonlítanak. Az erdők felső szélei sűrűbben
vannak föntartva, az erős szálalás jellegével biró részeken
szórványosan vagy csoportokban közép- és vágható korú
hagyásfák, közbe sikerült természetes felujulások, s itt-ott
a hézagokban nagyobbára feketefenyő csemetékkel mes
terséges pótlások.
Az ország tölgyerdeinek kihasználása még a török
uralom alatt, a múlt század első ötvenes éveiben vette
kezdetét és a hetvenes években érte el tetőpontját a
törzsönkénti kihasználás, melynél a vevő fél nem a tör
zset, hanem 1000 drb. dongát egy aranynyal fizetett.
Elképzelhető, hogy ezen értékesítési mód a lehető leg
nagyobb fapazarlással járt. A paraszt sem törődött azzal,
hogy itt egy kiválóan értékes erdőterményről van szó,
csak oly kevésre becsülte a tölgyet, mint a bükköt. A
legszebb tölgyrönköket kerítéseinél használta föl, melye
ket télről-télre feltüzelt.
Az osztrák-magyar monarkia erdőkezelősége tehát
Bosznia és Hercegovinában nem talált zárt, idős tölgy
erdőket, hanem nagyrészt erősen kiszálait állományokat,
melyekben a természet a felújításról szerencsére eléggé
gondoskodott. Tőbbé-kevésbé csak ott maradtak érintetle
nül ia tölgyerdők, a hol a tölgy előfordulásának nyúlvá
nyain elegyes állományok voltak, vagy oly fekvésnél,
mely nehezen volt megközelíthető és a főútvonalakkal
nem állott összeköttetésben. Bosznia és Hercegovina át
vétele után a népszokások és hagyományok lehető kí
mélése mellett az ország elmaradt anyagi és szellemi
kultúrájának rohamos föllendítése nagymérvű befekteté
seket követelt, melyeknek fedezésére a tölgyerdők hoza
mai önként kínálkoztak. A józan, tisztán erdészeti szem
pontoknak e magasabb célok előtt háttérbe kellett szorul-
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niok, s igy az erdőkezelőség továbbra is megmaradt az
idős tölgy-törzseknek dongatermeléshez leendő törzsön
kénti eladásánál, de már némi műszaki teendőket is
végeztetett annyiban, hogy az eladásra kerülő tölgy
törzsek ki lettek válogatva, kijelölve és megbecsülve.
Az 1882. évtől kihasznált tölgy törzsmennyiség igen
nagy területre oszlik meg úgy, hogy a kocsánytalan tölgy
egész előfordulási területén 52 drb. törzs kiszedése esik
minden 10 ha-nyi vágásterületre.
A használatok ezen alakja mellett, figyelembe véve a
kedvező természetes felujulást és hogy fiatalabb korosz
tályok állanak fenn, nem lett ugyan érintve a tölgyállo
mány mint olyan, de a tölgy szálerdők legidősebb kor
osztálya — összesen mintegy 160,284 ha. — egyidőre a
rendszeres véghasználatokból ki van kapcsolva és az
erdőápolás szolgálatában álló előhasználatokra utalva.
Ezen bizonyára messzemenő használatok keresztülvitelét,
az előbb említetteken kivül, azon körülmény is indokolta,
hogy a kihasznált tölgyállományok túlkorosak és mint a
vágásokban lévő tüskökön és hagyásfákon észlelhettük,
bélkorhadtak, csúcsaszályosak voltak, ami miatt további
föntartásuk évről-évre nagyobb veszteségekkel járt volna.
Különben 1903-ban a közös ministerium beszüntette a
tölgytörzsek eladását és jelenleg csupán a még fönálló
szerződések utolsó, csekély követelményei nyernek ki
elégítést.
A pribinici erdőgondnokság zöme 46,130 ha. részben
tiszta bükk, részben fenyővel elegyes bükkállományok a
Boszniai Faértékesítő részvénytársaság vállalatának van
nak lekötve, ezen célnak megfelelően berendezve és
erdőgazdasági üzemtervvel ellátva.
Az 1901. évi állapot szerint van:
23,285 ha. őserdő jellegű csak gyengén szálait állomány.
18,968 ha. egyenetlen korú — 4000 ha. idős, a többi
középkorú és fiatal — állomány, szálaló üzem
módban.
3,877 ha. szálaló vágás.
A haszonfa fatömege becsültetett:
4,414,820 tm. bükk
622,990 „ jegenye-, erdei- és feketefenyő
5,037,810 tm. Azonban ez adatokkal úgy a bükk, mint
a tűlevelűek fakészlete — az eddigi tényleges vágatási
eredményekből ítélve — majdnem 30%-al alacsonyabbra
van becsülve, miért is ez évben a becslés átvizsgálása
kezdetét vette.
A használatokra vonatkozó előírások fatömegen alapuló
hozamszámítási móddal 120 éves vágásfordulóra akként
vannak szabályozva, hogy 1901-től
az I. évtizedben 8060 ha. 912,710 tm.
a II.
„
7008 „
919,250 „
a III.
„
5887 „
923,170 „
összesen 20,955 ha. 2.755,130 tm.
kemény fatömeggel szálaló és fokozatos felújító vágások
ban jön kihasználás alá, illetve miytán az előkészítő vé-
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gásoknál a fakészletnek 0'6—0 7 lesz csak kiszedve,
13,620 ha., ezenkívül mintegy 25,000 ha. a kincstár saját
szükségleteinek fedezésére szolgál és a IV. évtizedtől
kezdve vétetik rendszeres üzembe.
E használatokkal párhuzamosan folynak a fenyőhasz
nálatok is. Az előírás szerint:
az I.
a II.
a III.

évtizedben
„
„
összesen

191,720
157,510
106,030
455,260

tm.
„
tm.
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üres kocsikat lovak vontatják a vágás közelébe, ahonnan
a kocsik fával megrakodottan, önsúlyuktól hajtva futnak
le a lejtőn, sebességüket bizton működő fékek szabályoz
zák. A bosznia-hercegovinai államvasutak vonalától Usora
állomásnál elágazó kincstári erdei vasúthoz csatlakoznak
a már 53 2 km. hosszban fölépült, ugyancsak gőzüzemre
berendezett társulati vasutak, melyekből még 27'8 km.
fölépítése van tervbe véve. Úgy az erdei vasutak, mint
más szállító-eszközök költségeit a kincstár fedezi. A tár
sulat az első befektetésekről és a későbbi kiegészítések
ről tartozik gondoskodni és a szükséges pénzösszeget az

Tehát az egész üzemosztálynak 30 évre rr egállapított
hozama . .211,290 tm, egy évre átlag 107,012 tm., vagyis
2 32 tm. esik 1 ha.-ra.
azokat, melyek a személy és idegen vagyon szállítá
A vágások szabálytalan fokozatos felújító vagy erős sát bonyolítják le a kincstári usora—teslic—pribinicsi
szálaló vágások. A bükk szépen felujul és a fenyők ter fővonalon. Teslicen egy nagyszabású falepárló gyár áll.
mészetes felujulása is sikeresen halad úgy, hogy még az A terjedelmes telepen keresztül-kasul vasúti vágányok
vezetnek, melyeken
első fordulószakban
a Petraschek-féle ki
a takarító vagy föl
válóan ügyesen ki
szabadító vágások fo
ganatosíthatók lesz
gondolt, szafca lalmanek.
zott, vasszerkezetű
A Boszniai Faér
kocsik futnak nyers
tékesítő részvénytár
faanyaggal és kész
saság a fát épületiparcikkekkel megra
kó doltan. Elhaladva
és fürészanyagnak
a temető mellett: az
dolgozza föl, előállít
elavult, haszndlalon
telített faiparcikke
kivül helyezett üstök,
ket, gyárt ecetsavas
meszet, ecetsavat, (a
óriási katlanok, gé
szeszt, methylalkopek, hengerek mel
holt, acetont, terpen
lett, mely ócska va
tint, kátrányt, fasze
sakba százezrek van
net és egyéb, a fa
nak betemetve, elju
száraz lepárlásánál
tunk a nagy faraktár
nyerhető terménye
hoz, ahol bükk szín
ket s mindezeket a
hasábokból meg1
V ágásrészlet K usace m elle tt. (V asúti híddal.)
számlálhatlan ürmévilágpiacra viszi. A
darabos kemény fa
terek vannak felhal
szenet a kincstári kezelésben álló vasműveknek Varesre mozva, a levegőcserét előmozdító, s azzal a kiszáradást elő
szállítja, ahol helyt kohó 1 métermázsa bükkfaszén kö segítő különleges rakásolási móddal. A légen száradt bükk
rülbelül 2 K 60 f-be kerül. Legújabban faszén-brikettek nagyrészt még szárító helyiségekbe jut, s onnan a szenítésgyártásával kisérleteznek. A faszén-porból préselt tüzelő hez a Kunce-féle boksa-kemencékbe, melyekből 4-es cso
anyag, főleg motoros kocsik fűtésénél felelne meg, miután portokban 44 van fölépítve, mindegyikük 40 ürm. fa befo
szabályos téglány alakja mellett kis helyen elhelyezhető, gadására. A kivitel részleteit a társaság titokban tartja.
csakhogy előállítási költségei aránylag nagyon magasra A szenítés befejezése után a faszén a kemencékből gerúgnak, miért még nem hódíthatott tért a kereskedelem reblyékkel pléh-ládákba lesz vonva, melyek megtelvén,
ben ; hasonlóan vannak a faszénnek pírszénné való át fedéllel betakarhatnak és a hézagok agyaggal jól bekenetnek. Mintegy 12 óra múltán a szén kihűlt, a ládák
alakításával is.
A kemény és lágyfának szállítása a részvénytársaság félszerbe tolatnak, hol tartalmuk vaspálczákból alkotott
falepárló telepéhez Teslicre kincstári kezelésben történik. rácsozatra üríttetik. Az apró szén a rácson átesik, a darabos
A szállítási eszközök alapját az Usora—Teslic—Pribi- szén pedig azon lecsúszik a raktárba. Minden kemencé
nic-i 40 8 km. hosszú kincstári erdei vasút képezi. Se hez hűtő készülék van csatolva, mely a kátrányt és fa
gédszállítási eszközökül szolgálnak a bjela-rekai vizi fa- ecetet folyóssá teszi, a sürithetetlen gázok fűtésre szol
csusztató fékpályák és több erdei lóvasút, amelyeken az gálnák. A fa száraz lepárlásának menete a következő:
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Fa

-gázok

folyadékok

faszén

lepárlása

nyers kátrány

nyers ecet

A leüllepedett és megtisztult nyersecet sajátosan épült
rézüstökben újabb lepárlásnak lesz alávetve, melynél az
egyik oldalon a faszesz, a másik oldalon a nyersecetben
feloldott kátrány kiválik. A lepárolt faecetet mészszel
telítik, a Calciumacetatot megtisztítják, azután a viz
elvonása céljából gőzölik és a nyert pépet nagy szárító
kon teljesen víztelenítik. A megszárított ecetsavas mész
földarabolva, megrostálva és zsákokba téve jön a keres
kedelembe, alapját képezve két más gyártmány előállí
tásának : az erős, tiszta ecetsavnak és az aceton-nak.
A nyers ecetből kiválasztott faszesz ismételt lepárlás
által tisztül meg. Ezen eljárás először az előfolyást (Vor
lauf) adja, mely sok acetont és más igen folyékony tes
teket, mint abdenydet és különféle aethereket tartalmaz.
Ezt követi a majdnem kizárólag methylalkoholból álló
középfolyás (Mitellauf), azután az utófolyás (Nachlauf),
mely allylalkoholt, sok vizet és olajokat tartalmaz.

nyers faszesz

Az átlagos kihozatal a 3 legulóbbi üzemévben 1 ürm.
bükkfából: 145-71 kg. legjobb minőségű kemény faszén,
27’49 kg. faecetsavas mész, 7 21 kg. faszesz és 26 08
kg. kátrány volt. E falepárló gyár nagyságára enged kö
vetkeztetni már csupán annak is fölemlítése, hogy napi
vízszükséglete 6 millió liter.
A teslici falepárló-telep felhőtverő kürtője hirdeti, hogy
Bosznia és Hercegovina erdőterményeinek földolgozása
ipari célokra a jelenkor fejlődésének zenitjén áll és erdőgazdasága számottevő tényező az ipar terén. Ezen be
nyomással hagytuk el Teslicet és további utunkban sem
csalódtunk sehol: mindenütt a föllendült erdőipar élet
erős lüktetése; mindenütt a lázas munka, mely a ter
mészet legszebbb kincseit kiaknázza gyakorlati szellem
ben keresztül vitt, szakavatott kezelés mellett.

Mitske
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— K ö n yvism ertetés. A z erdei szalonka és vadá
szata (Vadászati monográfia). Irta: Lakatos Károly. Az
erdei szalonkának, ennek a sok tekintetben rejtelmes
életviszonyú kis erdei csodának vadászati monográfiája
irodalmunkból mindezideig hiányzott, de sőt, néhány rég
elavult művecskétől eltekintve, hiányzott magából a vi
lágirodalomból is. E hiányt azonban pótolja Lakatos Ká
roly kiváló ornithológusunk s vadászati szakírónknak egy
a fönti cim alatt most megjelent monográfiája által, mely
nek révén szegényes vadászati és egyben ornithológiai szakirodalmunk is egy valóban nagybecsű művel gazdagodott.
Szakszerű kiválóságán és hézagpótló becsén kívül emeli
e mű értékét még az a körülmény is, hogy hazánkban
első e nemű mű az önállóan összefoglaló vadászati mo
nográfiák terén, miért is igazán hálás lehet a magyar
vadászközőnség Lakatos Károlynak, ki különben is fá
radhatatlan buzgalommal és kiváló szakértelemmel igyek
szik elhanyagolt vadászati szakirodalmunkat nagybecsű
alapvető művekkel gyarapítani, melyeket a paloták va
dászkedvelőitől kezdve le a vadőrök szerényke gunyhójáig mindenütt megtaláljuk a tegezes istennő hívénél.
Lakatos Károly művei a legmagasabb helyen is méltány
lásban részesülnek, hisz csak nem rég történt, hogy egy
másik nagy munkája dedikatiójának elfogadása által Jó
zsef Ágost főherceg tüntette ki Lakatost.
Szerzőnek ezen újabb könyvét átlapozva, rendkívül
érdekes és mesteri tollal megirt fejezeteit találjuk ebben
a szalonka életviszonyai és természetrajzi sajátságainak,
melyek mind a szerzőnek eredeti megfigyelésein és ta
nulmányain alapulnak; — továbbá föl vannak dolgozva
e műben mindazok a tudnivalók és sportszerű érdekes
ségek, melyek a vadászat szempontjából érdekkel bír
hatnak szent Hubert híveire; szóval, e műben nemcsak
a vadász, hanem a szaktudós is megtalálja a maga ré
szét és érdekét.
A könyvet L. Egerváry Gyula országos vadászati fel
ügyelőnek, vadászati érdekeink eme érdemes élharco
sának ajánlotta. Tehát méltóbb helyre alig adresszálhatta
volna szerzője.
A mű 10 nagy 8-adrét ívnyi terjedelmű s igazán elő
kelő diszszel van kiállítva. Igen emelik értékét és díszét
a művészi kivitelű színes műmellékletek, szövegrajzok s
igen sikerült vadászati képek, valamint az igen jól festő
színes boríték is.
Ára igen szép aranymetszetü, festménynyel diszesített
vászonkötésben 3 forint; fűzve 2 forint. Megrendelhető
a könyv a pénz előleges beküldése vagy utánvét mellett
ifj. Nagel Ottó könyvkereskedésében Budapesten, Muzeum-kőrut 2. szám.
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— L egelő- é s h av a sg a z d á lk o d á s. (Irta: Berendi
Béla.) A legelő- és havasgazdaság kérdésével az irodalom
terén hazánkban senki sem foglalkozik oly buzgalommal,
mint Berendi Béla erdőmester. Külföldi tanulmányútjain,
valamint idehaza sok év alatt szerzett tapasztalatait több
füzetben tette közzé s a lapunk zártakor beérkezett 391
oldalra terjedő számos képpel illusztrált könyve ujabbi
bizonyíték, hogy szerző fáradhatatlanul munkálkodik most
is e fontos közgazdasági kérdésnek tanulmányozásán.
E legújabb munkát idő rövidsége miatt nem ismer
tethetjük, csupán annyit jegyzünk meg, hogy futólagos
betekintés után is annyi érdekes és tanulságos dolgot ta
láltunk benne, hogy azt mindenkinek, aki az erdő és
legelőgazdaság iránt érdeklődik, legmelegebben ajánlhatjuk.
A könyv szerző tulajdona s nála — Budapest, II. Borzutcza 6. sz. — megrendelhető. Á ra: 5 korona.

..... ..... ...... .

Élmények a legsötétebb Afrikában.
Közli: Arab.

III.

Párduc-lesen.

Sokszor hallottam, — írja Vialovszky, — hogy a tig
rist, oroszlánt s más hatalmas ragadozókat egy kis óva
tossággal, okos számítással veszély nélkül zsákmányul
lehet ejteni, de abban minden forróövi vadász egyetért,
hogy a párduc-vadászatnál semmi sem veszélyesebb, s
ott a legügyesebb, leghiggadtabb vadász is az életével
játszik. Ez a tudat folyton izgatta szenvedélyemet s
várva-vártam az alkalmat, hogy részem legyen egy ilyen
veszedelemben is; persze hozzá fűztem ama szép re
ményt, hogy eddig tapasztalt jó szerencsém ezúttal sem
hagy cserben.
Ez időtájt mintegy 10 kilométerre táboroztam embe
reimmel a híres kongói rengeteg őserdőktől, melyekben
a párducok nagy számmal tanyáztak, s hol nem egy
merész európai vadásznak hullott a vére ádáz karmaik
miatt. Ez a ravasz bestia ugyanis nem egykönnyen adja
el szépséges, drága bőrét s a ki puskavégről akar vele
érintkezésbe lépni, az higgadt, biztoskezű vadász legyen,
mert a párduc csak egy lövést vár be s ha ez az első
lövés meg nem bénította minden erőit, akkor a követ
kező pillanatban már ő a támadó fél, még pedig kegye
lem nélkül, irtózatos vérszomjának egész tüzével. Sok
szor megesik, hogy a vadász észre sem veszi, midőn a
párduc egy-egy közeli bokor mellé sompolyogva leskelődik rá; oly nesztelenül jár, s oly hasonlatos színe van
a növényi környezetéhez, hogy csak a legéberebb figye-
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lem képes őt rejtekeiben felfedezni, még akkor is, ha az
ember lesben várja. Olykor ugyan elárulják őkéimét a
félénk majmok, melyekre szívesen vadászik, s még az
alacsonyabb fákról is leszedi ezeket a kis bohócokat,
melyek halálos ellenségük közeledtét visítással és őrült
ugrálással jelzik.
Én arra határoztam el magam, hogy kikötött kecske
mellett, lesben teszek kísérletet. Ezen célból benszülött
vezetőmet elküldtem néhány lovas kíséretében, hogy ke
ressenek részemre olyan leshelyet, melyen bizonyosan
alkalmam nyílik a párduccal megismerkedni, s egyszer
smind meghagytam nekik, hogy a kiszemelt helytől egy
kilóméternyi távolságban készítsenek alkalmas szállást
is, hogy ott kíséretemmel felüthessem legközelebbi ta
nyámat.
Alkonyat volt, midőn a lovasok sátram előtt megálltak
s az öreg Jetacho nagy alázattal jelentette, hogy „biz
tosra megyünk, az ázott homokban friss nyomok vannak
és a majmok is nagyon nyugtalanok“’ Másnap hajnal
ban egész kíséretemmel útra keltem, s délben már az
uj állomáson, a fenséges rengetegtől alig 400 lépésnyi
távolságban, pipaszó mellett szőttem az esti les izgató
terveit. Vezetőm azt ajánlotta, hogy egy sziklarakástól
alkotott természetes kőbástya megett üljek lesbe, honnan
csak egyes hasadékon keresztül lehetett volna kilátni, de
persze a legnagyobb biztonságban. Én ezt a helyet nem
véltem valami nagyon alkalmasnak, mert arra számítot
tam, hogy véletlenül úgy jön majd a párduc, hogy ép
pen a sziklák miatt nem birom majd észrevenni; azért
is tovább kutattam, miközben egy mély szakadéknak
felső párkányán a bozóton át olyan úttörést fedeztem fel,
mely kétségtelenül valami ragadozó állandó váltójának
látszott. Egy kis körültekintés után hamar készen is vol
tam tervemmel, s miközben vezetőmet elküldtem a pó
rázra kötött kecskéért, vadászszékemet úgy helyeztem el,
hogy azon ülve éppen a szakadék párkányával egyszint
voltak szemeim, s az előttem lévő ritkás bokrokon ke
resztül mindenfelé tiszta kilátásom esett; ellenben az
én egész testem fedve volt a szakadék párkányzata és
a bokrok által.
A kecskét tőlem 40 lépésre köttettem ki, s vezetőmet
visszaküldtem azon útbaigazítással, hogy ha a lövés után
kürtömmel nem adok jelt, vagy ha kitűzött időig lövést
nem teszek és kürtjeit sem adok, akkor baj ért, tehát
jöjjenek segítségemre, úgyszintén akkor is, ha kürtölők.
Hogy mily üdvös és szükséges dolog a vadászatnál ilyen
megállapodásokat létesíteni, az a következőkből kitűnik.
Délután 4 óra lehetett, midőn leshelyemre leteleped
tem, s kétcsövű 500-as expressemet megtöltve, felhúzott
kakasokkal térdeimen keresztül fektettem. Szegény kis
kecském ott állt előttem, mint egy áldozati bárány, lát
szott rajta, hogy rósz sejtelmei vannak, mert nyugtala
nul tekingélt köröskörül, s midőn kötelékét többször hiába
próbálta engedékenységre bírni, akkor szegény pára el
kezdte síró rémedezéseit, mely a rengeteg erdő félelme
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tes csendjében úgy hangzott, mintha az öreg fák lehulló,
korhadt ágai búcsúzó utjokban azt kopognák végig, hogy
„memento mori!" Ez a félénk, recsegő .hang szinte bor
zongásba hozta egész testemet s az jutott eszembe, hogy
talán mégis jobb lett volna — a sziklák között foglalni
állást. Szinte erőlködnöm kellett, hogy vissza nyerjem hig
gadtságomat, mert már-már inamba szállt a bátorság,
midőn eszembe jutott, hogy nem messze az én leshe
lyemtől egy fába vert tőr-penge jelzi azon helyet, hol
fél évvel előttem egy vakmerő svéd botanikust teljesen
leskalpirozott egy ilyen bestia; a mi úgy történt, hogy
a botanikus megfogott egy kis majomkőlyköt, melynek
sírására a közelben ólálkodó párduc nyomban ott ter
mett, s midőn a szerencsétlen ember ijedtében rásü
tötte revolverét, az .egy ugrással rávetette magát és egész
fejét és arcát lenyúzta éles karmaival.
Már mintegy r,/4-ed órája ülhettem a lesen s az erdő
kezdett sötétbe hanyatlani, midőn minden előzetes nesz
nélkül csak azt vettem észre, hogy az én kecském le
roskad, s felette két világító tüzes pont ragyog, mintha
kis mécsek égtek volna ott. Olyan kísérteties jelenség
volt ez, mely egy pillanatra a szellemek világát hozta
emlékembe, de a másik pillanatban önkéntelenül vállárá
hoz emeltem fegyveremet s a két tüzes pont kellős kö
zepét célba véve, elnyomtam a ravaszt . . .
Azt mondják az embereim, hogy félholtan találtak meg
a szakadékban egy sziklarakáson fennakadva, összemar
cangolt ábrázattal, s egész nap locsoltak, kentek, itattak,
mig visszatért belém a lélek. A szám, meg az orrom
kétrétben csüngött, a jobb karomon és vállamon húsca
fatok jelezték a véres küzdelem nyomait s a szemeim
világát csak az őrizte meg, hogy a bestiának egyik
praelia a kalapomba akadt s azzal együtt simogatta vé
gig arcomat, mig a másik előlábainak gyilkos karmaival
az orromat, számat és karomat tette nyomorékká. Csú
nyán tönkretett a nyomorult vérszopó, de vigasztalódva
nyögtem az ágyat, mert megkerült ő is; néhány száz
lépéssel alább ott találták meg a szakadék fenekén. Csak
annyi ereje volt a lövés után, hogy rám vethette magát
s rajtam keresztül zuhant le a meredek sziklafalon. Szügyén volt találva feltétlenül halálosan, de a lábaiban még
volt erő s bosszulatlanul nem adta meg magát. És ez
megfejthetetlen tünemény marad előttem örökké, mert
többre nem emlékezem, csak arra, hogy lövésem füstje
még el sem oszlott, s mielőtt sejthettem volna, hogy mi
fog történni velem : borzalmas fájdalomtól elkábulva zu
hantam alá.
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Iszik-e a fővad meg az őz?
Egyik munkatársam a minap arra a sürgetésemre,
hogy Írjon valamit a Magyar Erdésznek, ezt válaszolta:
„Én már rég rájöttem arra, hogy az emberek legtöbb
bajának az oka az elhangzott beszéd és az irás s mi
vel nálam ezért házi renddé vált a hallgatás, egyelőre
nem irok lapod részére semmit.“ Elgondolkoztam és
megvallom, bosszankodtam is a levél tartalmán, mert
Írója ugyancsak rövidesen és itt meg nem okolható igaz
ságtalansággal akart elbánni a zsurnálisztikával. Szeren
csémre ugyanavval a postával érkezett egy másik levél
is, abban meg egy kiváncsi, vadász arra kér: imám meg
a szerkesztői üzenetekben, hogy mit tapasztaltam az idei
szárazságban ? iszik-e a fővad, őzvad ? — mert egy tár
saságban nagy vita támadt e kérdés felett s annak el

döntését válaszomtól tették függővé. Amint aztán ezt a
második levelet az első után elolvastam, bosszúságom
elmúlt s igazat adtam az első levél Írójának, hogy van
nak — habár csak kivételesen — esetek, mikor az irás
is okozhat bajt az embernek. Eszembe jutott, hogy ez
előtt éppen 10 esztendővel egy külföldi német vadász
lapban azt irta valaki, hogy az őzvad sohase iszik —
már természetesen vizet — s hivatkozott 30 éves gyakor
lati erdészkedésére, mely alatt egyetlen egyszer sem látta
még csak közelében sem a pataknak az őzet.
É s mivel akkoriban is éppen úgy, mint ma, a bolond
gombák igen gyorsan szaporodtak, ez a képtelen állítás
aztán rengeteg port vert fel néhány német lap hasábjain.
Sűrűn jelentkeztek a vadászok, hogy bizony nem iszik
az őz soha, ők is eleget csetlettek, botlottak az erdőben,
de őzet nem láttak inni.
Milyen is az emberi természet! A legbadarabb állítás
nak azonnal akad egy sereg védője. Az ellenkező né
zetnek is volt aztán természetesen hive s habár az még
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képekkel is igyekezett szemlélhetővé tenni, miként szürcsöli a tiszta patakvizet az őz és miként nyalja a szarvas
és az őz a fagyos havat, sokáig folyt a vita e kérdés
fölött. A végén még én is nyilatkoztam a németeknek,
azt állítván, hogy bizony iszik a fővad meg az őz is, ha
szomjas, és ha van mit.
Még ha nem láttam volna is nagyon gyakran a nap
nak minden szakában úgy a fő-, mint az őzvadat az
erdő sűrűjéből a patakhoz és vissza váltani, vagy két
szer pedig az őzet tisztán szürcsölni, akkor sem állítot
tam volna, hogy az őz vagy a szarvas soha nem iszik,
mert ez merőben ellenkezik a természet és az állatvilág
élettörvényeivel.
Hogy kevés ember látott őzet, szarvast inni, azt kész
séggel aláírom.
Az őz is, a szarvas is éjjeli állat. Mindkettő keveset
mozog nappal. Legelés közben is alig van az embernek
alkalma megfigyelni azt a pillanatot, melyben az őz a
patakból iszik, mert az alkonyat, az erdő homálya, szó
val a kilátás minduntalan lehetetlenné teheti azt. De
meg eltelhetnek hetek s talán hónapok is egymásután,
hogy az őz csakugyan nem iszik. Ezt onnan tudjuk,
hogy vannak olyan 1000 holdat jóval meghaládó erdő
részek, ahol se patak, se forrás nincsen, de azért őz van
benne mindig. A patak és forrás vizét pótolja olykor az
eső, néha a harmat, dér és a hó. Télen, mikor heteken
át kemény hóréteg borítja a természetet, a szarvas és őz
hóval vegyesen fogyasztja sovány táplálékát, nyáron pe
dig, mikor dús asztalnál válogathat a különféle terítékek
ből, valamennyiben talál annyi vizet, hogy szomjúságát
csillapítsa. Ősszel és tavasszal az eső, a harmat és a dér
nedvessé teszik a vad részére a legelőt s igy aztán
csakugyan nem szalad az őz hanyatthomlok a csermely
nek, pataknak, mint a szarvasmarha.
Ez még nem jelenti azt, hogy az őz sohasem iszik. A
legszárazabb hónap nálunk az augusztus. Ekkor van az
őz legtöbbször arra utalva, hogy szomjúságát a patakból,
forrásból csillapítsa. Ilyenkor van legkevesebb víztartalma
a fűnek, a fák levelének, de harmat, eső is ritkábban
van, mint a többi nyári hónapokban lenni szokott. A
nagy meleg következtében az állat testéből való elpárol
gás is élénkebb s mindezekből önként következik, hogy
ilyenkor gyakrabban keresi fel az őz és a szarvas az
erdőben található vizeket. Hogy milyen célból, azt ugyan
nem nehéz kitalálni.
,mecs Béla
* * . , . 3(.¥

¥ '<■¥ * V-¥ * ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ * ¥ ¥ ¥

Póruljárt szarvastehén.
Az erdőben fekvő kertem egyikében lucernát és ta
karmányrépát termelek. Mindkettőre rákaptak a szarva
sok és az embermagas sövénykerítést nem respektálva,
májustól kezdve csapatostól rendeztek a sövényen ugró
versenyeket s azután dús lakomát. Természetesen éjjel,
gyér világnál. Addig, mig az idei szokatlan hőség junius-
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bán a lucerna második kaszálását meghiúsította, békével gazemberekre, akik fegyvereiket szintén többször kisü
tűrtem a betörők nem éppen szokatlan látogatását, de tötték. Mikor aztán töltényük fogytán volt, kereket oldot
mikor a fővad a leforrázott lucernánál zsengébbnek, za tak, bűnjelül magúk után hagyván egy tarisznya friss
matosabbnak találta a répát s azt kezdte alaposan meg nyers szarvashúst. Ilyen állapotok után mi sem kívánha
dézsmálni, kénytelen voltam a kerítés magasságát két tunk egyebet, minthogy mielőbb megvalósulna Imecs Bé
sor erős sodronnyal kitoldani úgy, hogy az most már lának ama igazán talpraesett és egyedüli helyes javas
meghaladta a két métert.
lata, hogy ott, ahol a vadorzók ilyen mérvben garázdál
Hetekig kimaradtak a látogatók s már-már örültem, kodnak, a statáriumot az orvvadászok ellen bizonyos
hogy a nálunk is érezhető takarmányhiányt miként fogom időre életbe léptessék.
pótolni a répaterméssel, midőn julius utolsó napján jelen
¥•.'• 7:
£¥¥¥
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tik, hogy néhány darab szarvas megint a kertbe lakmározott és a répát a szó szoros értelmében megfelezte.
j
E naptól kezdve minden éjjel a kertben egy emberem
őrizte a répát és vaktöltéssel ijesztgette a szarvasokat.
Nem telt bele egy hét, midőn jelentik, hogy megint
szarvasok voltak a kertben. A nyomok csakugyan frissek
voltak, de nem akartam elhinni, hogy a vad a magas
* Kinevezések. A m. kir. földmivelésügyi minister
kerítésen ugrott volna a kertbe. Tamás voltam benne s
azért jól szemügyre vettem a sodronyt. Egy helyen az Csík Imre budapesti erdőfelügyelőt a magyarországi
tán csakugyan megtaláltam a bűnjeleket. Néhány szőr kincstári erdőket kezelő erdőtisztek létszámába erdőtaná
szál s egy darab lehorzsolt bőr kézzelfoghatóan igazolták csossá nevezte ki.
Urbán Gyula erdészjelölt püspöki főerdésszé nevezte
a valót.
Harmadnapra a kert közelében egy elhullott szarvas tett ki Gyulafehérvárra.
* Első éves erdőmérnök hallgató a selmeci fő
sutára akadt az erdőőr. Megvizsgáltuk s kitűnt, hogy az
ugrás következtében szenvedett sérülés — talán bélre iskolán mintegy ötveti jelentkezett e hó 10-ig. Bánya- és
pedés — miatt pusztult el. Bendőjében egy kis kosárnyi kohómérnök az első évre alig iratkozott be huszonnégy.
* Vadak készítése. 1. Fácán. A fácánt meglövetése
meg nem emésztett répát és répalevelet találtunk, s az
után nyolcadik napon készítheti csak el. Addig hűvös
•elárulta, hogy mi okozta vesztét.
Szép erős példány volt, jó tenyészanyag pusztult el helyen tartsa, azután rendesen tisztítsa meg, de fejtollaitól ne kopasszá meg.
benníImecs Béla.
Megtűzdeli bőven szalonnával és irósvajban, sajátjából
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ * * ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ;« ; gyakran locsolgatva, megsüti.
NB. A fejét papirosba göngyöli, hogy tollai szépek
Krokodilus-vadászat a Temes-völgyben. Nem
régen állatsereglet tartózkodott Lúgos városában, amely maradjanak.
2.
Fenyvesmadár. A fenyvesmadarat, miután meg
ben nehány két-három méteres krokodilust is mutogattak.
Ezek közül az egyik kiszabadult és a Temes folyó med tisztítottuk, beleit eldobtuk, máját, zúzáját visszatettük,
rébe került. Keresték, de nem találták. Végre elköltözött szemeit, fejbőrét, csőre alsó részét eldobtuk, szalonna
a menazséria és krokodilusa itt maradt. Most azonban szeletekbe burkoljuk és nagy tűzön levessel, majd saját
teljesen elerőtlenedve megtalálták a mezőn és miután levével gyakran öntözgetve, megsütjük.
A lecsepegtetett lében néhány fenyőbogyót sütünk.
zsákokkal lefogták és megkötözték, Budapestre küldte
3. Fogoly. A megtisztított foglyot ha besóztuk, sza
az ottani földbirtokos kitömés végett. Dr. Lendl Adolf
lonnaszeletekbe
burkoljuk vagy szalonnával megtűzdeljük
intézetében felboncolták és több kacsa- és lúdcsontot,
és irósvajjal locsolgatva, nyárson megsütjük.
meg tollakat találtak gyomrában.
4. Nyúl. Csak derekát és két combját sütjük. Az ele
Orvvadászok garázdálkodása. Az egri érseki ura
dalom felső-tárkányi erdejében újabban vakmerő módon jét levágjuk és apróléknak használjuk. Leszedve a kék
garázdálkodnak a vadorzók. Az erdőőri személyzet a leg bőrt, a pácot ráöntjük és ebben két napig állni hagyjuk.
A pác következőképen készül: 1 liter vízbe ugyan
közelebb két elvetemült vadorzót fegyverzett le, s nem
sokára utána egy egész jól szervezett bandával kelt csa annyi jó ecet, bors, só, citromhéj, babérlevél, répa, hagyma.
Ez
jól megforr és kész a pác.
tára, s ugrasztottá szét azt. A meglepett vadorzók egy
Két nap után a nyulat kivéve, besózzuk, combját és
frissen lőtt őzet hagytak a csatahelyen. Múlt hó 16-án
egyik szolgálatot tevő erdőőr megint egy öt tagú orvva derekát szalonnadarabkákkal két sorban megtűzdeljük,
dász kompániával akadt össze. Az orvvadászok a felszó tepsibe téve, ráöntünk a pácléből és sűrűn locsolgatva
lításra lövéssel válaszoltak, s az erdőőr életét csak úgy sütjük.
Most egy kevés (2—3 kanál) tejfölbe kevés lisztet
menthette meg, hogy hirtelen egy vastagabb fa mögé
rejtőzött, ahonnan ötlövetű fegyverrel tüzelt a merész (1— 1*/a kanállal) keverve, ezt a nyúl alá öntjük, ha el© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.

14. szám.

MAGYAR

forrt, még tejfölt öntünk alá, majd a levet leszűrve, a
nyúl mellé feladjuk.
5. Aprólék. Az elejét aztán, ha már megtisztítottad,
darabokra vágva, hagymás, ecetes, borsos sós vízben
megfőzöd.
A megfőtt nyúl alá barna rántás készül, ezt föleresz
ted a nyúl levével és elforrni engeded. Aztán leszűröd,
újra főiteszed, most már káprival és tejföllel és beletéve
a nyulat, mire felforr, feltálalod. Gombócot szokás mellé adni.
6. Őzcomb. Pácban 3 napig áll. (Pác mint a nyúlnál.)
Három nap után bőrkéjétől megtisztítjuk, besózzuk, sza
lonnával megtűzdeljük, tepsiben zsíron, a páclével locsolgatva, megsütjük; ha megsült, tejföllel még tovább
sütjük. A levét átszűrve, mellé adjuk.
. 7. Szalonka. A szalonkát egymás mellé vékony fa
nyársra huzzuk, de úgy, hogy mindenik közé szalonna
szelet kerüljön.
Előbb persze a szalonkát megtisztítottad, besóztad,
borssal bedörgölted.
Most már sütőben félóráig sül.
A gyomrot és beleit, máját stb. finomra megvagdalod
szalonnával, petrezselyemzöldjével, citromhéjjal, vörös
hagymával, sóval, borssal, zsemlyemorzsával és zsiron
kisült zsemlyeszeletekre kened.
8. Vaddisznó. A vaddisznót fűszeres, ecetes, citrom
héjas sós vízben puhára főzöm, tálra teszem, levéből
ráöntök és ribiszke- vagy csipkebefőttel feltálalom. Com
bot használok ehhez, melyet tálaláskor vékony szeletekre
vágok.
9. Vadkacsa. Ha megmostam, besózom, majoránná
val és sóval bedörgölöm, aztán lábasban, zsir és vörös
hagyma között pirosra sütöm.
* Felhívás az erdőőr-kartársakhoz! Alulírott fel
kérem mindazon szakiskolás és nem szakiskolás kartár
sakat, kiket az erdőőrzésnek a műszaki segédszolgálattól
való elkülönítése érdekel, hogy szervezkedésünkhez csat
lakozni és pontos lakcímüket velem tudatni szívesked
jenek. Kartársi üdvözlettel: Kapinya Antal Nagy-Oroszi
(poste-rest.) Nógrádmegye.
* Helyreigazítás. Lapunk 13. számában „Vaddisz
nók a Karsztban“ czímű közlemény alá Majerszky neve
tévedésből került. A vadászéleményt a szerkesztő irta
le, Majerszky csak nehány adattal járult hozzá.
* A Kaliforniai Borászati Egyesület olyan boros
hordót készíttetett, mely a híres heidelbergi hordón is
túltesz. A hordót két éven át „építették“, a dongákat hét
méter átmérőjű abroncsok szorítják, melyek elsőrendű
acélból készültek és 28.000 kilogramm súlyúak. A kali
forniai hordó 11-45 méter magas és a közepének kör
fogata 23-50 m. Százezer literrel több fér bele, mint a
heidelbergi óriási hordóba.
* A pusztaszeri Árpád-egyesület nemrégiben tar
totta meg évi nagy ünnepét a pusztaszeri rónán, az első
nemzetgyűlés helyén. Ez ünnepből kifolyólag elhatároz
tatott, hogy a hét vezér emlékére az egyesület hársfákat
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ültet s amelyeket felszentelés után nyomban el is ültet
tek, hogy majdan ezek a fácskák hirdessék az utókornak
a hét vezér dicsőségét.
* A befőttek penésze. Jól tudjuk, hogy nem egy
háziasszonynak okozott már bosszúságot az, ha a télire
eltett befőttek egynéhányán penész képződött. Ennek a
penésznek a keletkezését többféleképen magyarázzák.
És pedig azt mondják, hogy vagy a gyümölcs nem volt
egészséges vagy pedig a szirup, melyben el lett téve,
nem volt elég édes; másrészről pedig az üveg szája vagy
nem jól volt bekötve s így levegő fért hozzá, vagy pe
dig nem lett kellőleg kidunsztolva. A felhozott esetek
egyik-másika lehet ugyan a penésznek az előidézője, de
csak — feltéve. Mert újabban még csak kezdünk kissé
jobban megismerkedni a penészek fiziológiájával és na
gyon érdekes és sok tekintetben igen fontos az a tény,
melyet mostanában a gyümölcsíznek penészéről kiderí
tettek. Ezek a penészek igen falánk arzénevők és ha oly
helyiségben vannak éltévé, ahol arzénes anyaggal, pél
dául a kárpit arzénes festékével érintkeznek, csakhamar
megtelnek arzénnel és azt gáz alakjában magukból ki
bocsátják.
5 —k.
* Jó tapasz füstölő kályhákra. Jó agyagot, sót és
fahamut egyenlő részekben annyi vízzel kell összegyúrni,
hogy keményes tészta legyen belőle s ezzel kell a re
pedéseket betömni, de a kályha akkor ne legyen tüzes,
csak kevéssé meleg.
* Gyógyfűtermesztés és értékesítés. Az egri
gyógynövénytelep gyógy- és vegyszergyára Mezőkövesden
felhívást tesz közzé, amelyben értesíti a gazdaközönséget,
hogy aki gyógyfűtermesztéssel foglalkozni óhajt, annak
teljesen ingyen nyújt felvilágosítást arra nézve, hogy mit,
hol és miként termesszen, azt hogy és miként gyűjtse ;
ellátja saját árban vetőmaggal, gyökérrel vagy plántával,
terményeit pedig értékesítés vagy feldolgozás végett kor
látlan mennyiségben átveszi a külföldi napiárak szerint.
Amennyiben pedig igen sok gyógy- és kereskedelmi nö
vény hazánkban vadon is terem, mindazoknak, akik ezek
gyűjtésével foglalkozni óhajtanak, készletét értékesítésre
átveszi. Ez idő szerint nagy a kereslet: fekete mustár,
ezerjófű, hársfa-virág, ricinus-mag, borsos menta, kalmusz-győkér, aranyrozs, ánizs, koriander, stb. stb. Az álr
lamilag támogatott vállalatot ajánljuk a gazdaközönség
és legfőképpen a lelkészek és tanítók figyelmébe.
* A világ minden részéből. Egyiptomból sok száz
tonna rongyot szállítanak évenkint az Egyesült-Államokba
papírgyártás céljából.
Eszkimó asszonyoknak alsórúhája madár bőrből készül.
Száz madárbőr szükséges csupán egy ing elkészítéséhez.
Nemrég fogtak Los Angelos mellett egy teknősbékát,
mely a legnagyobb mindazok között, melyeket eddig va
laha fogtak. Az eddig ismert legnagyobb teknősbékát
Londonban tartották, több volt 80 évesnél, 850 fontot
nyomott és elpusztulásig folyton nőtt.
C. Shannon az amerikai Erie-vasút egyik vonalának
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volt osztályfőnöke. Mikor meghalt, felesége foglalta el
elhunyt férje hivatalát s mindmáig kifogástalanúl végzi
teendőit.
A new-yorki titkosrendőri hivatal 100 kerestetési fel
hívást kap naponta eltűnt személyek felől az egész vi
lágból. Ezek legnagyobb része bűnfenyitő eljárások elől
.menekült.
Japánban találják a legnagyobb osztrigákat.
Dél-Afrikában gyönyörű zöldgyémántot találtak.
Az erdőségek fenntartása céljából az amerikai Unió
kormánya naponkint 35.000 fát ültettet.
A legdrágább csipke yardjának (96 cm.) ára 5000 dol
lár, azaz 12,500 korona.
Természettudósok állítják, hogy a hattyúk csak égiháború alkalmával költik ki tojásaikat.
Az Egyesült-Államok képviselőházának 386 tagja kö
zül 357 ügyvéd, mig Angolország parlamentjében 670
képviselő közül 127, a francia képviselőházban 584 kö
zött az ügyvédek száma 139.
A párisi Eiffel-tornyot dróttalan távíróval iátták el, ahol
ezzel a legkitűnőbb kísérleteket végzik.
Madagascar nyugati oldalán a lovasság ökrökön nyargal.
Az állatok között a kigyók látása van legrosszabbul
kifejlődve. A boa kígyó testének hosszát csak negyed ré
széig látja, sok más kígyó annyira sem lát.
A sacharin, mely a cukornál sokkal édesebb, a szén
kátránynak egyik terméke, az iparban igen sokoldalú
az alkalmaztatása. Használják a sör édesítésére, befőt
tekre, borok, ürmös, aszúk és csokoládé édesítésére.
A filippinók egyik alfaja a negritó néptörzs. Közülök
ma már csak 23.000-en élnek. Ezeknek átlagos magas
sága négy láb és tiz hüvelyk.
Transvaalban 3000 bélpoklos él.
Páris városának 400 millió dollár adóssága van.
1880 óta több mint egy millió zsidó hagyta el Oroszorszá
got, kik leginkább az Egyesült-Államokban telepedtek le.
* Nagy gyémántlelet. Afrika gyémántmezőin is
mét leltek egy szokatlan nagyságú gyémántot, mely 392
karátot nyom. E súlyából azonban bizonyosan sokat vé
szit a köszörülés alkalmával. A világ legnagyobb gyé
mántja a Kohinoor, melyet 1472-ben találtak, 280 ka
rátos volt, de a köszörülése után csak 106 karátot nyo
mott. A világon eddig a legnagyobb gyémánt a „Nagy
mogul“, ez 270 karátot nyom s ma is Indiában van. A
„Florentiner“ nevű gyémánt, mely királyunk tulajdona,
133 karátos. E szerint az újonnan talált gyémánt a leg
nagyobb a világon.
* Drága gyümölcsök. Newyork néhány előkelő ét
termében a mi szemünkben ijesztő nagy árakat mérnek,
számítani egy-egy almáért, körtéért, amit a fashionable
gavallérok és milliárdos hölgyek mosolyogva fizetnek ki.
A ily éttermekben egy valamire való reggeli magában
csekély 20—80 dollárba (100—400 koronába) kerül. De
nem is csoda. Olyan gyümölcsök kerülnek az asztalra,
ami az ínyencnek bizonyára megéri a horribilis árat.
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Zanzibári almát adnak ott eléd, ami kalarábé formájú.
Megesküdnél, hogy narancs az az afrikai gyümölcs, pe
dig körte. Szőlő Anglia üvegházaiból kerül a kiváltságo
sak asztalára, az ananászt pedig Ausztrália féltett gyü
mölcsösei szolgáltatják. A legdrágább mégis a zanzibári
alma, 30—40 fa terem csak olykor egy-egy gyümölcsöt
s akkor is a meghatározott napon kell leszakítani, külön
ben élvezhetetlen. Egy ilyen alma 80 dollár (400 ko
rona.) Tehát egy harapás körülbelül 40 koronát ér.
* Fakereskedelmi tanfolyam. A Budapesti Keres
kedelmi Akadémia vezetősége a fakereskedelem terén al
kalmazott egyéneknek, valamint az akadémiai tanfolyam
hallgatóinak fakereskedelmi irányban leendő képzése vé
gett következő előadásokat vette fel az Akadémia téli fél
évi programmjába: Erdészet, heti 2 órában, előadja Ha
vas Ágost. Erdőfelmérés és becslés, heti 1 órában, elő
adja Havas Ágost. A faipar technológiája, heti 2 órában,
előadja Gaul Károly áll. ipariskolai tanár. Vasúti és hahajózási díjszabás, tekintettel a fakereskedelemre, heti 1
órában, előadja Gonda József államvasúti ellenőr. Ezen
kívül Scheiber Endre, a Pollacsek és Scheiber-cég tagja
a tél folyamán 10— 12 előadást fog tartani a fatermelés
és fakereskedelemről. Az előadások október 1-én kez
dődnek és március közepéig tartanak. A leckepénz elő
adási óránkint egy félévre 12 korona. Az Akadémia ren
des hallgatói e minőségükben hallgatják az előadásokat.
Jövőre a következő téli félévben ugyancsak a fakereske
delem köréből a géptan és a fakereskedelem technikáját
fogják előadni.
* A kecskeméti baracktermés. A kecskeméti va
súti állomásról julius 5-étől, mikor a barackexport megindúlt, naponta hetvenöt waggon barack ment külföldre.
A kecskeméti gazdák az utóbbi években meg voltak
ijedve, hogy barack túltermelés áll elő, mert igen sok
területet fogtak baracktermelésre. A tapasztalat pedig az,
hogy tiz év óta, a mióta meghuszszorozódott a terület,
az ár éppen kétszeresére szökött fel és nagyobb kvantum
biztosabb piacot talál. Oroszországba naponta 5—6 wag
gon megy s ezen új fogyasztási területen naponta na
gyobb az érdeklődés a kecskeméti barack iránt. — Ér
demes megemlíteni, hogy a kecskeméti barack bevonúlt
a gyümölcstermelő Olaszországba is naponta több waggontételekben.

* Tenyészbaromfivásárlás a földmívelésügyi kor
mány részére. Tallián Béla földmívelésügyi miniszter
értesítette a „Baromfitenyésztők Országos Egyesület“-ét,
hogy a baromfiköztenyésztés tovább fejlesztésénél a f.
évben cserekiosztásra szükséges tenyészbaromfiak bevá
sárlására 70.000 K.-át engedélyezett és a tenyészanyag
bevásárlásával ezen egyesületet bízta meg. A „Baromfite
nyésztők Országos Egyesülete“ ezen tenyészanyagot első
sorban a f. évi október hó 1—3-áig Miskolcon rendedezett országos baromfikiállitás és tenyészbaromfivásáron a szükséghez képest egyesületi 3—4 tagból alakí
tott s ezen közreműködésre felkért bizottságok által esz-
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közölte, ennélfogva a kiállításon kiállított tenyészbaromfiak
A minister a pénzügyi bizottság ülésén azt jelentette,
a tényleges érték szerint vétettek m eg; akinek tehát hogy az üresedésbe jövő állások javadalmazása ter
eladni való baromfia volt s azt a miskolci országos hére fogja a jogászokat gyakorlatszerzéé végett az erdő
baromfikiállitásra küldte, legnagyobbrészt jó árakon kelt el. hivatalokhoz kirendelni.
Itt a bökkenő, — ez a mi fáj!
* A szappanfa. Algírban újabb időben nagyban
Tessék elgondolni, több mint három éve annak, hogy
tenyésztik a Sapindus utilis nevű növényt, a szappanfát,
melyet Japán, Kina és Indiában régóta ismernek. Ennek az utolsó erdészt kinevezte a minister a magyarországi
a fának érett gyümölcse hasonlít a gesztenyéhez, sima kincstári erdőknél, és ime a helyett, hogy az üresedésbe
és fényes. A színe sárgászöld és barna között váltakozik. jött állásokat betöltené, — azok javadalmazásának ter
A gyümölcs belseje sőtétebb szinü és az olajos magot hére jogászokat fog kirendelni. A házipénztárakat meg
tatalmazza, melyből viz vagy borszesszel kivonják a szüntetni óhajtja és még szándékában van 20%-kal
szappanszerü alkatrészt, a saponint. Ez a természetes apasztani a létszámot! A Selmecbányái erdészeti akadémia
szappan állítólag sokkal jobb mint a közönséges, mert mint ilyen megszült — lett belőle főiskola 4 évfolyammal.
nem tartalmaz lúgos alkatrészeket, de veszedelmes, mert Most már lesz egy év, a mikor erdész nem is végez és
a saponin belsőleg mérgezőhatásu. A fák tenyésztése azok, a kik 4 év múlva végzik majd az erdőmérnöki
könnyű, a csemeték két év alatt 2 méternyire nőnek, szakot, több tudománynyal telítve mint mi, két évi praxis
de csak hat éves korukban érnek meg s akkor 25— 100 |j után erdőmérnőki oklevéllel kezükben nem lesznek majd
kg. gyümölcs is terem egyen-egyen, úgy hogy az ebből „jelöltek,“ hanem elmennek a vasúthoz vagy másfelé
mérnöknek. Mi pedig nyögni fogunk mint végleges erdő
nyert szappan olcsóbb a mesterségesnél.
* Európa narancs fogyasztása. Egy francia kiviteli gyakornokok és erdészjelöltek tovább. Ez a mi jövőnk !
szaklap statisztikát közöl Európa narancs fogyasztásáról. Biztat minden jóval, nagyszerű előmenetellel, remek fize
A kimutatás nem teljes. Magyarország is hiányzik belőle. téssel — melyet azonban nem mi fogunk élvezni, hanem
De azért közöljük, mert igy sincsen minden érdekesség az üresedésbe jövő állások javadalmazása terhére ki
nek híján. A narancsevésben Európa nemzetei között az rendelt jogászok.
angol vezet. Angliának minden egyes lakójára húsz
Igazán sok a felhő és kevés a napsugár!
narancs jut az ország fogyasztásából. Második helyen
Kiváló tisztelettel vagyok igaz hive
Cornus
Francziaország van, tizenkét narancscsal lakónkint, a
harmadik hely, kilenc narancscsal, az osztrákok-é, a
negyedik Svájcé hat, az ötödik Németországé, négy
Szaktársak! Ha hirdetéseket küldtök vala
darabbal, az oroszokra fejekint csak egy-egy darab jut, a
spanyolok és olaszok fogyasztása csaknem annyi, mint mely lapba, ne feledkezzetek meg a Magyar
az egész többi Európáé. Olaszországnak igen nagy a Erdészről sem ; tudjátok, hogy az semmiféle tá
jövedelme a narancskivitelből. A múlt esztendőben négy
mogatásban sem részesül s csupán az előfizetési
milliárd és kilencszáz millió narancsot vittek ki külföldre.
Sok narancs terem a délamerikai államokban is. A na és hirdetési dijakból tartja fenn magát.
rancs jólfizető gyümölcs. Egy egészséges fán megterem
egyszerre kétszázötven-háromszáz is, de vannak DélAmerikában nagyobb narancsfák, amelyeken ezer darab
is ferem. A legtermékenyebb narancsvidék Kalifornia és
Florida.

Építési tájékoztató
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a z é p íté s i ip a r k ézik ö n y v e
i r t a : JtÉJVIHTHY J Ó Z S E F
---------- m é r n ö k ----------

2 kötet ára 20 korona.
Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
A M. E. szeptember hó 15-iki számának vezércikkében
kijelenti "az E. L. augusztus havi füzete nyomán, hogy
a ministernek nincs szándékában jogászokat behozni az
erdészek státusába. Ez kissé nyugtat bennünket, de nem
egészen á m !

~ Megrendelhető: ~ ~

Székely és jíllés könyvkereskcDésében
=« m Ungvári.
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és a legjobb anyagból készült
kitűnő lőkőpességű --------------

*1 vadászfegyverek
I

---------------

megrendelhetők:

---------------

|U Lakatos Károlynál
j

Budapest, II., Csalogány-utca 26.

14. szám.

ERDÉSZ

40 drb. 4 méter magas, 8 cm.
vastag és 1'8—2 méter átmérőjű
teljesen kifejlett koronával biró,
egyenes, ép növésű

gömbhársfára
van szükségünk a folyó év őszén,

vagy legkésőbb jövő tavaszszaí
való kiültetésre.
Az ajánlatok annak megjelölé
fi tekintetes j l kir. állami írüöhivatalok sével,
vájjon ezen hársfák faisko
figyelmébe I
lából, vagy szabad helyről kerül
Van szerencsénk becses tudomására hozni, hogy a volt
nek-e ki. valamint az ár és a szál
úrbéresek és közbirtokosságok osztatlan állapotban levő,
közösen használt erdőbirtokainak gazdasági ügyviteléről lítási feltételek közlésével alulirt
szóló s az ungvári m. kir. állami erdőhivatal által újon urad. intézőséghez küldendők be.
nan átdolgozott s a főldmivelésügyi ministerium által
Krasznahorka-Váralja, (Gömür
átnézett és jóváhagyott
vm.) 1904. október.

Szabályzat

nálunk állandóan raktáron van és bármily mennyiségben
kapható.
Felkérjük a tek. hivatalt, szíveskedjék ezen körülményt
tudomásul venni és b. rendelésével mielőbb megtisztelni.
A szabályzat ára darabonként 50 fillér, 100 darabon
felül 40 fillér.
Továbbá kaphatók nálunk az erdőkezeléshez szük
séges összes nyom tatványok.
Megrendelésre készítünk hivatalos levélboritékot és fe
jezettel ellátott ivrétű-papirokat s mindennemű nyomtat
ványokat csinos kivitelben a legjutányosabb árak mellett.
B. rendeléseit várva, maradtunk
teljes tisztelettel

Székely és Illés
erdészeti nyomtatványraktára Ungvárt.

C se rm a k k o t
keres megvételre és mielőbbi ajánlatokat kér F A R A G Ó B É L A
cs. és kir. udvari szállító, erdészeti magnagykereskedése Z a la 

e g e rs z e g e n .
Mannlicher-Schönauer kitűnő ismétlő cserkész
ik
** kurtályokat, sörétes fegyvereket kakassal vagy annélkül
szállít olcsó árban N ie d e rla g e d e r ö s te r . W a ffe n fa b rik s
G es. Wien I. Wallfischgasse 3.

*e'’^res a k á c m é z e t avagy világos-sárga virágmézet
J * 0 l lj t .l t . I I _ jjt kilogrammos bádogbödönönként 6-50 koronáért
bérmentesen szállít F A N K O V I C S I M R E Mátraszelén, up.
Homokterenne.

Uradalmi intézőség.
1511 — 1904. szám.

Pályázat.
A m. kir. bányászati és erdészeti főiskolán az erdő
művelés, erdővédelem és erdészeti állattani tanszéknél
üresedésben lévő tanársegédi állásra ezennel pályázat
hirdettetik.
Ha ezen állás okleveles egyén által töltetik be, akkor
az egyezernégyszáz (1400) korona fizetés, háromszázhat
van (360) korona lakpénz és 41 ürköbméter tűzifa-járan
dóság élvezetében részesül, nem okleveles egyén pedig
csak egyezerkettőszáz (1200) korona fizetés, háromszáz
hatvan (360) korona lakpénz és 41 ürköbméter tűzifajá
randóság élvezetében részesül.
Mindazok, a kik ezen állásra pályázni akarnak, ezen
nel felhivatnak végzett tanulmányaikról, eddigi foglalko
zásukról és kiszolgált egy évi önkéntességről szóló bizo
nyítványokkal felszerelt folyamodványaikat f. é. október
hó 18-ig elöljáróságuk utján a bányászati és erdészeti
főiskola rektoránál benyújtani.
Későbben beérkező folyamodványok tekintetbe nem
vétetnek.
Selmecbányán, 1904. évi szeptember 20.

Ä fő isk o la p ro re k to ra .

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt.
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E lő fizeté si á r:
Egész é v r e ................
Félévre ......................

Szerkeszti és kiadja:
14 K
7 K

R ekla m á ció k

im e c s fa 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
hová az előfizetési és hirdetési díjak, valamint a lapba szánt közlemények küldendők. I
Ungvárra intézendők.

j-igyelrqeztetés !
Lapunk rendelőit felkérjük, hogy a hátralék
ban levő dijakat m ost m ár beküldeni szíves
kedjenek. H ogy a hátralék milyen időre szól,
azt a cimszalagon alkalm azott bélyegző le
nyom ata világosan feltünteti. Ott. ahol a bé
lyegzőt nem használtuk, az előfizetés rend
ben van.

F e lsze g és s iv á r álla p o to k .
Irta: Földes János.

A „Budapesti Hírlap“ 1904. évi október
19-iki számában „A közélet és ifjúság“ cim
alatt rámutat arra, hogy a ministerelnök teréz
városi beszédében egy mindenki által érzett se
bét érintette társadalmunknak, midón a közélet
elfajúlásáról s ennek hatásáról az ifjúságra, szól,
többi között azt mondván: „hogy ha frivol, si
vár, felületes gondolat- és érzelemvilágban nő
fel a mai fiatalság, hát nem mi vagyunk-e a
hibásak ezért?“ nem mi adjuk-e a rossz pél
dát ........hogy az ijesztő példa gyanánt has
son ? . . . . teljesen látszatra dolgozó irányzatba
vigye bele! (az ifjúságot).
Nagy és igaz szó kormányzó államférfink aj
káról, mely a hivatalnoki pályán napról-napra
beigazolódik és sok selejtes elem felszínre ver
gődését idézi elő.
De nagyon megszívlelendő az ezen sza
vakhoz fűződő kommentárnak ama passzusa is :
„Itt évek hosszú során át nem a derék erő,
nem a jóravaló tehetség, nem a komoly munka
s férfiúi önérzet érvényesült, hanem a nyeglék,
az életre valók, a szájhősök, a handabandázók,
a látszatra dolgozók. A jó sváda, alkalmazko
dás, a hatalomnak ügyes és feltétlen szolgálata,
nem az önérzet és a meggyőződés, hanem a

feltétlen szolgálatkészség és politikai odaadás
többet ért minden derék munkánál és minden
kiváló tehetségnél. A ki jól tudott alkalmazkodni
a hatalomhoz, bárha felületes volt s nyegle és
sívár szájhős, könnyű szerrel megtalálta a bol
dogulás útját s minden fogyatkozásáért, sőt
gyakran súlyos vétségekért is készséges bűnbo
csánatot talált, sőt karriert csinált. Holott viszont
számos igaz érték, becsületes tudás és tisztes
jellem lesodródott gyakran a boldogulásnak te
réről is, mert meggyőződését alárendelni a nyeglék
és szájasok módjára nem tudta.
Ez volt az az iskola, a mely mételyezőleg
hatott egész nemzetünkre.
Főképen ez az oka annak, hogy alkalmat
lan, nem arra való vezetők alatt, fejlettségünk
még lassúbb tempóban halad előre a művel
tebb külföldhöz képest, hol az állapotok azért fejlődöttebbek, mert mint egy biró a „Magyaror
szág" f. é. okt. 20-iki számában írja: a kivá
lóbb állásokra csak a kiválóbb egyének jutnak.
Ily állapotok között van azután szabad tere
a szemérmetlen protekcióhajhászásnak s a pro
tekció érvényesülésének. Innen a közmondások
s szálló igék, mint „parva sapiens regnát mun
dus" ; „a kinek az Isten (értsd protektort!) hi
vatalt adott, annak hozzávaló észt is ád". Vagy
mint Petőfi nemes embere mondja: „Tán a tu
dománynak éljek ? a tudósok mind szegények“ stb.
Senki élesebben nem kele ki ez ollen, mint
Szilágyi Dezső, mikor az összeférhetlenségi tör
vény bizottsági tárgyalásán mondott döntő beszé
dében azon tehetséges, jóravaló és becsületes
tisztviselők érdekében emelte fel szavát, kiket a
protekció háttérbe szorít a közügy roppant hát
rányára.
A protekció-hajhászás — mint tapasztalat
ból tudom — mindenféleképen megkörnyékezi
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útjában álló áldozatát, ha másképen nem fér
hozzá, a besúgás, rágalom és megaláztatás fegy
verétől sem riad vissza, minden látszólagos,
vagy mondva csinált okot felkap, felfúj, s az
interregnum alatt, mig a meghurcolt hófehérre
mosta magát, betolja a kívánt állásba pártfogoltját. Hiába jár utána a leszorított egyén, belát
ják a tévedést, de mindenki Pilátusként mosa
kodik, a nélkül, hogy kárpótlást nyerne az il
lető. Ha tisztességét, megbízhatóságát még ily
módon sem tudja megdönteni, behatol a család
szentélyébe s bár mintaképül szolgáljon az az egész
világnak, dobálják a sarat, kígyót békát reá kia
bálnak. S ez aztán hivő fülekre talál egész a
legmagasabb körökig. A megbántott búsúl, dühösködik, majd kérdőre akarja vonni bántalmazóját. Nincs sehol. A föld elnyelte, sehol sem
található. Ha azután a mindenképen összevissza
hurcolt az alaposan gyanúsított de ismeretlen
tettes ellen rágalmazás vétsége miatt, a fenn
álló törvény értelmében a bűnvádi eljárás meg
indítására engedélyért esedezik, ismét siket fü
lekre talál, mert hisz káros volna az alattomos
férgekre, ha a nap fénye rájuk sütvén, műkö
désüket mindenkorra tönkre tenné.
Ez az erkölcsi érzék általános eltompulására
vall. De az önérzetes férfi kétszeresen érzi az
elnyomatás súlyát, mert nem elég hogy mellő
zik, de még erkölcsileg is tönkre akarják silányitani. Erőt vesz tehát rajta lassankint a csen
des rezignació, visszahúzódik önmagába s bizo
nyos magasabb piedestálról szemlélődik e sza
vak igazságán, hogy: „Szegény ember dolga
csupa komédia“.
Ilyenkor nem nagy emóciót kelt már az sem
benne, ha idő múltán látja, hogy az osztó vég
zet sújtó keze némelykor lecsap ellenségei közé
is és sokszor csufondárosan letaszítja őket a
szereplés színteréről a pártfogolnál együtt.
Még a magasabb állású sincs megkímélve
hasonló üldözésektől s idegrontó heccelődésektől.
Hányszor eszembe juttatja ez állapot egyik
iskolai olvasmányt ifjúkoromból, mely szerint a
veréb elfogja a bogarat s azt mondja: enyém
vagy, erre rácsap a karvaly, a karvalyt leüti a
héja s ezt a sas, s mindegyik azt rivalja : enyém
vagy.

15. szám.

ERDÉSZ

Ismerek egy vezető állásban volt jeles férfiút,
ki szakjának s alkalmazottainak közbecsűlést s
tiszteletet tudott kivívni, de a kit az ilykép fe
lülről jövő lecsapások annyira elkeserítették, hogy
oly vidékre menekült nyugdíjba, hol még hírét
se hallja annak a szaknak, melynek egykoron
annyi hévvel, annyi ambícióval szegődött szol
gálatába.
Pedig mennyi üdvös és hasznos dolgot vé
gezhettek volna az ilyenképen elnyomott tehet
séges emberek, kiknek e helyett minden szel
lemi erejüket az örökös küzdés emészti fel,
melyet a méltatlan s igazságtalan támadások el
len kell szivepesztő gonddal napról-napra meg
vívnia.
Ideje is már, hogy ez a sívár állapot végre
megszűnjön; jól teszik vezetőembereink, ha azt
nyíltan is elitélik és ostorozzák, mert országos
érdek fűződik hozzá, hogy minden tehetség ké
pességéhez mérten érvényesülhessen.
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥»:¥¥¥¥¥¥¥

A szabályos erdőállapot.
Irta: H eg ed ű s B éla.

A „Magyar Erdész“ ez évi 21-ik számában közölt
cikkemre az „Erdészeti Lapok “-bán azt jegyezte meg
Illés Nándor, hogy a szabályos erdőállapot nélkül nem
képzelhet el eszményképet . . . „amely után nekünk
erdészeknek törekednünk kelljen." Úgy hiszem, hogy
Illés Nándor, aki a magyar erdészet egyik alapvetője s
mindenkor lelkes munkása volt s ma is az, nem veszi
rossz néven, hogy nézetemet az erős kézzel kiszegzett
lándzsa előtt sem adom fel védelem nélkül.
Az „Erdészeti Lapok“ 1901. évi XI. számának 1084,,
1085. lapjain írja Bund: „Hiszen hát a mi a szabályos
állapotot illeti, arra nézve én sem táplálom azt a nézetet,
a mellyel arról még az iskolapadon bírtam“ — és én
visszaemlékezve az iskolára, előttem látom az akadémia
egyik tantermének falán függő térképet, amelyen be van
mutatva egy erdő szabályos állapota. A térkép egészen
kockákra van osztva s a tussal árnyékolt kockák képezik
a szabályos állapotú erdő állabjait. És én el is hiszem,
hogy az erdő a tervezett szabályos állapotba jut, ha pon
tosan a tervezett vágásokat használják ki 80— 100 év
múlva is; ha a vágások teljes záródással újulnak fel és
ha a gazdasági viszonyok nem változnak; nó, meg ha a
birtokos oly embert nem alkalmaz az erdő kezelésére,
akinek nem annyira a térkép beosztása az irányadó s
ha a változó viszonyok között félre nem veti az évtize
dekkel az előtt 'kiszabott szabályos állapot rubrikákba fog
lalt elvét s alkalmazkodva a viszonyokhoz, oly gazdaságra
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nem törekszik, amelynél ha nem épen oly szabályos is
az erdő állapota, de a gazdaság állandó jövedelmezősége,
vagy a vágások fája az igényeknek megfelelőbb.
Nézetem szerint a szabályos erdőállapot nem lényeg,
hanem külsőség; egy képzeleti s el nem érhető erdő
állapot, mellyel a legszigorúbb tartamosság hivei néze
teiket indokolták. Azt hiszem azonban, hogy a legszigo
rúbb tartamosság elve már ott is elvesztette a jelentősé
gét, ahol az első melegágyát megvetették.
A szabályosság nem oly eszményképe az erdőgazda
ságnak, amely után törekedni kell, hanem következmé
nye a rendszeres használatnak s ha feltalálható, nem
lényeges körülmény, hanem mesterséges forma. Ha az
erdőt rendszeresen használjuk, előbb-utóbb eljutunk ahoz
az időhöz, amikor bizonyos mértékű szabályosság, mint
a különleges érdeket szolgáló gazdaság kiformálódott
alakja önként mutatkozik. Minden erdőnek annyiféle sza
bályos állapota képzelhető, ahány vágásforduló és gazda
sági mód alkalmaztatik. Ha a szabályos állapotot célul
tekintjük, amely után törekedni kell, akkor tulajdonképen
a megközelítés mértéke lenne egyúttal mértéke a gazda
ság fejlettségének is. Ez pedig nem úgy van, mert az
erdőgazdaság fejlettségét inkább a tartamos legnagyobb
jövedelmezőség, mint a tartamos fahasználatok állapítják
meg.
Egy esetben látnám indokolhatónak a szigorúan tarta
mos erdőhasználatra való törekvést, ha ugyanis az ország
erdőségei annyira kimerültek volna, hogy fatermésük nem
csupán az eddigi kivitelt, hanem a belső fogyasztást sem
fedezhetnék majd, mondjuk, pár évtized múlva. Ez eset
ben indokolt lehet a kihasználásokat szigorúan befolyá
solni, eltekintve még az elérhető nagyobb jövedelmező
ségtől is, s indokolt lehet a készleteket a lehetőség szerint
fokozni s területek újra erdősítésével a mutatkozó növedék hiányokat pótolni. Ez eset azonban igen messze lehet
még, különben legalább az erdőtörvény 4, 5, 6 és 7. §-ai
szigorúbban lennének végrehajtva. Ugyan az is igaz, hogy
a belső fafogyasztás nagysága és a most meglevő erdők
mellékhaszonvételeinek nagysága ismeretlen lévén, tájé
kozással sem bírhatunk afelől, hogy az erdők a haszná
latokat meddig képesek az eddig megszokott mértékben
még ez után is fedezni ?
A szabályos erdőállapot elvét elméletben nem tartom
oktalanságnak, de a gyakorlatra — amig nézetem helyte
lenségéről meg nem győződöm — előnyös jelentőséget
nem tulajdonítok neki. Mutathatok oly gazdasági terveket,
amelyek jóváhagyási záradéka szerint a gazdasági térké
pen a forda tartamára tervezett összes vágások ki vannak
tüntetve. Mire mutat ez, ha nem arra, hogy az elméleti
szabályosság rá kényszeríttetett a gyakorlati gazdaságra.
Pedig nem -az a lényeges a gazdaság vezetésében, hogy
az évtizedekkel előbb tervezett vágásokat használjuk ki,
azon a helyen ahová tervezve voltak, hanem hogy az
erdő tartamosán használtasson s a jövedelmezősége a
lehetőség szerint fokoztassék. Ha egy erdőre gazdasági
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tervet készítek, az elméleti legnagyobb — (szabályos) —
fakészletet veszem segédeszközül annak elbírálásához,
hogy a birtokos érdekeire való tekintetből mily vágásfor
dulót alkalmazhatok úgy, hogy az erdő tartamos haszná
lata s jövedelmezősége lehetőleg biztosítva legyen s álta
lánosságban kimutatom a gazdaság menetét a vágásfor
dulóra. De ez még nem elég. Meg kell még azt is vizs
gálni, milyen lenne a gazdaság menete ugyanazon vágás
forduló után a következő alatt, hiszen a vágásforduló
a gazdaság folytonossága mellett nem egyéb, mint átme
neti időszak a következő fordulóra s a választott vágás
forduló vége nem a gazdaság végét jelenti s nem azt,
hogy akkor célunknál vagyunk s tovább nincsen tenni
való. A gazdaságokban oly nyugvópontok nem képzel
hetők, melyeknél el lehetne mondani, hogy a gazdaság a
rendeltetésének most már véglegesen és legjobban meg
felel. — Különösen a vágható erdők rövid forduló mellett
tervezett kihasználásánál nagyon szükséges a vágásfor
duló utáni előre látható erdőállapotra figyelemmel lenni.
Nos és mit tartsak a szabályos állapot elvéről a legelő
erdőgazdaságoknál, ahol még papíron is ki van zárva a
megközelítés azon foka, amelyet más gazdaságoknál még
talán elérhetünk.
De eltudok képzelni oly rendszeres erdőgazdaságot is,
amelynél még elvben is teljesen mellőzhetem. Ha csupán
az erdő növedékét használom ki állandóan, nincsen szük
ségem a szabályosság elméletére. A valóságos fakészletet
s az átlagos kort meghatározva, kiszámítom az erdő összes
átlagos növedékét, amely eljárást időnkint (revízió) ismé
telve, mindig csupán a növedékkel egyenlő mennyiségű
fát használom kivágás gyanánt. Szóval a fakészletet osz
tom a megállapított vágásfordulóval s az így nyert kész
letrész — esetleg kiegyenlítéssel — lesz a vágásom, amit
ha némi sorrend szerint s lehetőleg a legidősebb részle
tekből szakítok ki, a szabályosság elméletének tudomása
nélkül rendezem az erdőt.
Ezelőtt 10— 12 évvel a szabályos erdőállapotban én is
végső célját láttam a gazdaságnak s ha felvettem egy
fordát s kiszámítottam az erdő szabályos fakészletét és
növedékét, szentül hittem, hogy most már csak ezen
üzemterv szerint kell kihasználni az erdőt s minden jól
lesz. Ma pedig az a nézetem, hogy a szabályosság elve
elméleti értékű fogalom, amelynek elérésére törekedni
nem csupán hiába való, hanem veszedelmes is, mert
tévedésekre vezethet, már pedig az erdőgazdaságban ne
héz a csorbákat utólag kiköszörülni.
A szabályos állapotot nem szabad végső célul illetőleg
eszményképül tekinteni. A gazdaság végső célját nem
tudhatjuk, hiszen a cél, hogy t. i. az erdő a meglevő
igényeket állandóan és legtökéletesebben kielégítse, idővel
változik. Nem szabad végső célul tekinteni, mert vele a
gazdaság merevvé, kiszabottá válik. A gazdaságok terve
zésénél ugyan 100, sőt több évet is veszünk a kihasz
nálás alapjául, de tudjuk, hogy ez nem másból, mint a
fa lassú növéséből származik s ha a tervet 100 évre
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készítettük is,el, a gazdasági viszonyok, igények stb. vál
tozásához alkalmazkodni kell s a gazdaság vezetése, módja
szintén megváltozván, az erdő képe, külső és belső sa
játságai is megváltoznak. Tervezünk csupán s mind
addig, amíg terveink megfelelők, a gazdaságot azok sze
rint vezetjük. Végső célja a gazdaságnak nincsen, hanem
állandó feladatunk az erdőt tartamosán és a viszonyok
figyelembe vételével legelőnyösebben jövedelmeztetni.
Rajtam kívül még más erdészt is megtévesztett a gaz
daság tervezésénél az, hogy az elérhetetlennek mielőbbi
megközelítését tartottam az erdőrendezés egyik főfelada
tának.
Azon kérdésre, hogy miként fixirozzuk az elérni terve
zett erdőállapotot, bátor vagyok azon nézetemnek kifeje
zést adni, hogy az, miután az erdőről hű állableirást
állítottam össze s az igények és lehetőség összevetésével
a vágásfordulót helyesen választottam meg, már fixirozva
van. Mindössze a vágásforduló, a gazdasági mód és a
vágássorrendet tartom szükségesnek indokolni. És ha
lassan-lassan elmúlik a rubrikák korszaka, sajnálni fogjuk
az időt, amit az ingatag alapon elgondolt színes remé
nyek 80— 100—150 évre szóló rubrikás fixálására elvesz
tegettünk . . . hiába.
Végül pedig a magánerdők állapotáról is elmondom
a nézetemet s röviden és gúnyolódás nélkül jegyzem
meg, hogy már körülbelül kitapasztaltam eme mondás
értékét:
„Ne szólj bele nagy emberek dolgába.“
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

Állami élelmi raktárak.
Október 12-én interpellálta Bethlen Balázs gróf a földmívelési ministert, azt tudakolván, hogy miféle intézke
déseket tett a fenyegető takarmány-, a tengeri- és vető
maghiány ellensúlyozására?
Tallián földmívelési minister ismertette azon intézke
déseket, amelylyel az ínséget enyhíteni kívánja és töb
bek között ezeket mondta: „A szükséget szenvedő vidé
ken esetleg az állam által felállított raktárakban fognak
árusítani élelmi cikkeket olyan árban, amilyen árért az
illető vidék népe normalis viszonyok között is tudná
megkapni az élelmi cikkeket s így elejét vesszük minden
olyan zsarolásnak, amely a szegény embert bármely
oldalról fenyegetné.“
A Ház általános helyesléssel tudomásul vette a ministér válaszát s mi csak nehány észrevételt akarunk e kér
déshez fűzni.
Állami élelmi raktár Felső-Magyarország kincstári erdő
hatóságainak egynémelyikénél már régebbi idő óta van.
Nemes célja és működése oly áldásthozó, hogy az em
ber azon csodálkozik, miért nincsen az az összes kincs
tári erdőhatóságoknál általánosítva, miért nem létesít az
állam nagyobb erdőbirtokain mindenhol ilyen raktárakat?
Evidens dolog, hogy ott, hol ilyen raktárak vannak, a
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munkásnép egy bizonyos jólétnek örvend, józan, munka
adójához ragaszkodó, nem szenved az uzsora karmai kö
zött, nem vándorol ki, ott az erdei munkaerő olcsóbb
és nem mételyezi be a saját előnyét kereső szocialista-vezér
a munkásnép erkölcsét.
Ebből folyólag a t. Háznak csak helyesléssel kellett
fogadnia a ministeri kijelentést és ezt nekünk erdészek
nek is örömmel kell fogadnunk, mert ezen élelmi raktá
rak az ország legszegényebbjeit, az erdei munkásokat
segítik. Már pedig, hogy ezen szegény erdei munkásné
pen segítve legyen, bennünket érdekel elsősorban. Közel
ről érint ez a kérdés, mert valamint a hadvezér éhes,
elégedetlen közkatonával győzni nem tud, úgy mi sem
vagyunk képesek éhes és elégedetlen munkással az erdő
jövedelmét fokozni. Ezért tartjuk szükségesnek, hogy ezen
élelmi raktárak az egész vonalon felállittassanak és azok
alkalmazkodva a helyi viszonyokhoz, egységes szervezet
tel bírjanak.
Vegyünk példát a besztercebányai erdőigazgatóság ve
zetése alá tartozó rezsőparti élelmi raktárról, kövessük
egy kitűnő szakférfi nagy látkörü és a munkásnép leg
kisebb bajával is törődő, fáradhatlan tevékenységét, kér
jünk tőle útbaigazítást — Tomcsányi Gyula erdőigaz
gatótól.
Ne kívánjuk azonban az államtól azt, hogy ezen élelmi
raktárak berendezése és forgalomba való tartására szük
séges összeget az állam ingyen adja, hanem igenis ezen
célra nyújtott hitel kezeltessék épen úgy, mint más va
gyon, hozza meg az államnak az illő kamatot, mert nem
oly gazdag ez az ország, hogy pénzét, még ha oly ál
dásthozó vállalatba fektetjük is, mint az állami élelmi
raktárak intézménye — a kamat jövedelmére szüksége
ne volna 1
Azt hiszem, ez a kamat a legszívesebben fizetett adója
lesz a szegény népnek!
Végül említetlenül nem hagyhatom azt, amit az állami
élelmi raktárak ellenei fel szoktak hozni, hogy ezzel a
vidék kereskedelmének szárnyát szegjük és hogy az
tönkre megy.
Célunk e raktárak felállításával, hogy az olyan vidéki
kereskedelemnek, mely nem a tisztességes versenyen
alapszik, hanem a gyors meggazdagodási vágytól hajtva
koldusbotra juttatja a népet, útját álljuk. A szolid keres
kedelem az ilyen versenytől megijedni és kárt szenvedni
nem fog soha.
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A kincstári uj erdészlakokról.
Az utolsó időben épített kincstári erdészlakoknál szabály,
hogy azok mind egy adott terv — a normálterv — sze
rint készülnek.
Ez az épitési modor minden jó ízlésnek hijjával van
s valóságos kaszárnyaszerü stílnek hódol. Szépnek semmi
esetre sem szép, azonkívül pedig nem viseli magán sem
szakunk, sem nemzeti jellegünk sajátosságát. Egy alacsony
faltömegre ráhúznak egy nagy formátlan háztetőt, a mely
sérti az embernek szemét. A kiben csak egy parányi
érzék van a szép iránt, szemet szúr a mi építkezésünk.
Valami csinosabb, ízlésesebb terveket kellene megvaló
sítani. Nem kívánunk költséges nagyobbszabásu épülete
ket, de lehetne azokat úgy felépíteni, hogy magukon
viseljék részben szakunk, de másrészt a magyarság jelUgét is.
Acer.
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Krajcsovits Béla ünneplése.
Örömmel vettünk hírt azon kedves közvetlen ünnep
lésről, melylyel Krajcsovits Béla brassói kir. erdőfel
ügyelőt szaktársai megtisztelték azon alkalommal, midőn
erdőtiszti szolgálatának 25-ik évét betöltötte. Az erdő
tisztek kara október 12-én d. e. 11 órakor testületileg
jelent meg az ünnepeltnél, kit épen dolgozó asztala mel
lett talált. Nagy György m. kir. erdőmester lendületes
szavak kíséretében átadta neki a kollegák ajándékát, egy
remekművű ébenfa-botot, melynek fogója oxidált ezüstből
készült szimbolikus agancsdarab. A meghatott jubiláns
válasza után lefényképeztette magát az egész társaság.
A társasebéd alatt Orlovszky Gyula brassói erdőmes
ter üdvözölte a mintakollegát és a tevékeny társadalmi
embert az ünnepelt személyében, Cseh Pál kir. főerdész
pedig a jubiláns családjára emelte poharát. Mi is őszinte
szívvel üdvözöljük Krajcsovitsot, erdészeti ügyünk ezen
jeles munkását.
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ •& ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

FA K ERESK ED ELEM .
Javában folyik országszerte a tölgyfa-árverés, még pe
dig mondjuk ki mindjárt itt a jelentés legelején, a ter
melők és vevők képzelhető legélénkebb érdeklődése
mellett.
Szeptember 23-án tartatott meg a bródi vagyonközség
ez idei nagy tölgyfaeladása, mely alkalommal 25 erdőrész
1.496.512 koronára becsült tölgyfái 1.964.918 koronáért
keltek el, ami a becsárak 31 1lt %-os túlfizetését jelenti.
Jellemző, hogy az „Istocne Kusare" nevű erdőrész
N0.084 koronára becsült fáiért a Deutsch Fillöp fiai
zágrábi cég 212.900 koronát, tehát a becsárnál 72.816
koronával, de még az utána következő legtöbbet ajánló
Hartl és Halle zágrábi cég 210.780 koronás ajánlatánál
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is még mindig 2120 koronával magasabb árat fizetett ;
a Gradina nevű erdőrész 202.288 koronás becsárát pe
dig a Société d’importation de chéne francia társaság,
melynek Zágrábban, Vrbanjéban és Normanéiban van
telepe, 315.400 koronáért vette meg, a becsárat tehát
113.212 koronával fizette túl.
Ezt az árverést követte október 3-án a vinkovcei kir.
főerdőhivatal rendes évi tölgyfaeladása, melynek alkal
mával valamivel több, t. i. nem egészen 32%-os túlfize
tés éretett el.
Mind a két alkalommal elkelt valamennyi Objektum és
jellemző az érdeklődés fokára, hogy amott 36, emitt 32
árverező jelent meg és küzdött szinte késhegyig a fa
anyagért.
Az ungvári főerdőhivatal tölgyfáit is 33°/o-al magasabb
áron vette meg a kisvárdai Reismann Hermán cég,
mint a mennyire becsülve voltak.
A zsarnócai m. kir. erdőhivatal tölgyfáit szeptember
26-án árverezték el. Oly nagy volt az érdeklődés, mint
soha máskor. Bel- és külföldiek versenyeztek egymással
s az eredmény az, hogy a kincstár 12428 koronával töb
bet vett be, mint remélte. Pedig a selmeci erdőgondnok
ság tölgyfái nem is keltek el. Ezen eladásnál az is so
kat nyomott a latba, hogy az eladott fakészletekhez jó
karban tartott erdei utak vezetnek.
Mindezekből pedig világosan látható, hogy a keményfaszakma virágjában van, máskülönben a termelő-vállal
kozók bizony nem harcolnának olyan nagyon az anyagért
és nem fizetnék túl a becsárakat 32—33 százalékkal.
De látszik egyúttal az is, hogy a dongapiac, különösen
a francia dongák piaczának immár harmadéve sanyarú
helyzete nem bántja túlságosan a termelőket.
Csakugyan nem nagyon bántja őket, mert előrelátván,
jókor megszorították a termelést és csak annyi francia
dongát készítettek, amennyit elkerülhetlenül készíteniök
kellett abból az anyagból, mely egyéb célokra nem volt
alkalmas. Ők tehát nem nagyon veszik szivükre az üz
let ezen ágának pangását, annál kevésbbé, mert a fű
részáruk piacának helyzete bőven kárpótolja őket azért
a kamatveszteségért, melyet a dongapiac helyzetének javulá
sáig viselniük kell, ha ez a javulás akár még 1—2 évig is
váratna magára. A tölgygerenda és deszka, de még a
mellékterméket képező parketfriz is igen nagy mérvben
és nagyon jó árakon kel, sőt az utóbbiakból már 1995ben leendő szállításra sem kapható egy szál s e ; mind
le van kötve.
És ha jól megy dolga a keményfa-szakmának, keresve
sem találna okot a panaszra a puhafa-szakma sem.
Ezekkel ma-holnap gyalog már nem is lehet beszélni.
Araik úgyszólván hétről-hétre növekesznek és szinte fog
hegyről beszélnek a szegény vevőkkel, akik kinos-keservesen nyúlnak mélyebben a zsebükbe, hogy megvehessék az elkerülhetlenül szükséges anyagokat; de ha
muszáj 1
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Legjobban a német importőrökre jár rá a rúd. Ezek
csúnyául meg vannak akadva, mert Oroszországban még
a télen megvásárolt tutajaik és azok felrakománya a
Visztula meg az Odera mentén hevernek, hol zátonyon,
hol a partokon, és várják a megváltó esős időt, mely
megdagasztja a folyók vizét, hogy folytathassák május
óta félbemaradt útjukat. Hiszen érkezik már tutaj Schillnóba, Thornba, Schulitzba stb. jócskán, de eddig még
századrészét sem szedhették össze a mindenfelé vesz
teglő tutajoknak. A berlini, magdeburgi s az Isten tudja
hova való építőmesternek és ácsnak ugyan hasztalan
bizonygatja a szegény importőr, hogy „vis major“ volt a
nyáron, kiszáradtak nemcsak a folyók, de még a kutak
is, s így ő nem kaphatta meg a félévvel, sőt többel előbb
már megvásárolt fát; neki szállítania kell, mert tőle meg
követelik elvállalt szállítási kötelezettségének teljesítését,
így tehát idefanyalodnak hozzánk és Galiciába, ők tud
ják legjobban, milyen nem szívesen, mert hogy a ma
gyar-osztrák termelők kihasználják az alkalmat, azt még
külön is bizonygatni csakugyan fölösleges lenne.
A keletnémet fapiacról érkező egyik-másik tudósítás
— ha kénytelen is beismerni, hogy az üzlet ez idő sze
rint jó — kongatni próbál, vészfelhőket igyekezvén tornyosítani a faipar még derült, de már boruló egére. Mi
azonban még nem veszünk észre legkisebb borulatjelet
sem, ^s vígan nézünk a jövő elé, mely még mindig elég
kecsegtető.
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egész ország bányafájának J/3 részét itt rakják hajóra.
Svédország keleti részében is sok bányafának való terem,
s az utolsó évtizedben Hudiksvall, Sundsvall és más
kikötőkben a bányafa-üzlet nagyon felvirágzott. A ham
burgi társaság páncélból készült vontató hajókat használ
a bányafák szállítására, s gyakran látni, amint egymás
hoz csatolva párosával úszkálnak a tengeren.
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Boszniai apróságok.

Szakadó esőben robogtunk ki a budapesti pályaud
varról és szakadó esőben hajóztunk be a fiumei kikötőbe,
Közben azonban jó időnk volt. A bérelt szakaszban elég
kényelmesen ültünk, mert csak annyi ember jútott egy
szakaszba, a hány épen elfért.
Vígan nyargalt a vonat velünk egész Gombosig, hol a
Duna utunkat állotta; mintegy figyelmeztetett arra, hogy
ezt az édes hazát nem oly könnyű elhagyni.
Éjféltájban Bosznabrodba értünk, tehát bosnyák földre,
de az éj sötétje miatt semmit sem láthattunk. Az első
tulajdonképeni stációnk Doboj volt. Doboj az egyik
?¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥*¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
1878—79. évi véres ütközet színhelye; most a legbé
késebb török városka.
Skandinávia bányafa-üzlete.
Itt vártak a bosnyák kollegák, kikkel rövidesen meg
Napjainkban Westfáliában és általában a Rajna vidé ismerkedve, szállásainkra mentünk, hogy kipihenjük az
kén nagy a bányafa-hiány. Az élelmes német fakereske első hosszú út fáradalmait. Jóllehet későn feküdtünk le,
dők, hogy a szükségletről gondoskodjanak, északnak vet reggel korán talpon voltunk, hogy „megtapasztaljuk“ az
ték utjokat. Már tavaly beutazták Finnlandot, az idén első bosnyák várost. Bejártuk Doboj egy részét, s indúlás
pedig Svédország erdős részeit, s hogy odautazásuk se előtt az állomásnál gyülekeztünk. Gyönyörködtünk lobolegyen jelentékeny haszon nélkül, menet kőszenet szállíta gódiszben; beszélgettünk, találgattuk, hogy merre lehe
nak, jövet pedig bányafával megrakodva térnek vissza. tett a csata?
Beszélgetés közben valaki említi, hogy a most várt vo
így tehát a skandináv bányafának Angolország után Né
metország lett az elsőrendű piaca. Az angol piacra kétféle nattal érkezik Kayser Sándor is. Ennek — úgy látszik
hosszméretben került: nagy (10 és valamivel több lábnyi) — híre ment, mert a körülöttünk ácsurgó bosnyákok
és kis (8 lábnál rövidebb) méretben. Bányafának itt is egyre szaporodtak, s a vonat berobogásakor, kíváncsian
csak az egyenes és egészséges fákat használják; mind lesték és kérdezték: melyik a — császár?
Dobojból iparvasuton, de államvasuti személykocsikon,
két végüket lefürészelik, kérgüket pedig vagy részben,
vagy egészben lehántják. Egyenlő értéke van a lucból Utorára, majd Pribinicre mentünk, hol selmeci ismerős
és feketefenyőből készült bányafának, csupán a hossz- és háziasszonyunk várt gazdag villásreggelivel.
ürméretet nézik az angol és francia kereskedők. Az 1900.,
Reggeli útán lovagoltunk is egy sort, apró bosnyák
1901. és 1902. évben szállított bányafákat véve alapul, hegyi lovakon, fanyereg, kenderszerszám, tepsikengyelvaNorvégiából, Finnlandból és Svédországból átlag évenkint sakkal felszerelve. Jó fajta hegyi lovacskák ezek és sza
3 millió tömköbmétert visznek ki. Az említett 3 ország porák. Egyik mindjárt a nyeregbe szálláskor meg is csí
közül Németország leginkább Svédországból szerzi be kozott: megismertette egy magyar erdészszel a bosnyák
szükségletét, mert közelebb van, mint a másik kettő, és föld keménységét.
bányafa-termelésre legalkalmasabb. Különösen Gotenburg
Teslicen a kerületi főnök, vulgó főszolgabíró, magyar szó
kikötője kedvező a behajózásra, vidéke pedig sok bánya val fogadott, a török biró pedig szálem alejkunjmal. Teslic
fának való anyagot terem ; nem csoda tehát, hogy az is, mint az összes helyek, ahol megfőrdúltunk, pazar lo© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.
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bogódiszt öltött. Jobbról osztrák, közepén bosnyák, balról
magyar lobogók. A zöldsátor elmaradhatatlan fehér abro
szával sem hiányzott sehonnan. Ezenkívül itt még egy
reverzálist is kaptunk aláírás végett, melynek értelmében
csak úgy visznek bennünket, ha a boszniai iparvasútakon
semmiféle balesetet, vagy pláne nyaktörést nem köve
tünk el. A mennyiben pedig mégis valaki valami ilyes
félét cselekednék meg, teljes kárpótlásra tarthat számot
a paradicsomban, hol tudvalevőleg számos húri várja az
érkező vendégeket. Ennek a reverzálisnak az aláírásakor
azonban kiderült, hogy a különben természetes észszel
bőven megáldott Bögözy barátunk nem tud irní. Hogy
mégis velünk tovább jöhessen, a neve elé húzott ke
resztet nyomta el bal mutatójával. Ez különben régi tö
rök aláírási mód.
Zenicán modern, országos gyüjtőfogház van. Hogy ezt
ismegtanúlmányozhassuk(vagy valami más okból?!), tár
saságunknak egy részét ide szállásolták be éjjelre. Reggel
azonban mindnyájukat szabadlábra helyezték, közöttük
fáradhatlan Bund titkárunkat is.
Váresig jóformán mindig vasútaztunk; itt azonban tár
szekerekre kerültünk, s úgy vágtunk neki az igazi va
donnak. Estére gyönyörű fenyves közepébe, Hász Milosnica nevű erdőházhoz jutottunk. Itt aztán megháltunk,
6—10 ével el egy szobában. A vacsora kissé soká tar
tott. Megkellett várni, mig a nyársra húzott sertések, ma
lacok, birkák, a bosnyákok által rakott máglyáknál jól
kisülnek. A cigány húzta a hallgatókat; a tarackok pe
dig ugyancsak nem hallgattak. A tüzérségnek kiadták a
rendeletet, hogy reggelig minden puskaport el kell lőni.
A mozsarak tehát reggelig durrogtak. A kisebb szünete
ket a horkolómesterek hangversenye töltötte ki, mihez a
huszáros imádságot és a toborzót Földi János fújta.
Milosnicáról a Krivája völgyébe, Csunyistyére rándúltunk, ki gyalog, ki lóháton. Falunak vagy háznak ugyan
híre sem volt, de azért egész tarka töröktábort találtunk
ott. Lakói rögtönzött vásárt csaptak. Hoztak csirkét, to
jást és más apróságot eladni. Nagy üstökben báránytokányt főztek, de vevő nem akadt közülünk. A tarka vá
sári képre előkerültek a fényképezőgépek is.
Kevés pihenő útán folytatni kellett útunkat. Most már
újra vasúton, de cigányok nélkül. Csak másfél óra múlva,
a fáradtságtól meggyötörve szállingóztak le egyenként a
hegyekről Fáráó elkeseredett ivadékai. A cimbalom azon
ban végleg elmaradt.
Igen szép és merészen épített erdei iparvasúton utaz
tunk a Krivája völgyben felfelé. A vasút egy része „Traján útja“-szerűleg van a sziklába vágva, széditő mere
dekség és magasságban. Szebbnél-szebb tájképek válto
gatták egymást. Fotográfusaink, Bund, Bruckner, Mitske
és Simon versenyre keltek egymással, s nyakrafőre csi
nálták a felvételeket, egyik-másik utolsó patronját is el
puskázva.
Csakhamar Olovára érkeztünk, hol még mindig túl
terhelt gyomrunkat hatalmas lakoma várta. A többi közt
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—. szembecslés szerint megállapítva — mégis elfogyott
100 pisztráng és 400 rák. Itt hallottuk, hogy aznap egy
erdőőrt ütöttek agyon, mert egy török nőnek udvarolni
akart. Ez a szomorú eset, mint rossz ómen, többekre
lehangolólag hatott.
Kővetkező állomásunk a regényes nevű Han Pjeszák
volt, hol kétszer háltunk meg. Itt voltunk legtávolabb a
világtól, és innen rendeztük kirándulásainkat Boszniának
talán leqszebb erdőségeibe. Az „Igristye“ kilátópontról
mintegy 100 kilométer sugarú kört láttunk be. Mindenütt
hatalmas erdőség!
Második nap reggel 8 órakor indulásra készen állottak
az 50 koronás sarajevói bérkocsik, hogy minket estére
újra civilizált helyre, Sarajevóba vigyenek. Szép, meleg
időnk volt. Az egész kocsizás alatt kedvünkre gyönyör
ködhettünk a festői panorámákban. Uton-utfélen számos
emléket, majd bekerített és gondozott sirhalmot találtunk,
melyek mind az okkupáció egy-egy véres eseményére
emlékeztettek.
Az egyik legvéresebb ütközet Sokolácnál volt. Sokolácon van egy újabb korbeli várszerű laktanya, magyar
bakákkal. Épen a mezőn gyakorlatoztak, mikor kocsiso
runk feltűnt az országúton. Meglátva bennünket, csatársorba
fejlődve, rohamot intéztek ellenünk, 200 lépés távolság
ban pedig hasravágódva heves egyes tüzet színleltek. Mi
pedig fehér kendőt lobogtatva jeleztük, hogy jóbarátok
vagyunk.
Sokolácon pihenőt tartva, barátkoztunk a katonákkal.
Kikérdeztük őket sorsukról. Panaszkodtak, hogy sok a
baj, de a legnagyob, hogy nincsen Zsuzska, Kati, Marcsa.
El is hittük szegényeknek.
Az országutak — úgy Boszniában, mint Hercegovinában
— a legjobb karban vannak. (Sok vármegyénk megiri
gyelhetné). Szinte hihetetlen, a mit egyesek állítanak,
hogy ezelőtt még 20—25 évvel annyira rosszak voltak
a közlekedési viszonyok, hogy pl. B.-Bródtól Sarajevóig
egy métermázsa zabnak a szállítása 170 forintba került.
Estefelé Sarajevóba hajtattunk be. Posta, dohány
tőzsde, gőzfürdő, utcai séta, banket, lefekvés követke
zett egymásután. Másnap reggel guerilla csapatokba osztva,
a város nevezetességeit és a környéket kutattuk át. Azu
tán a csáridsában vásároltunk az otthon maradottaknak
és magunknak tőrök dolgokat.
Újságot már egy hete nem olvastunk; igy nem tudhattuk,
hogy mi van Porth-Arthurral ? Sarajevóban végre újságot
is kaptunk. Porth-Arthur ugyan nem esett még el, de
Japán iránti érdeklődésünk mégis növekedett, meit itt
várt reánk japán kiküldöttje, Dr. Ichijima japán erdész,
ki Formóza-sziget erdészeti berendezésével bízatván meg,
megelőzőleg két évi európai tanulmányútra küldötték ki.
Ebből egy évet Bosznia erdészetének és a szállítási vi
szonyok megismerésére fordít. Mindjárt első nap sikerült
neki több praktikus erdészfogást bemutatni. A leghelye
sebb módszer szerint vezetett tarolóvágást aznap este.
mutattuk be Ilidzsén, hol nagy csata volt. Katonabanda,
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Rákócy-, Klapka-, Hunyady-induló lelkesített a csatára;
feketefrakkos tüzéreink egyre-másra sütögették el a . . .
tarack . . . . illetőleg a palackokat, s patakokban ömlött
a Vér-i pezsgő. A tarolóvágás és az ütközet befejeztével
késő éjjel diadalmasan vonultunk be Sarajevóba. Foly
tattuk. A végén a legtökéletesebb hazaszállitási viszonyo
kat tanulmányozhatta a japán kollega, ahol katonatisz
tek segítségét is felhasználtuk. Ez a szállítási mód bosnyák erdészek találmánya; szokás szerint nemcsak pakk
jainkra kaptunk szállásunkat megjelölő cédulát, hanem a
zsebünkbe is. Ily módon mindenki szép rendben hazaszállitódott — bérmentve.
Képzeletünk még mindig a boszniai szép erdőségekkel
volt telve, mikor átléptünk Hercegovinába. Annál nagyobb
volt a meglepetés és ellentét, mikor Hercegovina végte
len kopár szikláit megpillantottuk. Turista szempontból
nézve azonban teljes kárpótlást nyújtott a fenséges szép
ségű Narenta völgy, megrakva a természet változatos
szépségeivel és csodáival. Az egész ország — a mit lát
tunk belőle — csupa szikla. A mi kevés termőföld van
itt-ott a völgyek fenekén, szőlővel és dohánynyal van
beültetve, alig tűnik fel egy kis kukorica, köles. Elkép
zelhetetlen, miből él a hercégovác.
Mostárban is, mint Sarajevóban, nagyon sok a katona.
Mindkét várost csupa apró erődök veszik körül, honnan az
ágyuk nem kifelé, hanem a városra néznek.
Mostár nevezetessége a Narenta hid, mely tudvalevő
leg a Narenta folyó felett van és a Zilavszka, mely a
Jellasics szőlőjében terem.
Újabb meglepetésben részesültünk, mikor Gravosa előtt
a vízválasztón áthaladtunk s ezzel átléptük a hercegovi
nál határt, s megpillantottuk a dalmát tengerpartot. Her
cegovina végtelen kopárainak szemlélésében kifáradt sze
münk minden átmenet nélkül, egyszerre gyönyörködhe
tett a szebbnél-szebb délszaki növényzetben. Hát még a
tenger 1 Mind az ablakoknál lökdösődtünk, csakhogy job
ban láthassuk. Gravosából átszaladtunk Raguzába, s egye
nesen a tengerbe . . . . fürödni.
A hajón együtt utaztunk Daniló montenegrói trónörö
kössel, nejével és 5 tagból álló kíséretével. A tenger egy
kissé háborgott ugyan, de különös aggodalomra nem
adott okot. Este vacsora alatt nőtt egy kissé a vihar, de
hangos jókedvvel és tréfálkozással bizonyítottuk vitézi
voltunkat. Egyszer-kétszer a hajó igen nagyott ingott, mi
nek következtében a hangos jókedvet és tréfálkozást hir
telen néma csend váltotta fel. Ezenközben néhányan fel
tűnő gyorsan távoztak kifelé az étteremből. Végül jónak
látta az egész társaság kimenni a fedélzetre. Négyen let
tek csak tengeribetegek. Joós Elek egész utón vitézül
küzdött a hajó farában e csúnya betegség ellen, s ne
hogy a tengernek is jusson valami, egész utón egy fe
ketét ivott csupán.
Hajnalban egy zátonyra jutott hajót láttunk az egyik
sziget partján. Épen egy világitó toronynak szaladt neki.
Zárába érkezésünkkor a hullámverés olyan nagy volt,
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hogy 3 ízben szalasztották el kikötni szándékozó hajónk
kötelét, s a hullámok majdnem a parthoz lapítottak ha
jóstól.
A hajón alakultak ki végleg a kisebb társaságok, me
lyeknek tagjai a programmot megtoldva, utjokat tovább
akarták folytatni Velence, Póla, Trieszt stb. felé.
Fiúméhoz közeledve, hatalmas eső lepett meg ben
nünket a tengeren, a mi soknak elvette a kedvét a to
vábbutazástól.
Még megjegyzem, hogy Bosznia közös okkupáit tarto
mány lévén, egyesületünk útiköltségeink egy részét is
okkupálta, s közős büdzséből fedezte vasút, kocsi, ló,
podgyászkiadásainkat, sőt még a borravalókat is, a mi
nagyon jólesett lapos erszényünknek.
Fiúméban vége szakadt a tanulmányútnak; vége a
szép és felejthetetlen napoknak. Mint a méh, megra
kodva viaszszal, mézzel, számos felejthellen emlékkel
szivünkben, lelkűnkben, oszoltunk széjjel.
Boszniai kollégáink, egy alkalommal, ünnepélyes tosztban hívtak fel, hogy mielőbb ismételjük meg ezt a ki
rándulást.
Bárcsak lehetne !
^ _y
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Sárguló fa alatt.
Irta: S z a la g y i S á r k á n y P iroska.

A könyörtelen ősz apó sárga leplét kezdi terítgetni a
tájékra. Letörüli a természet arcáról az egészség üde
színét és a hervadás sárga, beteges színét festi rája.
Nem kíméli sem az erdőt, sem a mezőt, lassan, de kö
vetkezetesen dolgozik hervasztó munkáján. A gólyát,
fecskét, szalonkát, fülemülét és az énekesek legjavát pe
dig meg sem tűri itthon, elkergeti őket messze idegen
tájékra. Vagy talán ének nélkül annál szomorúbb, fönségesebb, némaságával meghatóbb a természet lassú hal
doklása.
Az alkonyat félhomályba burkolta ezt a lemondással
teli őszi képet. Halmágyi Andorék szüretelnek. A társa
ság dalától, a fölszálló, sziporkázó rakétáktól még egy
szer megélénkül a természet. Vigan mulattak a szőlő
házban ; lelkűket nem érinti az elmúlás, a lemondás fájó
gondolata.
Csak ketten nincsenek benn : Ella és Bánhidy Elemér.
Künn ülnek a sárguló hárs alatti pádon. Az ő szívük
érzésének jobban megfelel a lemondást rejtő őszi kép,
mint a vidám mulatozó társaság.
— Ugy-e szeretsz? — kérdezte az ifjú.
— Igen — válaszolta a lány.
— Ha elmegyek messze idegenbe, szíved változat
lanul enyém lesz ?
— Igen. Mindig . . . örökre . . .
— S ha szép reményeimben csalódni fogok és nem
mint hírneves ember térek vissza hozzád, hanem tán
mint egy reményvesztett, szárnyaszegett, a világgal meg-
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hasonlott lélek, kebledre fogadsz-e, megvédsz-e akkor
is igaz szeretettel a világ gúnyjával szemben ?
— Ha a világgal meghasonlott leszel, én kibékítlek
vele; ha reményt vesztettél, én visszaadom neked; egy
formán szeretni foglak mindig; hív szerelemmel fogadlak
keblemre mindenkor, s a földi menyországot szerető szí
vemmel megteremtem neked.
A szőlőházban szépen, érzéssel csendült meg a hall
gató nóta. Figyelmesen hallgatta a szerelmes pár a
csengő, tiszta dalt, amint bánatosan szólott:
Miért is élek én ezen a nagy világon,
Boldogságom olyan volt csak mint az álom.
Azt álmodtam, hogy a rózsám szeret engem,
Hej, be fájt a szivem, mikor fölébredtem.

Összerezzennek. Különös fájó érzés futja át szívüket s
még a kisérő hegedű hangja is oly síró, bánatos, mintha
szomorú jóslatot rejtegetne keblében.
Sárguló levelek hullanak alá a fáról. A leány szinte
önkéntelenül nyúl egy ily hulló levél után. Elgondolkozva
nézi. Lassan-lassan kinyújtoti kezébe hull. Eltűnődik rajta,
majd idegesen összemorzsolja és szanaszét szórja.
A hegedű szomorú, bánatos nótája folyton ott cseng
a fülükben s a nyomában keletkezett fájó érzet nem
hagyja elmúlni. Pedig úgy fáj, oly nyomasztó . . .
Felkelnek, s hogy tőle megszabadúljanak, bemennek a
mulatozók közé. Mikor odaérnek s meglátják a vidám páro
kat, elszáll lelkűk méla fájdalma, s mindent feledve, csak
a jelen örömét élvezve, ők is egymáshoz símúlnak s a
táncolok közé vegyülnek.
De vége lett ennek is. Hajnalpirkadáskor a vendégek
mind távoztak. Egy kézszorítás, egy mindent kifejező te
kintet, s nekik is válniok kellelt egymástól.
Elemér másnap elutazott, hogy mint hírneves ember
térjen ismét vissza.
* * *
Négy év múlt el azóta. Halmágyi Ella már kész nagy leány,
telve vágyakkal, reményekkel, de lelkében még mindig
élénken él amaz őszi este emléke. Nem csökkenő öröm
mel olvassa a leveleket, miket Ő küldöz neki. Minden
levelet háromszor is átolvas és mégis mindig talál valami
újat benne. Még azon sem csodálkozik, ha ritkábban ér
keznek a kedves levelek.
Végre elmaradnak. Hisz’ neki sokat kell küzdeni, dol
gozni 1 Nem ér rá most ily apró szerelmekkel foglalkoz
ni. De majd ha híres ember lesz, akkor ismét visszatér
hozzám, hogy többé soha el ne hagyjon 1 így nyugtatta
meg töprengő szívét.
S csakugyan az újságok is kezdték Bánhidy Elemér
nevét emlegetni s a mint nőtt a hire, a leány annál
boldogabb lett. Hallgatását úgy magyarázta, hogy bizto
san azért nem ad életjelt magáról, hogy annál nagyobb
legyen az öröme, ha vissza jön s elveszi őt, hogy meg
osszák az élet örömét és dicsőségét. S oly édesek vol
tak ábrándjai, mígnem egy hír rombadöntötte összes re
ményeit. Pedig egyszerű, rövid hír volt: Bánhidy Ele
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mér, hazánk szülöttje, jegyet váltott Kövesligethy gróf
nővel . . .
Csalódás, keserű csalódás! íme, kit_ő félistennek kép
zelt ; kit megközelíthetetlen magasságban látott maga
fölött; kit nagynak, nemesnek, tisztának gondolt, kit
maga előtt látott ébren úgy mint álmában; kiben nem
a nagy embert szerette, hanem a nemeslelkü férfit, kire
szíve meleg érzését pazarolta, — egyszerre eltörpült
előtte, lesülyedt a hétköznapi csalárd emberek közé.
Tehát el tudta őt felejteni . . . . megszegte Ígéretét!
És mindezt miért tette ? A hiúságért.
Lelkének nyugalmát elrabolta e hír, testét pedig be
teggé tette. Külsőleg is meglátszott rajta lelke bánata :
letörülte üde arcszinét, szinte beszédes szemének fé
nye megtörött.
Az iszonyú megpróbáltatásból felocsúdó uj életről kez
dett álmodozni. Eddigi élete a remény, a boldogság élete
volt; a hátralevőt a lemondásnak, a reménytelenségnek
áldozta.
*

*

Bármennyire ellenezték is szülői, a szép és gazdag
Halmágyi Ella színésznő lett. Nevetett, mulatott, a bol
dogságot mutatta a színpadon.
Rövid idő alatt első primadonna lett.
A közönség rajongott érte, kedvelte őt. De meg is ér
demelte, mert szinte sugárzóbb, világosabb lett a szín
padon. Ha föllépett, elevenséget, vidámságot ragyogott
arca, de hogy mikor egyedül van, akkor mit csinál, arca
mosolygós-e avagy bánatos, azt nem tudja, nem látja
senki sem.
Több van egy örömöket kereső, mulatni, vigadni vá
gyó nővel, de egy önfeláldozó, hű, szerető, nemesen gon
dolkodó nővel kevesebb.
*
*
Három évvel később.
Éppen egy próbáról tért vissza Halmágyi Ella, mikor
Bánhidy Elemért jelenti be komornája.
Elsápad, különös fájó érzés fut át a szívén, egy pilla
natig tétováz, aztán magához tér és szilárd hangon adja
a parancsot;
Mondja, hogy ma nem fogadhatok senkit. — . . . De
nem, bocsássa be!
A leány kiment.
Rövid idő, néhány másodperc alatt sok kérdés támadt
föl lelkében.
— Ugyan miért jött ? A behegedni készülő sebet akarja
föltépni, vagy gyönyörködni akar boldogtalanságomban?
Büszkén fölemeli fejét: nem, ezt nem fogja látni Ele
mér soha.
Elemér belépett. Nagyon megváltozott ugyan, de sze
mei, azok a szép szemek, még mindig a régi fényben
ragyogtak.
— Csodálkozik jövetelemen, úgyebár? — kérdi kissé
reszkető hangon.
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— Ha őszinte akarok lenni, azt mondom, hogy igen. j
— És igaza is van. Sokat gondolkoztam felette, meg- j
tegyem-e? És megtettem. Azért, hogy megmondjam ma- I
gának: boldogtalan vagyok.
Ella szemeiben megcsillant köny; a fájdalom és az
öröm érzete egyszerre tükröződtek szép arcára. Kétkedőén
mondá:
— L eg e lő - é s h a v a s g a z d á lk o d á s . Berendi Béla
— Ön, a hírneves festőművész, kinek képei az idei ujabbi könyve; kapható öt koronáért szerzőnél: Budapest,
tárlaton is feltűnést keltettek, kit dicsőítenek. Ilyen fé IV. Borz-utcza 6. sz.
nyes házasság után boldogtalan lenne?
Amint már röviden megemlítettük, Berendi Béla erdő
— Igen, az vagyok — feleié Elemér leverten. Egy mester újabb könyvet irt közgazdaságunk egyik e felette
kor azt hittem, mindez ki fog elégíteni, de csalódtam. fontos s idáig teljesen elhanyagolt ágáról — a legelő
Azért jöttem ide, hogy ezt magának elpanaszoljam.
gazdaságról.
— Nekem ? Mi célból ?
A 391 lapra terjedő kötet 194 rajzzal, első részében
— Hogy elválok a feleségemtől s ha akarja, kezdjünk
17 oldalon ismerteti a hazánkban levő siksági, domb
egy uj életet együtt.
vidéki, előhegységi és havasi legelőket, adja statisztiká
Nem akarok segédkezet nyújtani — mondá Ella ride jukat, használatuk módját, rámutat csekély jövedelmező
gen — a vétkezésben.
ségükre s felemlíti, hogy míg nálunk egy (rovás) jószág
— Tehát nem szeret. Pedig egykor! . . . szólt Ele legeltetésének értéke legfeljebb 25 korona, adig az Svájc
mér megsemmisülve.
ban 130— 160 frankot is elérhet.
— Igen, szerettem — szólt közbevágva Ella. — Nem
A második — 66 oldalas — részben a havasi lege
is hagytam volna el soha. Kisértem volna mindenfelé, de lőkről, elterjedtségükről, talajviszonyaikról, klímájukról,
maga nem úgy akarta. Meg azután, akit én szerettem, nővénytenyészetükről, a havasgazdálkodásnak juhokkal,
az meghalt három év előtt és én meggyászoltam, meg ökrökkel és tinókkal, tehenekkel vagy juhval és szarvassirattam.
marhával elegyesen való gyakorlásáról ir és Galícia, Bu
— Ezzel azt akarja mondani, hogy nincs remény?
kovina, Alsó- és Felső-Ausztria, Salzburg, Karinthia,
— Igen azt. — Kis idő múlva a fájdalomtól megacé Tirol, Vorarlberg, Algír, Svájc, Francia-, Spanyol- és
lozva erélyesen folytatá : Távozzék szépen s viselje nyu Olaszországnak részletesen ismertetett havasgazdálkodá
godtan az élet fájdalmait, mert hisz’ Ön akarta, hogy így sából vonja le azt a következtetést, hogy nagyobb jöve
történjék. Isten Önnel! Minden szava szívet járt át; fé delmet hozhatnának mostani parlagon heverő legelőink,
lelmetes volt, mint egy görög istennőé.
mint akármelyik külföldi, csak kezelnők azokat oksze
A férfi egy lépést tett feléje; szemeit könyörögve füg rűen, rendszeresen.
gesztette reá; majd büszkén kiegyenesedett és szótlanul
Következtetése között B. hangoztatja azt az intelmet,
távozott. Ella az ablakból utána nézett a kocsinak, mely amit már más józanon gondolkodó gazda is kimondott,
őt elvitte tőle örökre. Nézte, addig nézte, míg szemei az t. i. azt, hogy elég legyen a gabonaföldekböl. Ezt az
erős nézésbe meggyöngültek, köny szökött beléjük s vé elvet mi is hangoztattuk már lapunkban, mert dőreség
gigperegtek halvány arcán.
az állattenyésztés rovására termelni a növényi eleséget
Hanem este mikor föllépett, a színpad szinte sugár ugyanakkor, mikor a húsárak folyton emelkednek, a sze
zóbb, világosabb lett tőle. A napsugaras tavaszt hozta mes terményeké meg — eltekintve a rossz, abnormális
magával, kacagott, mulatott, játszotta a boldogot. A kö évektől — folyton sülyed. Micsoda rövidlátásra vall —
zönség lelkesen tüntetett mellette. Mindenki elismerte, hogy gazdasági berendezéskor — az ember természetéről való
Halmágyi Ella jó színésznő, ügyes s még pajzán is.
Még csak nem is sejtette senki, mi forrongott háborgó
gÜÄ..
keblében. Mikor magában volt a szép leány, búsan gon
1
dolt ünnepeltetésére. Keserű mosolylyal nézte a csokrok,
W
-Trrf. | M
koszorúk halmazát, melyek az ő dicsőséges pályafutását
mutatják s képzeletében megjelenik egy barátságos puha
T T T ff ln
1
kis fészek, amiben elhervadt virágok, babérkoszorúk mu
3
| 3» áXLj. 5A o. ío.
L
tatják a dicsőséget; nem az övét, hanem azét a másikét,
akit még most is szeret, nagyon szeret . . .
£ _ ö l
S ki tudja, vájjon a férfi is hazaérve, nem a múltra
o
gondolt-e, s nem adta volna-e cserébe összes dicsőségét,
ßzo é-cu
cM/tvot/f.
minden gazdagságát azért a boldogságért, amit akkor ér
o
zett, mikor a sárguló fa alatt először esküdtek egymás
nak örök hűséget?!
Kühberg havastehénmajor alaprajza.
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megfeledkezésünk ? A középosztály jajgat a
hús drágasága miatt, a szegényebb, a föld
népe ma már csak áhítva sóvárog a hús
után, de azért, ha itt az alkalom, mindkettő
töri a gyepet, s búzát vet bele.
A harmadik és további fejezetekben tár
gyalja a legelő-talaj és a gyep tönkremenésének okait, felsorolja a talajjavító munkálatokat
ismerteti a legelőre káros gyomféléket, a havastakarmány-füveket, berendezéseket, a legel
tetési módokat, a tejgazdálkodást, a havasok
jövedelmezőségét, s egyéb oly tényezőket,
melyek mind a havasgazdaság föllenditésére
hivatvák. Ennek a résznek igen fontos feje
zete a Vlll-ik, mely a havasgazdálkodáshoz
tartozó épületek mikénti berendezését tár
gyalja. Mig nálunk a havasi pásztor tanyája
hasított fából vagy pláne kéregből készült
félereszü kunyhó, addig a Nyugat míveltebb álla
maiban nem az a magyar közmondás járja, hogy
minél rosszabb a kunyhó, annál jobb a pásztor. „Jó
ság alatt nálunk itt csupán az éberséget kell érteni,
mellyel a pásztor a jószágot a ragadozóktól, a tolvajok
tól megvédi.“ „A célszerűen létesített havasmajor vagy
havasszállás az okszerű havasgazdálkodás egyik sark
pontja“ — mondja igen helyesen Berendi. Számos kép
ben bemutatja a Svájc-, Tirol- és Franciaországban látott
havasi majorok épületeit, majoros lakokat, különféle ha
vasi istállókat, trágyagödröket. Bemutatja képben azt a
juhakol- és pásztorlak-tervezetet, mely szerint Beszterce

Kühberg havasmajor.
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Naszódmegye egyik havasán juh-havasmajor épült. Több
ábra a beregmegyei „Fircák havasmajor“ rajzait tünteti
fel, mig a vorarlbergi „Kühberg“ havasmajor berende
zéseit Berendi könyve nyomán két képben mi is szemlélhetővé tesszük.
Egy másik képünk Berendi felvétele után a franciaországi Orgeval havason levő felső majort ábrázolja, mig
az utolsó ábra a havasmajor eszményi elhelyezését mu
tatja.
Az ezutániakban ajánl B. kísérleti állomásokat, havas
kerteket; foglalkozik az állatbiztosítás kérdésével, vándor
tanfolyamokkal ; tejgazdasági iskolákkal, havasgazdasági
egyesülettel, csupa olyas kérdésekkel, amelyek mind
összefüggenek a legelőgazdasággal.
Könyvének ötödik részében rátér a ligetes legelőre,
amely a legelőnek egyedül helyes alakja; tanít az ily
legelők gazdasági berendezésére, alakításuknak gyakor
lati megoldására és számos képpel illusztrálja úgy ezt,
mint a balsorsra született legelőerdő legelőalakokat, vilá
gosan kifejtve és példákkal megvilágítva a kettő közötti
különbséget, az előbbinek helyes voltát, s az utóbbinak
tarthatatlanságát.
Majd „A legelők képzése" cimü fejezetében alapos
megokolás után követeli, hogy az erdőkezelés alól fel
szabad ittassanak a legeltetésre kiválóan alkalmas terüle
tek, „mert elvégre is nem az a cél, hogy minden termő
földet beerdősítsünk. Első sorban hazafiak és nemzet
gazdák vagyunk“ — mondja — s csak másodsorban
legyünk erdészek. Szükségesnek mondja az erdő, legelő
s egyéb mezőgazdasági földek rivalitásának megoldását,
olyképen, hogy a helyi viszonyokkal ismerős, tevé
keny és tekintélyes szakemberekből, erdészekből, mező
gazdákból és kultúrmérnökökből álló bizottság határozzon
a felett: erdő, rét-e avagy szántó legyen valamely terü
let. E bizottság véleményének felülbírálására pedig csakis
egy országos gazdasági tanács lehessen hivatva. Az
utolsó fejezetben végül a legelőgazdálkodásnak törvényes
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utón való szabályozásával foglalkozik és egy méla akkord
dal, vagyis jobban mondva két olyan zólyomi községi
legelőnek fotográfiájával zárja könyvét, aminőt az ország
majd minden megyéjében bőven találhatni, ami a mos
tani helytelen legelőgazdálkodás mellett tanúskodik.

Ezekben adtuk B. könyvének rövid, futólagos ismer
tetését. Azért jártunk el ily röviden, hogy senkit sem
fosszunk meg azon élvezettől, melyet egy ily értékes
munkának első olvasása és tanulmányozása nyújt.
A tárgy annyira fontos, a könyv oly érdekes, hogy az
minden művelt embernek asztalán helyet foglalhat.
Sokan, de nagyon sokan hangoztatják, még pedig rég
től fogva, hogy kövessük az örökös munkában lévő ter
mészetet, amelyben nincs pihenés, amely épen azért él,
mert dolgozik, amely azért örökéletü, mert mindig uj,

15. szám.
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ezen rendkívül hasznos, igazán hézagpótló és gyakorlati
használhatóságánál fogva minden vadász nélkülözhetetlen
kis kézikönyvének — megjelenését.
A mű összeállítása és annak könnyed kezelhetősége
hazai vadászunk egyik legismertebbjét, Remetei Kőváry
Jánost dicséri. Beosztásánál fogva egyedül álló a maga
nemében, látszik, hogy a szerző adatait nem theoretikus
fejtegetésekből, hanem a gyakorlati vadászatból merí
tette ! Az év minden hónapjára külön van hasznos uta
sítás, illetve útmutatás a vadászat helyes gyakorlására,
pontos utasítás a töltények készítésére, kitünően szerkesz
tett lőjegyzék jegyzetekkel. A vadászati törvénynek egész
terjedelmében való beiktatása, nemkülönben a csinos és
tetszetős kiállítás is a művet rendkívül értékessé teszi.
Megjelent Budapesten Ifj. Nagel Ottó kiadásában, Muzeum-körút 2. Ára csinos vászonkötésben 1 kor. 60 fill.
Kapható Székely és Illésnél Ungvári.
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Az idei szarvasbőgésről.
Ir ta : Itnecs Béla.

H a vasm ajor eszm ényi elhelyezése.

sohasem marad az, ami, mindig változik. El is mond
ják sokan, hogyan, mit tegyünk . . . és tesszük-e azt?
Mi a legelő jóságának legelső kelléke? Az, hogy buján
nőtt jóféle füvek fedjék a talajt. Mi a föltétele a jóizü
füvek buja növekvésének? A napfény, a meleg, a ned
vesség, amelyek a fűszálnak minden szervét: gyökeré
től kezdve a legtetejéig egyformán éltetik, növelik. Ezek
együttesen a jó legelőnek nélkülözhetetlen feltételei.
Ezt az alapigazságot hirdeti B. is könyvében. Jó pél
dát tanulmányutjaiban keveset talált, de ép ez ösztö
nözzön minket cselekvésre. Berendinek lelkes buzgólkodása birta földművelési ministerünket arra, hogy a szer
zőnek módot adjon járás-kelése közben szerzett tapasz
talatainak könyvalakban való közzétételére, ami felette
üdvös dolog volt.
— V a d á s z n a p tá r 1905. évre. 1. évfolyam. A vadá
szat iránt érdeklődők örömmel veszik tudomásul, —

Mint minden évben, úgy volt az az idén is, hogy amig
egyik helyen jól és kitartóan bőgtek a bikák, máshol
kriminális rosszul viselkedtek s a vadászokat végleg
elkeserítette, kifárasztotta a gyenge eredmény.
Ha az október 20—25-ig tartott agancs-kiállításunk
trófeáit vesszük zsinórmértékül, akkor általában azt
mondhatjuk, hogy az 1904. évben a szarvasok rosszul
raktak fel. Hogyne, mikor a kiállításra küldött 55 drb
agancs közül csak két drb haladta meg a 8 kjlót, de
nem is emlékezem vissza, hogy egyáltalában ennyi
könnyű agancs a versenyen győzött volna. Hatalmas
12-ős agancs az, a mit Pausinger Ferencz Majláth,
László gróf verőcemegyei erdőségeiben zsákmányul
szerzett s a kiállítás 2-ik díját vitte el. Tizenhatos vagy
több ágú agancsnál rendesen a korona emeli a súlyt,
tizenkettesnél inkább a szárak vastagsága határoz s igy
annál feltűnőbb, hogy ez a remek 12-ös, bár ő volt az
idei díjazottak között a legsúlyosabb (83A kiló), csak a
2-ik dijat nyerte el s az első dij gróf Széchenyi Emil
16-osának ítéltetett, a mely különben 8 2 0 kgr súlylyal,
szintén kapitális szép példány.
Jóval könnyebb a Frigyes főherceg III-ik díjat nyert
18-asa (7-20 kgr), ennél súlyosabb a Pallavicini Gy.
gróf által elejtett s IV-ik helyre helyezett 18-asa (7'90
kilóval), a Zichy Kázmér gróf Felső-Vissón elejtett 14-ese
és az Ó-Kemencén Ajtay János főerdész által lőtt
visszarakott 10-es bikának 7‘65 kilós agancsa, mely a
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kiállítás VII-ik díját vitte el. A díjazottak közül súlyra
legkisebb volt a Vl-ik díjat nyert 14-es, melyet Ebenstein
Ernő Bruszturáról állított ki. Ez az agancs csupán 6'65
kilót nyomott.
Nem nyert díjat ez idén József Ágost főherceg, szint
úgy Kóburg herceg sem, kiknek agancsai az eddigi
kiállításokon mindig elvittek 1—2 díjat.

Nehány szarvasos területről a bőgőst illetőleg követ
kezőket jelenthetjük.
A Bükkhegységben, hol a fővad százezer kát. holdat
jóval meghaladó összefüggő területen tenyészik s a hol

túlszaporulattal van dolgunk, a szarvasok a jól gondozott
területen elég szépen fejlett agancsokat raktak fel.
Az ottani szarvasagancsok az évi agancskiállításokon
már többször nyertek dijakat; igy például a múlt évi
kiállítás első nyertese egy 18-as volt, mely 9 kilót meg
haladó sulylyal a kincstár diósgyőri erdejéből került.
Erről az agancsról ugyan szavahihető helyről azt korpoltálták, hogy viselője nem a Bükkben született, hanem
Koburg herceg gőmöri fenyveseiben és a mint az igen
öreg bikáknál gyakran szokott előfordulni, hogy az üzekedés idején igen nagy vándorutat megtesznek, nem
lehetetlen, hogy az erdők eme királya is idegenben
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került térítőre. Mások megint azt állítják, hogy ez a bika
már 1902-ben a Bükkben tartózkodott és gyönyörű 16
ágat viselt s egy évre aztán mint 18-as került kézre.
Ez sem hihetetlen, bár a tapasztalt szarvasvadászok jól
tudják, hogy a jó 16-os következő évben nem mindig jó
18-as lesz, sőt legtöbbször nem is rak fel több ágat,
hanem kevesebbet, sőt kedvezőtlenebb viszonyok mellett
az agancs súlya is kisebb lehet az előző évinél.
A kincstár által bérbeadott vadászterületeken térítőre
került Borsodmegyében:
1. A gróf Almássy Imre 7800 k. hold revirjében 2
drb 14-es, (a kiállításra beküldettek), 3 drb 8-as és 2 drb
villás.
2. A gróf Péchy Kálmán 10.500 k. hold bérletén:
2 drb 12-ős, 3 drb 10-es, 1 drb 8-as és 2 drb 6-os.
3. A báró Vay Elemér 23.700 k. hold bérletén : egy
drb 8-as.
Az összesen közel 42.000 k. hold területen lövetett e
szerint 19 drb agancsár; valami kapitális, nyolc kiló
súlyt megközelítő trófeával azonban az idén nem dicse
kedhetnek a vadászok.
Nagyobb szerencsével végződött a szilvási urada
lomban a szarvasbőgés, a hol a 9000 k. hold területen
összesen 27 drb bika esett zsákmányul. A szilvási ura
dalom erdőségeiben évtizedek óta nagyon gondozzák a
fővadat. Gyönyörű vadászterület jó füvet termő rétekkel,
kitűnő bőgési helyekkel, melyeket a fővad évenként
állandóan felkeres. Itt kezdték a fővadat a hatvanas
években először tenyészteni, innen aztán később bené
pesült az egész Bükkhegység s ha most már sok más
területen bőg is a szarvas, azért a legtöbb bőgő bika
mindig csak a szilvási erdőben tartózkodik, a hol a
fővad odaadó gondozás és áldozatkészség mellett nem
csak számban igen felszaporodott, de kvalitás tekinteté
ben is versenyezhet bármely más hazai szarvassal.
A szilvási erdőbirtok tulajdonosa a vigkedélyü fiatal
Wessely Ernő lovag, — aki ezt a páratlan szépségű va
dászterületet ezelőtt négy évvel vásárolta meg gróf
Erdödy Rudolftól, — hatodmagával cserkészett az idén
szarvasokra. Az elejtett 27 drb közűi a házigazda maga
18 drb bikát lőtt s dicséretére legyen mondva, vala
mennyi szarvas, amire a cserkészeték alatt az idén pus
kázott, mind elesett. Ezt azért hangsúlyozom, mert mi
szarvasvadászok nagyon jól tudjuk ennek horderejét mél
tányolni s azt hiszem egyáltalában kevés vadászember
van, aki 18 bőgő bika közül valamennyit szerencsésen
kézre kerítené. Pedig Wessely nem is úgy töltötte a
három hetet a cserkészeten, mint azt sok nagyvárosi
vadász szokta, hogy erre az időre felcsap remetének,
tűlóvatosságból, nehogy idegeit a vadászat izgalmain
kívül egyéb is alterálja, nem iszik egy pohár bort, szó
val mindenben a mértékletesség mintaképe. W. ellenke
zőleg tesz; magával visz a cserkészetek idejére három kitűnő
muzsikust, igaz hogy nem Fáraó gyermekeiből, hanem
valami félművész cseh trombitás és klarinettistát, kiknek
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Rósz volt az idei szarvasbőgés a Koburg herceg
gömörmegyei erdőségeiben is. Kedvezőtlen szeles esős
idő járt mindig s így az eredmény sem elégítette ki a
várakozást.
A 15 elejtett bika között volt 3 drb. 14-es, 5 drb.
12-ős, 5 drb. 10-es és 2 drb. 8-as, Ezek közül 6 drb. a
kiállításra is felküldetett.
A máramarosmegyei Terebesfejérpatakon kilenc drb.
agancsárt ejtettek el s ha a hozzánk küldött alább fel
tüntetett jegyzék adatai nem tévesek, igazán vétek, hogy
a szerencsés vadászok legalább az őt darab súlyosabb
agancsot a kiállításon be nem mutatták.
A Terebesfejérpatakon 1904. évben megtartott szarvas
cserkészetek eredménye :

ÉRDÉS2

Az elejts neve
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Asseburg E gbertné grófné
Le on ha rt H ugó báró
S ztáray G ábor g ró f
T in ty K á ro ly báró
T om csányi Gusztáv
W urm bra nd V ilm o s gróf

1$. szárú.

Ágak száma
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szórakozást nyújtó zenéje a kitűnő rajnai és bordói bo
rokkal fűszerezve a kényelmes vadásziakban pihenő
órákat szerez úgy a gondtalan életet élő házigazdának,
mint szívesen látott vendégeinek. Ha aztán a kedvderítő
bor s a jó nóta mellett emelkedik a kedélyesség, min
denki elmondja újabbi vadászélményeit, milyen és hány
szarvassal találkozott, hányat hallott bőgni, másnap merre
fog cserkészni stb. stb. s ezek a kellemes estélyek a
szép cserkészetekkel együtt, emlékezetessé teszik a szilvási szarvasbőgést.
A 27 agancs között van két 14-es, három 12-ős,
tizenhárom 10-es és kilenc 8-as. A 14-esek kapitálisak,
egyik 8-15 kg., a másik 7-25 kgr. súlylyal. Kár, hogy
W. be nem mutatta őket a kiállításon, de hát ezt te
szik mások is a külföldön lakó idegen birtokosaink
közül . . .
Kevesebb szerencsével végződtek a szomszéd felsőtárkányi érsekségi erdőkben a cserkészetek, a hol a
10.000 k. holdon összesen öt drb rossz szarvasbika ke
rült térítőre.
Az apátfalvi határban fekvő 4500 k. holdon esett
összesen 10 drb agancsár, köztük egy visszarakott 10-es
6.80 kiló agancssulylyal, lőtte: báró Baich Milán.
(A báró Baich Milán által elejtett agancsárok trófeáiból
3 darab a kiállításon volt látható.) Azonkívül 1 darab
14-es, 2 drb 12-ős, 2 drb 10-es, 3 drb 6-os és 1 drb
nyársas.
E területhez tartozik a Baich Milán báró bérlete is, a
hol a vadat nemcsak kimélik, hanem minden tekintetben
rendszeresen gondozzák. Hohlfeld-féle nyalatóporral ké
szítik a sózókat, a vadat egész éven át’ nem nyugtala
nítja semmi, s különösen annak tudható be, hogy a
különben kedvezőtlen alakkal s aránylag kis terjedelem
mel biró területen az idén is mintegy 30 drb rigyető
agancsos konstatáltatott.
Az idei bőgésen az is feltűnt, hogy a bikák és te
henek közötti, arány — a tehenek folytonos nagyobb
számban való apasztása által — most már elég ked
vező.

18
14
6
16
14
10
12
18
16

i

Ü Íj If
S jd í

centiméterben
29
24
18
24
29
20-5
21
25
28

106
78
56
100
104
90
92
111
109

kgr.

19-5 74 9-75
1 5 0 96 7-25
8-5 49 1-80
1 6 0 97 8 1 0
17-0 90 8-30
12-5 73 4-00
12-5 108 4-00
16-0 114 8-50
17-0 111 8 0 0

Egy erd ő felü g y e lő b a le s e te . Részvéttel olvastuk a
napilapokból, hogy Dömötör Tihamér kir. erdőfelügyelőt
okt. 27-én vadászaton megsörétezték. Az eset következő
leg történt: A temesvári vadásztársaság több tagja tegnap
Vingára rándult rókavadászatra. Szépen indult a mu
latság, de a befejezése tragikus lett. A baleset az utolsó
hajtásnál éppen a vendégekkel történt meg. Ugyanis egy
különben igen gyakorlott és tapasztalt vadász, Dömötör
Tihamér, helyét jelzés nélkül vagy öt lépéssel elhagyta.
Szomszédja, báró Manaszy-Barco György a neszt róka
mozgásnak vélte s Dömötört tizenkét lépés távolságból
meglőtte. Dömötör nagy fájdalmában azonnal össze esett.
A társaság a vadászatot mindjárt beszüntette s a sebe
sültet kocsira téve, Monostorra, majd Vingára hajtatott
orvoshoz. Ötvenöt nyolcas serét sebezte meg a lábán. A
seb bekötözése után a sebesültet az esteli vonattal Te
mesvárra szállították.
H a jtó v a d á s z a t a H erkulesfürdői erd ő k b en . Szep
tember elején a medvék rákaptak a fürdő melletti kukori
cásba s nehány táblát a szó-szoros értelmében pocsékká
tettek. A vadőrök kilesték a vadnak rendesen betartott
váltóját és október 10, 11 és 12-én egy öt tagból álló
társaság amely Rónay Jenő, Damaskin Arzén, Juhos Gyula,
Kolozsváry László és Litssek Ákos urakból állott, szeren
csét próbált a mackókra. Szeles, esős volt az idő, s
így nem nagy reményekkel biztatta a vadásztársaságot,
dehát a kompánia együtt volt s elszántan neki vágott a
kőgörgeteges revirnek. Három nap kitartóan fáradtak a
medvék után, de biz medve csak nem került a hajtásba
sehol, hanem Fortuna némileg kárpótolta az elszánt va
dászokat, mert három drb. szép vaddisznót engedett át
nekik zsákmányul.
De azért a nyomaveszett medvékre nemsokára újból
hajtanak, remélhetőleg nagyobb sikerrel.
Ő z h ív á sra b e u g ro tt fa rk a s . J. főhadnagy erdélyi
vadászbérletén augusztus hó egyik napján, őzbakra va
dászott csalsíppal. Úgy reggeli fél kilenc óra tájban lehe
tett, midőn vadás^kunyhójától alig 1000 lépésnyire, egy
terebélyes tölgy mögé meghúzódva, kétszer-háromszor
belefujt a sípba. Csakhamar neszt hall, mely mindig job-
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bán közeledett, mire még egyszer belefújt a sípba, hogy
a remélt őzbakot sietősebb beugrásra késztesse. Egyszerre
azonban, a főhadnagy legnagyobb meglepetésére, egy
öreg nőstény farkas toppant ki a sűrűből, tőle vagy 60
lépésnyire, mely egy kíséretében lévő kölyökkel sietősen
közeledett állása felé. A főhadnagy természetesen hamar
archoz kapta a fegyvert s lelőtte a nőstény ordast, a farkas
kölyök azonban elmenekült.
Olcsó fegyveroiaj. Temérdek ilyenféle olajat hoznak
a gyárosok forgalomba s legtöbbjét méregdrágán árusít
ják el. Igen jó és aránylag olcsó fegyverolajat készíthe
tünk következőleg: Keverjünk össze 100 gramm vaselinolajat 25 gramm francia terpentinnel és öntsünk hozzá
25 gramm fehér folyékony naftát — ez utóbbit finomí
tott petróleummal is pótolhatjuk. — így aránylag kis költ
séggel jutunk egy olyan szerhez, melyet a kereskedések
ben háromszoros vagy négyszeres áron fizetnénk meg.
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ :, ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ :; ¥ ¥ *¥ ¥ ¥ ¥ ¥

* Rapaics államtitkár. Ő felsége a földművelési
minister második államtitkárává rumwerthi Rapaics Radó
ministeri tanácsost nevezte ki.
Az uj államtitkár, Rapaics Dániel 1848—49-iki hon
védezredesnek a fia, aki mint szabadságharcunk már
tírja, várfogságát kitöltvén, Egerben telepedett le s mint
megyei pénztáros hunyt el.
Az uj államtitkár a földművelési ministeriumban a
vizi ügyek terén szerzett rendkívüli érdemeket, a miért
is a Szent István-renddel tüntették ki. A közszeretetben
álló főtisztviselő kinevezését az egész ministeriumban
őszinte őrömmel fogadták.
Fivére dr. Rapaics Rajmond volt budapesti egyetemi
tanár, jelenleg egri kanonok s a papnöveldének kor
mányzó igazgatója.
* A legnagyobb alagút. A földnek leghosszabb
alagutja a Simplonon fog átvezetni. Hossza 22'4 kilomé
ter s igy a Szt.-Gothard alagutnál 8 kilométerrel na
gyobb lesz. Az alagút, ha teljes befejezést nyer, kereken
mintegy 2 mill. 600,000 koronába fog kerülni. Valószí
nűleg jövő év augusztus havában átadják a forgalomnak.
* Hymenhir. Briestyánszky Endre kir. főerdész bá
jos leányát, Ilonát eljegyezte Borbás János kir. állat
orvos.
* Esküvő. Gesztes Lajos erdőmester kedves és bá
jos leányát, Erzsit, e hó 12-én vezeti oltárhoz Puchlin
Lajos hevesmegyei aljegyző Felső-Tárkányon.
* Nyugdíjazás. A m. kir. földmivelésügyi miniszter
Kabina János erdőmestert nyugalomba helyezte.
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* K in ev e zé se k é s áth e ly e z é s e k . A m. kir. föld
mivelésügyi miniszter a magyarországi kincstári erdőket
kezelő erdőtisztek létszámába a következő végzett erdész
akadémiai hallgatókat és pedig : Rónai Györgyöt a bustyaházai erdőhivatal, Lintia Valért az orsovai erdőhivatal,
Tosiciu Pascu Pált a kolozsvári erdőigazgatóság, Kaltwasser Józsefet a szászsebesi erdőhivatal, Bertram Y.
Albertet pedig a bustyaházai erdőhivatal kerületébe ideig
lenes minőségű erdőgyakornokokká, az állami kezelésbe vett
községi s némely más erdők és kopárterületek kezelésé
nél alkalmazott erdőtisztek létszámában a következő
végzett erdészeti akadémiai hallgatókat, u. m .: Pukács
Endrét (a máramarosszigeti m. kir. állami erdőhivatal
hoz), Vuits Istvánt és Králl Jánost (a Csíkszeredái m.
kir. állami erdőhivatalhoz), Pascu Viktort (a rimaszom
bati m. kir. állami erdőhivatalhoz), Imreh Ferenczet (a
sepsiszentgyörgyi m. kir. állami erdőhivatalhoz) erdőgya
kornokokká nevezte ki. Továbbá Simonffy Gyula erdész
jelöltet a bustyaházai erdőhivatal kerületéből a lippai főerdőhivatal, Törzs Artur erdőgyakornokot pedig a kolozs
vári erdőigazgatóság kerületéből a soóvári erdőhivatal,
Jákó Jenő főerdészt a zsarnócai erdőhivatal kerületéből
a máramarosszigeti erdőigazgatóság központi szolgálatá
hoz, Koller János főerdészt a zsarnócai erdőhivatal kerü
letében a geletneki erdőgondnokságtól a bródi erdőgond
noksághoz, Vollnhofer Pál erdészt pedig a bányászati
és erdészeti akadémiáról a zsarnócai erdőhivatal kerületébe
helyezte át és a geletneki erdőgondnokság vezetésével
bízta meg ; a besztercebányai erdőigazgatóság kerületében
Ráner Sándor főerdészt a karámi erdőgondnokságtól az
óhegyi, id. Belházy Gyula erdészt a sziklai erdőgond
nokságtól a karámi, Vaitzik Ede erdészt pedig az erdő
igazgatóság központi szolgálatától a sziklai erdőgondnok
sághoz, Derecskey Károly főerdészt pedig az apátfalvi
erdőgondnokságtól a lippai főerdőhivatal központi szolgá
latához helyezte át és a pénztárellenőri teendők ellátásá
val bízta meg, az apátfalvi erdőgondnokságot pedig vég
leg megszüntette.

* Erdőtisztek özvegyeinek és árváinak segé
lyezése. Az Országos Erdészeti Egyesület jótékony ala
pítványaiból való részesedésért a bélyegtelen folyamod
ványok november hó 10-ig nyújtandók be az egyesület
titkári hivatalánál (Budapest, V. Alkotmány-u. 6). Se
gélyben részesülhetnek oly erdőtisztek és erdészeti al
tisztek özvegyei és árvái, kinek férje, illetőleg atyja leg
alább 5 évig tagja volt az egyesületnek, tagsági kötele
zettségének mindenben eleget tett. Önhibájukon kívül
szorult helyzetbe került erdőtisztek és altisztek is nyer
hetnek hasonló feltétel mellett segélyt az erre a célra
szolgáló gróf Tisza Lajos alapítványból.
* Kitüntetett kiállítók Düsszeldorfban. A düszszeldorfi nemzetközi gyümőlcskiállitáson aranyérmet nyer
tek a magyar kiállítók sorából: a „Magyar Mezőgazdák
Szövetkezete", — Rohonczy Gida (Tőrökbecse). — Dísz
oklevelet nyertek: A Kecskemét-vidéki Gazdasági Egye-
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sülét, a Bajai Gyümölcsészeti Egyesület, Bednárz Ká
roly (Ó-Kanizsa), Mokry Sámuel (Csorvás), Lőw V. Vil
mos (Segesvár), Krammer Frigyes (Beszterce). — Ezüst
érmet nyertek : Mathiász János (Kecskemét), a kolozs
vári gazdasági tanintézet, a nagybocskói állami kertmunkás-iskola. — Bronzérmet nyertek: Rohonczy Gida, a
kolozsvári gazdasági tanintézet, Koronghy Gyula, A Calvilalma-versenyen 122 pályázó közül a második dijat
nyerte meg Förster Géza. A gyümölcsészeti kormánybiztos
fölebbezése következtében még néhány kitüntetés függő
ben van.
* Halálozás. Party Mihály urad. erdész, 1848—49-iki
honvéd főhadnagy elhalt október 19-én 75 éves korában
Sergesen.
* Az állam gyümölcsfái. A földmivelésügyi minisz
térium most teszi közzé, hogy az állami faiskolákban
termelt és eladásra kijelölt gyümölcsfa csemetéit mily fel
tételek mellett árusítja. A megrendeléseket a beérkezés
sorrendje szerint intézik el. A megrendelések december
15-ig eszközlendők. Lelkészek és tanítók koronás bélyeg
gel ellátott kérvényben féláru gyümölcsfa-csemetéért
folyamodhatnak, ingyen oltványban csak a községi fa
iskolák részesülhetnek, melyeknél a kérés különösen mél
tányolandó. Ebben részesülhetnek olyan faiskolák, melyek
el vannak látva kuttal és fölszereléssel. Az oltóvesszőket,
mig a készlet tart és a rendelkezésre álló mennyiség
megengedi, darabonkint egy fillérért községi faiskoláknak,
egyesületeknek, lelkészeknek és földmiveseknek adják el.
* Vadászati ékszerekről szóló árjegyzékét kívá
natra bárkinek díjtalanul megküldi V. Heider u. Sohn,
Freudenthal, Őst. Schlesien.
* Zágonban, Háromszék megyében még mai napig
is láthatók azok a tölgyfák, melyek Rákóczi hű kísérőjé
nek, Mikes Kelemennek szülőháza előtt állottak. A tölgy
fák több mint három századosak, tehát már az ő szüle
tésekor nagy fák voltak.
* A gyümölcs eltartása. A gyümölcsöt, amikor ke
zeinkkel vagy gyümölcsszedővel leszedtük, száraz helyi
ségbe kell elhelyeznünk és pár napig elrakása előtt
szikkasztani hagynunk. A gyümölcsös szobának ajtaját
és ablakát nappalra nyitva hagyjuk, hogy a levegő húzása
a gyümölcsöt kiszikkaszsza. A megszikkadás után jól
elreteszeljük a szoba ajtaját, ablakát, minden kis repe
dést, melyen a levegő ki-bejárhat, rongygyal begyömö
szöljük, mely után cserépedényben kénszeleteket gyújtunk
meg. A kéngőz a penészcsirákat megsemmisíti s így
mintegy hat hétig a gyümölcs romlása ellen biztosítva
lehetünk. Ez idő eltelte után megnézzük, hogy van-e
romlásnak induló avagy egészen megromlott gyümölcs,
ami ha kerülne, eltávolítjuk. Ezután újra égethetünk kén
szeleteket a gyümölcs romlása elleni védekezés céljából.
A gyümölcsszobának nem szabad túlságos hidegnek lennie
mindenesetre legyen az fagymentes. Legjobb a gyü
mölcsöt olyan pincébe elhelyezni, amelyben a hordók
nem penészednek meg.

12. szárit.

* Zöldpaprika vöröskáposztával töltve. Vörös
káposztát finomra megvágunk, besózzuk, egy-két órai
besózás után a káposztát kissé kifacsarjuk s azzal a
magvától megtisztított paprikát megtöltjük, üvegbe rak
juk, néhány szem egész borsot teszünk reá, s vízzel ve
gyített ecetet felforralva s meghűtve, reá öntünk, néhány
napig az üveget nyitva hagyjuk s ha szükséges, még
ecetes vizet töltünk reá, azután az üveget bekötjük.
* A szárazság és a szüret. Régi időben is voltak
az ideihez hasonló, sőt még nagyobb szárazságok is s
a szüret hol jó volt, hol rossz, mint a következő fel
jegyzések mutatják: 1260-ban rettenetes szárazság ural
kodott s a bortermés kitűnő volt. Három évvel később
megint forróság és szárazság aggasztotta az embereket
és a szüret a legjobbak közé tartozott. Hasonló eset
történt 1294-ben és 1482-ben, valamint az 1540-ik esz
tendőben is. Ezekben az években három-négy hónapig
sem esett az eső. Voltak azonban olyan meleg és szá
raz esztendők is, amelyek a bortermést egyszerűen
tönkretették. Ilyen volt 1448., 1556. és 1638., amikor a
szőlőtermést a hőség és szárazság folytán valóságos
katasztrófa érte.
* Tökfőzeléket télire eltenni. Gyenge tök hideg
vízbe gyalultatik, s negyed óráig a vízben hagyjuk,
azután a már felforralt gyenge ecetes vizet — egy kis
sóval — a kiszedett tőkre öntjük, ha meghűl, a tököt a
léből kiszedjük, szitán lecsorgatjuk s üvegekbe rakjuk,
és erre újabb gyenge ecetes vizet öntünk, de ezt már
hidegen; azután az üvegeket pergamentpapirossal be
kötjük s gőzben kifőzzük.

H.
M. u rn ák . A bies concolor, Picea sitchensis, P in u s B anksia n a mind gyors növésüek és a fagynak jól ellentállnak. F ra x inus
am erica n a -t a vad nem károsítja. P in u s laricio nálunk szabadban
különösen fiatal korában a fagyoktól sokat szenved.
N. S . u rn ák . Hogy Japánban hány erdőtiszt van, arra biztos vá
laszt adni nem tudunk. A kért számot elküldtük. Előfizetése már
ápril 1-én lejárt.
K. G . u rn ák . Jó és olcsó fegyverolajat készíthet mai számunk
ban közölt recipe után. A különfélék között megtalálja az útbaiga
zítást.
B. G y. u rn ák . Azt mondja nem úgy van, amint azt mi közöltük ;
tessék alapos elfogadható cáfolatot irni s mi azt nemcsak hogy kö
zöljük, de még meg is köszönjük helyreigazítását. Lehet az is, hogy
minket tévesen informáltak.
S z M. u rn ák . A gyümölcs mindaddig táplálkozik, mig levél van
a fán. Az alma és körteszedéssel kár volt annyira sietnie. Téli fajo
kat szeptemberben leszedni vétek. Még az 1 —2 foknyi hideg sem
árt annyira a gyümöfcsnek, mintha azt korán szedik le. A musko
tály és ananász renet téli fajok, bőven teremnek és jól eltarthatók
február elejéig.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári.
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Megjelenik minden hó 1-én és 15-én.
Szerkeszti és k ia d ja :

Reklamációk

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 ,

SZÉKELY és ILLÉS céghez
Ungvárra intézendők.

Előfizetési ár:
Egész é v r e ................
Félévre ......................

14 K
7 K

hová az eléfizetési és hirdetési dijak, valamint a lapba szánt közlemények küldendők.

gos Erdészeti Egyesület, de annak évenkinti
egyszeri gyűlésezése, és havonként egyszer meg
jelenő lapja fel nem karolhatja összes megyéink
E rohamosan haladó korban a termelés, ipar vagy vidékeink erdészeti érdekeit, melyek vidé
és kereskedelem terén napról-napra újabb és kenként annyira változnak, hogy azokat ez az
újabb vívmányok lépnek előtérbe, s a versenyt országos egyesület — idő hiányában — nem is
minden téren annyira fokozzák, hogy abban csak tárgyalhatja.
azok állják meg helyüket, akik ezen vívmányo
Előre is hangsúlyozom, hogy azáltal, hogy
kat elsajátítják, tehát szorgalommal tanulnak, vidéki szakegyleteket alakítunk, nem akarunk
dolgoznak, takarékoskodnak, ismereteiket és ta elszakadni az Országos Erdészeti Egyesülettől,
pasztalataikat, ahol csak lehetséges, kibővítik, tagjai maradunk ezután is. Az csak nyerni fog
egyszóval mindent elkövetnek, mi által boldogu az által, ha ily vidéki fiókegyletek támogatják,
lásukat előmozdíthatják.
de megerősbödnek, változatosabbak lesznek szak
E célra szolgálnak a megyékben és városok lapjaink is, ha a vidék erdészeti viszonyai felől
ban létesített különféle egyletek és társulatok, bővebb ismertetéseket hozhatnak.
ahol a szakemberek bizonyos időközökben össze
Egyszóval az anyaegylet mellett megélhetnek
jönnek, saját ügyeiket és azzal kapcsolatban a a vidékiek i s ; épen úgy, mint a megyei gazda
fennálló helyzetet, a haladás vívmányait, ezeknek | sági egyletek, az Országos Gazdasági Egyesü
alkalmazását egymás közt meghányják vetik, s ! lettel szemben nem a létért versenyeznek, ha
a követendő célt, eljárást és eszközöket meg nem egymást támogatva szolgálják a közérdeket.
állapítják, hogy a korral haladhassanak.
Ez tehát ne aggasszon senkit; inkább csodál
És ez nagyon helyes, mert csak ily társulás kozni kell azon, hogy ennek szükségét intéző
és eszmecsere által haladhatnak előbbre, s ily köreink eddig nem érezték, és hogy földmíveléösszetartás által saját érdekeiket előmozdíthatják ; sünk ezen második fontos ága ^nélkülözhette
de legtöbb esetben a közjónak is használnak. eddig is ezen vidéki egyleteket.
*
Alig van szaktudomány vagy iparág, melynek
*
*
mívélői hazánkban ily egyleteket — városokban
A vidéki egyletek szervezésénél, tekintettel az
vagy a vidéken — ne alakítottak volna, csak idevonatkozó körülményekre, következő kérdé
mi erdészek vagyunk annyira hátra, hogy ily sekkel kell számolnunk:
irányban eddigelé semmit sem tettünk, s talán
1-ször. Vidékenként miként csoportosuljunk, vagyis
ez volt egyik oka annak, hogy szakunkat s annak mily vidéki csoportosítások volnának célszerűek,
művelőit a társadalom semmibe sem vette, mert hogy ezen vidéki egyleti gyűléseken minél több
életjelt alig adtunk magunkról.
szakférfiú, minél kevesebb idő és pénzáldozattal
gyűlhessen össze?
Ezen a hiányon segíteni kell, társulnunk kell
Ez magában elég nehéz kérdés, mert, hogy
nekünk is, s meg kell alakítanunk a vidéki er
dészeti szakegyleteket, hasonló módon, mint a az imént említett feladatnak megfelelhessünk,
megyei gazdasági egyletek megalakultak.
igen nagy kerületeket nem lehet alakítanunk,
Van ugyan nekünk egy egyletünk: az Orszá mivel a cél el volna tévesztve. Én tehát a ma-

A la k íts u n k v id é k i e rd észeti e g y le tek e t.
Irta : P o d h ra d szk y A n d rá s hercegi erdöigazgató.
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gyár birodalom területét a jelenlegi királyi erdő
felügyelőségek területeinek összetartása mellett
tíz kerületre osztottam fel. Figyelemmel voltam
ezeknek alakításánál arra is : hogy az egyes kerületek lehetőleg úgy csoportosíttassanak, a mint
természeti és erdőgazdálkodási viszonyaikkal
egyeznek úgy, hogy a magasabb hegységekkel
birő vidékek és az előhegységiektől és síksá
giaktól egymástól — a mennyire lehetséges volt
— elkülönittessenek. De hogy az ezen elkülönitést teljesen nem lehetett keresztülvinni, az a
dolog természetében rejlik. Egyébként az sza
kunknak hátrányára nem lehet, ha a magasabb
hegységek szakférfiai az előhegységek és síksá
gok szakférfiaival érintkezésbe juthatnak, mert
az által csak bővülnek ismereteik.
Ezen vidéki erdészeti szakegyleteket kerüle
tekbe következőleg osztanám b e :
1-ső kerület a budapesti és szegedi kir. erdő
felügyelőség.

Eháez tartozna: Pestpilissoltkiskun, Eszter
gom, Fejér, Szolnok, Csongrád, Csanád, Bács,
Torontál vármegye. Ezen kerületben van, —
beleértve a földmivelésügyi minisztériumban levő
erdészeti tiszti kart is, — 168 erdőtiszt.

ERDÉSZ

16. szám.

6-ik kerület a kolozsvári és marosvásárhelyi kir.
erdőfelügyelőség.

j Ide tartozna'. Szolnokdoboka, Besztercena! szód, Kolozs, Marostorda, Csik, Udvarhely vár
| megye, mintegy 167 erdőtiszttel.
7-ik kerület a brassói és szebeni kir. erdőfelügyelőség.

Ide tartozna: Nagyküküllő, Fogaras, Brassó,
Háromszék, Alsófehér, Szeben, Kisküküllő, Torj daaranyos vármegye, mintegy 93 erdőtiszttel.
8-ik kerület a dévai és temesvári kir. erdő
felügyelőség.

Ide tartozna: Arad, Hunyad, Temes, Krassószörény vármegye, mintegy 179 erdőtiszttel.
9-ik kerület a pécsi, szombathelyi és győri kir.
erdőfelügyelőség.

Ide tartozna: Tolna, Baranya, Somogy, Zala,
Vas, Sopron, Győr, Komárom, Veszprém, Mo
son vármegye, mintegy 228 erdőtiszttel.
10-ik kerület a horvát- és szlavonországi kir.
erdőtiszti kar.

összesen mintegy 82 erdőtiszttel, a kikhez
még magánerdőtisztek is társulhatnának.
Ezen erdőtiszti és az erdészeti főiskola tanári
2- ik kerület a pozsonyi és turócszentmártoni kir. létszám áll összeségben 882 kincstári, állami,
közalapítványi erdőtisztből és tanárból és 784
erdőfelügyelőség.
Ehhez tartozna: Pozsony, Bars, Nyitra, Tren- magánerdőtisztből áll, tehát összes létszám. 1666
egyén.
csén, Turóc, Árva, Liptó vármegye, mintegy 221
Ezen létszám oly nagy, hogy ha közös mun
erdőtiszttel.
3- ik kerület a besztercebányai és miskolci kir. kára egyesül, úgy közgazdaságunk, erdészeti
szakunk, erdőbirtokosaink és saját ügyeink és
erdőfelügyelőség.
Ide sorozható volna: Nógrád, Hont, Zólyom, érdekeit mindenesetre előbbre viheti, s a társa
Gömörkishont, Borsod és Heves vármegye, mint dalomban is tisztességes állást vívhat ki magának.
egy 198 erdőtiszttel. Ezen létszámban azonban Mert hiába, a társadalom csak azokat az embe
benne van a Selmecbányái főiskola erdészeti ta reket becsüli meg, akik nemcsak saját érdekeik
kel, de a reájok bízott vagyon lelkiismeretes ke
nári kara is.
4- ik kerület a kassai és ungvári erdőfelügyelőség. zelésével, továbbá szakjuk emelésével, a közér
dekkel s hazánk közgazdaságával is teljes oda
Ehhez tartozna : Szepes, Sáros, Abaujadással foglalkoznak.
Torna, Ung, Zemplén, Bereg vármegye, mintegy
2-szor. Kik legyenek ezen egyleteknek tagjai ?
165 erdőtiszttel.
5- ik kerület a máramarosi, debreceni és nagy Ezen egyleteknek tagja lehet minden kifogás
váradi erdőfelügyelőség.
talan erkölcsű, magyar birodalmi erdőtiszt, le
Ehhez tartozna: Máramaros, Ugocsa, Hajdú, gyen az kincstári avagy magán uradalmi, kir.
Szabolcs, Szatmár, Bihar, Békés, Szilágy vár erdőfelügyelőségek, megyei és járási erdőtisztek,
megye, mintegy 165 erdőtiszttel.
a föjdmivelésügyi minisztérium tiszti kara és a
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Selmecbányái főiskola tanári kara. Sőt oda kell birtokosok versenyeznek az árak leszállításával
hatni, hogy az abbavaló belépésre első helyen egymásra, a mit a vevők természetesen a ma
a vidéki erdő- és föld-birtokosok is megnyeres- guk érdekében igen jól kihasználnak, s a na
senek, épen úgy mint külföldön, a hol az ily gyobb fogyasztási helyeket majdnem kizárólago
egyleti gyűléseket az erdő- és földbirtokosok san uralják. Ez ellen is csak a társulás s a
már saját anyagi érdekükben is szorgalmasan szakemberek egymássali közelebb érintkezése
látogatják s az egyletek díszét és tekintélyét segíthet, úgy, hogy bizonyos megrendelések vagy
részvétükkel emelik, sőt egyben-másban az egy nagyobb fogyasztók szükségletei együttesen is
let működését is irányítják.
elvállalhatók volnának.
Törekednünk kell, amennyire azt az erdő3-szor. Mi legyen tárgya ezen egyleti összejöve
teleknek és gyűléseknek?
birtokosok anyagi viszonyai és használható fa
Az egyleti gyűléseknek foglalkoztok kell — nemeink megengedik, a tűzifa-nevelésről a haa Szükség szerint — az erdészei minden ágá szonfakezelésre átmenni, s a fordulókat emelni,
val : az erdőneveléssel, kezeléssel, erdővédelem mert a nagy piactól távolabb fekvő helyeken a
mel, kihasználással, faértékesitéssel, faiparral, tűzifa-termeléssel az erdőbirtokos nem megy
utak és mesterséges szállítási eszközök létesí előre; s itt felveti magát a kérdés, hogy a hol
tésével lehetőleg gyakorlati irányban, mi ki nem azt a talaj és lejtviszonyok megengedik, s a hol
zárja azt: hogy mindezen foglalkozások elméle a fanemek a haszonfára való állományokra való
tileg is megvilágittassanak. Foglalkoznia kell to átmeneteit meg nem engedik, vagy arra nem
vábbá az egyletnek a munkás- és fuvaros-vi alkalmasak, nem volna-e célszerűbb ezen erdő
szonyokkal, esetleg fogyasztási egyletek létesíté talajt más jövedelmezőbb mivelési ágra átvál
sével, egyszóval mindennel, ami az erdőbirto toztatni, s igy jövedelmezőbbé tenni.
Mindezek csak kikapott, de nagy horderejű
kosoknak előnyt nyújt. Ezen gyűléseken min
denki előadhatja saját különleges viszonyait, példák, melyekkel csupán azt kívántam illusazon akadályokat, melyek működésének útjában trálni, hogy az eddigi erdőgazdálkodás többé ki
állanak, melyek eszmecsere utján sokszor tisz nem elégít, s gondolkoznunk és tárgyalni kell a
tázhatók. Visszás vagy törvényellenes esetek és fölött, miként lehessen erdőségeinket jövedelme
akadályok elhárítására javaslatok tehetők, helyi zőbbé tenni, s ezzel, úgy az erdőbirtokos mint
szemlék foganatosíthatók, melyekből az egyleti a magunk érdekét előmozdítani, de a megma
tagok tapasztalatokat meríthetnek s esetleg a ta radt erdők jobb karbantartására is többet fordí
goknak és erdőbirtokosoknak, nemkülönben a tani.
Végre a vadászatról és halászatról sem sza
népnek, megyei hatóságoknak tanácscsal és út
bad megfeledkeznünk, e téren is tisztáznunk
baigazítással szolgálhatnak.
Ezen gyűléseken lesznek tisztázandók az er kell a helyzetet, mily határokig célszerű a vad
dészeti személyzet anyagi viszonyai és társa nevelést előmozdítani, s annak károsságát mily
dalmi helyzete; továbbá itt lesznek tárgyalandók módon lehet ellensúlyozni, a halászatot pedig
a hatóságokhoz együttesen intézendő kívánsá — különösen hegyi patakjainkban — miképen
gok és javaslatok bizonyos célok elérésére, vagy lehessen fellendíteni, s ezen fellendítésnek mik
mostanában az akadályai?
meg nem felelő állapotok sanálására.
A vidéki egyleteknek ily irányokbani műkö 4-szer. Hol tartassanak ezen szakegyleti gyűlé
sek és évenkint hányszor?
dése égető szükség, mert erdőgazdálkodásunk
Ennek meghatározásánál az lehet irányadó,
is rohamos változásokon megy keresztül. A
mint egyrészről a tüzifa-értékesités hanyatló hogy ezen gyűlések oly helyen tartassanak, a
ban van, éppen ily arányban emelkedik a ha- hol egy ily gyűlés megtartására alkalmas helyi
szonfa-szükséglet is. Ennek dacára azonban ség vagyon, s a hol az egyleti tagok elszállá
utóbbinak termelésénél és értékesítésénél a leg solást és élelmezést nyerhetnek, de mindazon
nagyobb visszásságot tapasztaljuk, s az erdő által kívánatos, hogy azok ne mindig egy he© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.
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lyen, de a vidéki városokban felváltva tartassa
nak, melynél a kirándulási és tanulmányozási
helyek lehető közelsége is tekintetbe veendő.
Gyűlést tartani évenkint legalább kétszer volna
kívánatos, és pedig tavaszszal a felerdősitésnek
befejezése után, tehát május hó második vagy
junius hó első felében, őszszel pedig szeptem
ber végén vagy október hó elején, a midőn az
erdőtisztek legtöbb szabad idővel rendelkeznek.
A gyűlések tartamát a tárgyak száma hatá
rozza meg, de ha az ide-oda utazást is beszá
mítjuk, azok 3 napnál több időt alig fognak
igénybe venni.
5-ör. Kik indítsák meg ezen szakegyletek meg
alakulását?

Ha egyszer ezen terv tisztáztatik és elfogadtatik és az ezen célra alakult vidéki szakegyle
tek kerületei is véglegesen megállapittatnak, vidékenkint egy ideiglenes elnök volna azon vi
dék erdőtisztjei közül megválasztandó, a kiben
azon vidék erdőtisztjeinek bizalma központosúl.
Ennek volna feladata a vidék erdőtisztjeit ala
kuló gyűlésre összehívni és egyletté alakulni, s
ezen gyűlésen kellene aztán 3 évi tartamra az
elnököt, alelnököt, jegyzőt és a választmányt is
megválasztani. Ezután következnék az alapsza
bályok megszerkesztése. De hogy ezen alap
szabályok az összes vidéki egyletekre egyönte
tűek legyenek, azoknak kidolgozására egy is
mert nevű szakférfiú volna felkérendő, a ki
ezen alapszabályokat szaklapjainkban közölné,
és szintén kritika alá bocsátaná, mely kritikák
alapján aztán a végleges szövegezés meg volna
állapítható, s a vidéki egyleteknek minta gyanánt megküldendő.
Nem hagyhatom érintetlenül azt sem, hogy
ezen vidéki egyletek vezetése, ha nem is jelentékeny, de mégis bizonyos kiadásokkal lesz
egybekötve. Ilyen kiadások lesznek: írószerek,
postai kiadások, teremdijak és talán a jegyző
mérsékelt honorálása az egylet írásbeli ügyei és
jegyzőkönyvei vezetéséért. Ezen kiadásokhoz
tehát az egyleti tagoknak évidíj címen hozzá fog
kelleni járulni.
Ezzel elmondtam a magam javaslatát és né
zetét, szóljanak most e tárgyhoz mások is!

j6. szám.

Mozogjunk jobban oly gyakorlati irányban, mi
által erdeink jövedelmeit jobban gyarapithatjuk,
mert ha nem mozgunk, lassanként azon veszszük magunkat észre, hogy minden magasabb
főiskolai előkészültség mellett is tért veszítünk,
a mint annak jelei már is rohamosan mutat
koznak.
Hogy és miként tegyük azt, ez is egyik fő
feladata lesz vidéki szakegyleti értekezleteinknek.
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
A z e r d é s z e ti fő is k o la .
A Magyar Erdész október 15-iki számában a
Selmecbányái m. kir. bányászati és erdészeti
akadémiának főiskolává történt reorganizációjá
ról írva, szóvá tette a főiskolának egy megfele
lőbb városba való áthelyezését.
Ezzel a nevezett lap egy sokat vitatott régi
témát vet ismét felszínre, mely éppen olyan régi,
mint maga erdészeti szakoktatásunk.
Legelőször akkor vetődött fel, mikor a Mária
Terézia által 1770-ben létesített Selmecbányái
akadémián az erdészeti tudományok tanítása
1809-ben megkezdődött. Azóta kisebb-nagyobb
időközökben számtalanszor megújult, a legtöbb
esetben azzal a — sajnos csak akadémikus ér
tékű — megoldással pihenve el ismét, hogy
Selmecbánya felső erdészeti szakoktatásra
szolgáló intézetnek nem alkalmas hely.
Ezt a megoldást tette magáévá és fogadta el
irányadónak az „Országos Magyar Erdészeti
Egyesület“ is, mikor a kérdés beható tárgya
lása után maga is arra a meggyőződésre jutott,
' hogy Selmecbánya az erdészeti akadémia cél
; jainak biztosítására alkalmatlan. Klimatikus vi
szonyai az erdőtenyésztési, erdőnevelési, erdő
j használat, rendezési és kísérleti tudományok ki
! terjedt gyakorlati kultiválására kedvezőtlenek, sőt
sok tekintetben egyenesen alkalmatlanok; tanul
ságos berendezésű, modern erdőgazdaság és
kifejlődött faipar sem a város területén, sem
annak könnyen megközelíthető környékén nincs
és nem is lehet; a város a főforgalmi vonatok
tól félreeső fekvése s a bányák szegényedése
folytán szemmel láthatólag hanyatlik; kulturális
intézményekben (eltekintve az iskolától) a nyo
morúságig szegény; és nem konstatálható még
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az az előnye sem, hogy a főiskola hallgatósá
gának java része a környékről és a szomszédos
vármegyékből kerülne ki. Szóval olyan hely, a
mely sem a szakképzés, sem a fiatalság lelki
nemesítésére és általános műveltségi színvona
lának emelésére annyira szükséges társadalmi
művelődés szempontjából nem felel meg a ki
vánalmaknak s a jövőre még a mainál is ke
vesebbet igér.*)
Ennek nyomasztó hatását érzi a főiskola
minden szakosztálya, de legnagyobb mértékben
— önként érthetőleg — az erdészet, melyet ere
detileg is csak keletkezésének sajátos körülmé
nyei sodortak Selmecbányára, a nélkül, hogy
azokban a körülményekben az erdészeti szak
oktatás kívánalmai szerepeltek volna.
Az erdészeti ismeretek oktatása eleinte a bá
nyászati szakképzés tartozéka volt, azzal a cél
zattal, hogy a bányászok a kezelésükre bízott
erdőket legalább az akkori kezdetleges igények
nek megfelelően tudják kezelni.
Ebből az alapból nőtt ki aztán lassú fejlő
déssel, mint a bányászat szülötte — az erdészeti
akadémia és ebből a mai főiskola. Már szüle
tésekor váltig hangoztatta azonban Wilckens —
az erdészet első tanára — hogy Selmecbánya
az erdészeti oktatás céljainak nem felel meg s
ugyanezt mondotta két évtizeddel később Lang
György, az erdészet második tanára is. Ámde
a Selmecbányái főbányagrófi hivatal és az ál
tala informált udvari kamara más álláspontra he
lyezkedett és mivel akkoriban az erdészet jórészt
a bányászat szolgálatában állott, a dolog termé
szetesen úgy történt, amiként a főbányagrófi
hivatal kívánta és jónak látta.
Ebből a rövid históriai visszatekintésből vilá
gos, hogy az erdészeti akadémia nem az erdé
szeti szakképzés speciális érdekei miatt, hanem
az erdőgazdaság akkori helyzetéből magyaráz
ható sajátszerű körülmények hatása alatt léte
sült és maradt éppen Selmecbányán, egy olyan
őstermelési ágazat felső intézetével kapcsolatban,
melyhez az erdészetet és mezőgazdaságnak a
*) Arról, hogy nyilvános helyei — különösen színháza és táncterme
stb. — nincsenek nem is szólunk, mert a valót legtöbben el sem hinnék.
Szerk.
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bányászattól történt szétválasztása óta még ad
ministrativ kapcsolat sem fűzi.
Hogy ez csaknem egy évszázaddal ezelőtt
így történt, a fölött az előbbiek után nem cso
dálkozhatunk, de hogy erdészeti főiskolánk ma
is régi kötelékében és Selmecbányán van, —
hogy a véletlen folytán történt elhelyezést a cél
szerűség minden félreismerhetetlen követelmé
nyével szemben változatlanul fentartjuk ma is : azt
elfogadhatóan megokolni valóban művészet lenne.
Az egyetlen komoly érv, amit az erdészeti
főiskolának Selmecbányán, a bányászati főisko
lával kapcsolatos fentartása mellett hangoztatni
hallottunk: a város érdeke. Ezzel mindenesetre
számolni kell, mert habár tény is az, hogy Sel
mecbányán a közérdek szempontjából első sor
ban nem a főiskola, hanem a bányászat szerepe
bir kiváló fontossággal, még sem lehet tagadásba
venni, hogy e tekintetben a főiskola is nagy súlylyal esik a mérlegre. Egy olyan szegény, hanyatló
városban, aminő Selmecbánya, az erdészeti
főiskola elvitele kétségkívül élénken érezhető
következményekkel járna. Ezek a következmé
nyek azonban nyilván csak helyi érdekűek és ott
is csak néhány száz emberre lennének valóban
súlyosak. Ellenben az, hogy erdészeti főiskolánk
olyan helyen legyen, ahol úgy a tudományos,
mint a szakszerű gyakorlati kiképzés feltételei
és eszközei megvannak, illetőleg létesíthetők, és
ahol a kulturális intézmények hatása alatt a
fiatalság erkölcsi és szellemi nemesedése, intelli
genciája is erősbödhetik: az minden kétségen
felülálló országos közérdek, amelylyel szem
ben Selmecbánya speciális érdekeire hivatkozni
nagyon is kicsinyes érvelés. Olyan országban,
ahol az erdőgazdaságnak nemcsak tisztán
pénzügyi szempontból, hanem az általános
gazdasági kultúra szempontjából is olyan ki
váló jelentősége van, m int nálunk, az erdé
szeti szakképzés érdekeit egy — a közforgalom
ból kieső fekvésénél, s a bányák szegényesedésénél fogva a hanyatlás útjára sülyedt város
részleges érdekeiért elejteni, megbocsáthatatlan
könnyelműség.
Nem akarjuk ezzel azt mondani, hogy Sel
mecbánya érdekeit egyszerűen mellőzzük! A
í kérdés ilyetén való megoldását nem tartanók■

J
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helyesnek mi sem. Beismerjük, sőt hangoztatjuk,
hogy a várost, illetve közönségét valami útonmódon kárpótolni kellene. Abból a sokféle köz
jótékonysági, közegészségi stb. intézményből, amit
az állam tervez, létesíthető volna egy s más
bizonyára Selmecbányán is és ezzel az erdé
szeti főiskola áthelyezésének Selmecbányára
nehezedő következményeit sok tekintetben mér
sékelhetnék. Ennél nagyobb dolgok is történtek
már, kisebb fontosságú érdekekért is ! . . . Az
erdészeti szakoktatás érdeke minden esetre meg
érdemli, hogy az illetékes körök ne térjenek
célszerű megoldása előtt napirendre e fölött a
kérdés fölött.
Mi most is, amikor nehány nagyobb vidéki
városunk egyetemet kér és az egyetemek számá
nak emelését a kultuszminiszter is szükségesnek
vallja, aktuálisnak látjuk a dolgot.
A törekvések jobbára csak arra irányulnak
ugyan, hogy a jogi és bölcsészeti fakultásokat
szaporítsák, ámde ez a tárgyalt kérdés aktuali
tását nézetünk szerint nemhogy gyöngítené, hanem
ellenkezőleg, növeli.
Újra felszínre veti a gazdasági és a kulturtechnikai (gazdasági műszaki) szakképzés ügyét,
ami nálunk olyan csodálatosan kevés figyelem
ben részesül.
Az ember gondolkozóba esik, hogy egy olyan
államban mint a mienk, ahol a gazdasági és
műszaki tudás és ügyesség fejlődésétől függ
leginkább az állam leghatalmasabb bázisának
—■a földmivelésnek — erősbödése, hogy lehet a
szakmákat, a többi tudományos szakmák mellett
annyira elhanyagolni, sőt mögéjük szorítani?
Panaszkodunk, (bő okunk van rá,) hogy a
gazdasági és műszaki pályák produktiv irányban
nem erősödnek, s fiatalságunk túlnyomó része
a jogi pályára áramlik.
De hát ez egészen természetes dolog, mert hiszen
nálunk a jogi pálya mellett tekintélyben, hatalom
ban, sikerben, minden más pálya elhomályosul.
A gazdasági és technikai tudás vajmi ritkán
díszíti embereink fejét a közelismerés babéraival
és a közélet dicsőségével. Még munkájuk bére
is kifejezi azt, hogy ők kisebbek, alárendeltebbek,
mint azok, akik jogi képzettség alapján keresik
a boldogulást.
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Mi célja lehet vájjon ennek a megkülönböz
tetésnek? . . . Nem szinte létkérdésünk-e az,
hogy a produktiv szakmákra vonzuk fiatalságun
kat, s az ő fokozottabb tudásukkal, vagy munka
erejükkel, a gazdasági és technikai téren egyaránt
sikeresebb, pezsgőbb életet teremtünk, mely ter
melő és teremtő erőinket gazdagokká teheti?...
Ám kisértsük csak m eg: szabadítsuk fel eze
ket a pályákat a kicsinybe vevés békéiből; emel
jük fel őket arra a helyre, mely fontosságukhoz
képest méltán megilleti, és a szakképző-intéze
teket kulturális gócpontokban megközelíthetőbbekké tegyük a fiatalságra nézve.
Erősen hiszszük, hogy ilyen feltételek után
fiatalságunk szívesebben, fokozottabb arányban
keresné fel a produktiv pályákat, s a jogi pálya
túlterheltsége lassan-lassan önmagától meg
szűnnék.
A vidékre tervezett főiskolák kérdésével fog
lalkozóknak figyelmükbe ajánljuk ezt az ügyet.
Az első főiskola, amire helyzetünknél fogva
legégetőbb szükségünk van: egy kulturtechnikai
főiskola volna, mely a földmivelés, talajjavítás,
erdő- és mezőgazdaság, s a gazdasági technika
minden ágát felölelné. Hogy ennek minő hasz
nát láthatnék, azt nem kell magyarázni azok
előtt, kik hazai viszonyainkat ismerik. Elég, ha
annyit jegyzünk meg, hogy első sorban földmivelő állam vagyunk, melyben nemcsak a föld
mivelés minden gazdasági ágazatának minél fej
lettebb színvonalú és minél intenzivebb művelése
szükséges, hanem az ezen gazdasági ágazatoki kai kapcsolatos technikai képzettség általánosabb,
! a mai 'értelemben vett kultúrmérnöki intézmény
nyel szorosabb, szerves kapcsolatba vont okta
tása és tudományos kultiválása is feltétlenül
szükséges.
Aki ezt helyesen megoldja, az hazánk földmivelési kultúrájában új korszakot nyit, melyben
mindenki hálával és tisztelettel fog reá vissza
gondolni.
A feladat távolról sem olyan nehéz, milyennek
látszik. Csak arra kell gondolnunk, hogy ez időszerint sem a Selmecbányái erdészeti főiskola, sem
a magyaróvári gazdasági akadémia nincsen alkal
mas helyen. Igen komoly érvek sürgetik mind
kettőnek megfelelőbb városba való áthelyezését.
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Ez a két intézet tanerőkben és gyűjteményekben
már elég gazdagon volna beleilleszthető az előb
biek szerint létesítendő főiskola vagy egyetem
keretébe, s a reá fordítandó költségeket teteme
sen mérsékelhetné az a körülmény, ha az új
intézet a főiskoládért versengő vidéki kulturális
központoknak erre legalkalmasabbikában helyez
tetnék el.
Tagadhatatlan, hogy a terv megvalósítása így
is sokba kerülne, de nyugodt lélekkel állíthatjuk,
hogy a vele járó költség, a terv megvalósításá
ból remélhető haszonhoz képest sokkal kisebb
annál, hogysem elejtését pénzügyi nehézségek
megokolhatnák.
Gondolkozzanak fölötte különösen azok, akiket
illet; nagyon megérdemli!
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Harmadik mód szerint a kupac készült helyszíni föld
ből, az agyagos földet pedig a gyökérzet befödéséré
használtam. Magát a dombot helyszíni földből egészítet
tem ki, s úgy vontam be gyeptakaróval. (L. a 3. ábrát.)

3.
Negyedik mód szerint nemcsak a kupacot, hanem a
gyökérzetet födő réteget is helyszínén talált földből al
kalmaztam, a domb kiegészítésére pedig agyagos földet
használtam és szintén gyeppel födtem meg. (L. a 4. ábrát.)
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Dombosültetési kísérletek.
Irta: Cseh Pál.

Midőn a barca-rozsnyói mészkősziklás karszton az
1900—901-iki versenyerdősités eredményét tanulmányoz
tam, elhatároztam, hogy próbaültetésekkel eldöntőm azon
kérdést, vájjon miként lehetne a csemete megeredési fo
kát növelni? Négyféle eljárást követtem a csemete-gyö
kér betakarásánál.
Az első mód szerint agyagos földből kis kupacot ké
szítettem, s ebbe állítottam be a gyökeres csemetét; gyö
kérzetét ugyanezen agyagos földdel födtem be, reá pe
dig a helyszínén talált mészmurvaföldből dombot csi
náltam, s azt gyephanttal vontam be. (Lásd az 1. ábrát.)

Második mód szerint a kis kupacot csináltam agyag
ból ; a csemete gyökérzetét pedig a helyszínén talált
földdel födtem be; s a dombot felhordott főiddel kiegé
szítvén, reá gyephantot tettem. (L. a 2. ábrát.)

4
Ily módon a rendelkezésemre álló lehető legváltozato
sabb földrétegeléssel tettem kísérletet a dombos ültetésre.
Nézzük az eredményt!
Hogy azt kellőképen elbírálni tudjuk, előre bocsátom,
hogy 1902. áprilisának derekán volt ez a próbaültetés;
hogy magam választottam ki e célra 100 drb. életerős,
jó gyökérzetü 2 éves fekete-fenyő csemetét; s ezenfelül
a négy legügyesebb munkásomat alkalmaztam. A talaj
minősége, fekvése (dél felé lejtős), kitettsége az egész
próbaültetés területén ugyanaz, az eredmény mégis szem
betűnően eltér egymástól. Ezt a szembeszökő eltérést és
különbséget pedig — úgy látszik — a gyökérzetet födő
réteg különbsége okozza.
A második és a negyedik dombosültetési módnál a
helyszíni földet, mely nem más, mint mészmurva, —
használtam gyökérfödő rétegnek, s az előbbinél 2 (8 %),
az utóbbinál pedig csak 1 (4 u/o) csemete pusztult el 25
közűi.
Az első és harmadik ültetési módnál a gyökérzet befödésére már agyagos földet használtam, és — íme! —
az előbbinél 5 (20 °,o), az utóbbinál 4 (16 %) csemete
pusztult el ugyancsak 25 közűi.
De ezen eredmény a négyféle ültetési mód átlagát
véve is jónak mondható, mert a kiválasztott 100 drb.
életerős fekete-fenyőcsemetéből csak 12 drb. veszett el,
azaz 12 °/0.

(Eelíioidott AóLött fö td
TCeCys-binin taCáCt főid
5y.efoi.ant taAazó
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Nem szabad azt sem szem elől téveszteni, hogy ezen
100 drb. csemete kiültetésére kritikus két esztendő kö
vetkezett. Mindjárt a kiültetés után 5—6 heti tavaszi
szárazság, mondhatni hőség jött; az 1903-iki nyár alig
hozott valami esőt, a rákövetkező télen pedig hó sem
volt. Hozzá kell még venni a jelen évi borzasztó szá
razságot és hőséget, s azonnal belátjuk, hogy ez az egész
két évi időszak cseppet sem kedvezett a csemetéknek.
Ily kedvezőtlen időben ha a kiültetett csemetéknek 88°/o a
megmarad, szép eredmény.
Ezen eredménytől tehát joggal vonhatom le azt a kö
vetkeztetést, hogy azon dombos ültetési mód biztosítja a
legnagyobb sikert, amelynél a kis kupac gyökért köz
vetlenül takaró és a földréteg a helyszínén talált laza
mészmurvából van s csak a felső, illetőleg a gyeptakarő
alatti közvetlen réteg, a felhordott agyagos föld. (Lásd a
2. és 4. ábrát.)
Midőn a legutóbbi két év abnormális időjárását emlí
tettem s a dombos ültetés négy módját birálgatom, és
az eredményről beszámolok — csemetékről lévén szó, —
nem veszi rossz néven a soraimat olvasó szaktárs, ha
beszámolok arról is, milyen befolyással volt ez a két évi
kritikus időszak az 1900—1903. évek között eszközölt
dombos ültetéseimre?
Röviden:
Legtöbbet szenvedet a szárazságtól az 1900. év tava
szán foganatosított, tehát már öt éves versenyerdősitésem. Ennél az eredmény — a szárazság beálltáig —
95 °/o volt. Jelenleg azonban 30 °/n pótlásra van szükség.
Az 1901 — 1903. évi dombos ültetések közül az 1902.
évi déli fekvésű mészkarszton 25 °/o kárt szenvedtek a
csemeték, az ugyanezen évben, tehát ugyanazon idő
viszonyok között próbaképen eszközölt, mintegy egy holdnyi
gödrös ültetésből alig maradt meg 50 °/o; a többi mind
elszáradt.
Általában azt tapasztaltam, hogy az életerős és dús
gyökérzetü 2 éves fekete fenyő-csemetével foganatosított
dombos ültetéseim legkevésbbé szenvedtek a szárazságtól.
Nem azt akarom ezzel mondani, mintha talán csak
ily csemetékkel lehetne a karsztokat legbiztosabban beerdősiteni, hanem azért hozom fel, mert épen egy rend
kívül hosszú ideig tartó szárazság bizonyított a fekete
fenyő-csemeték sikeres dombültetése mellett. Köztudo
mású, — magam is tapasztaltam — hogy kedvező és
normális időjárás mellett a terület minden részén; ked
vezőtlen időjárás esetén pedig az északra hajló oldala
kon érhető el gyors eredmény a 3—4 éves iskolázott
csemetékkel.
Tehát az iskolázott csemeték alkalmazása üdébb és
mélyebbtalajú helyeken teljesen indokolt, sőt a gyepesedésre hajló talajon éppen szükséges.
Azt hiszem, hogy szaktársaim az iskolázott csemeték
kel való erdősítésnek általában előnyt adnak. Ezt úgy
általánosságban magam sem tagadom, s különösen az
legyomosodásra igen hajlandó televénygazdag talajon és
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régi vágások felújításánál határozottan előnyben része
sítem.
Egyet azonban tapasztaltam ; azt t. i , hogy a 2—3
évig iskolában fejlett luccsemeték nagyon megsinylik a
kiültetést, bármily elővigyázattal és bármily begyakorolt
munkásokkal emeltetjük és ültettetjük ki azokat. A be
tegség sápadtságban, s igen sokszor tűhullásban nyilvá
nul. Igaz, hogy a csemeték legnagyobb része kedvező
időjárás mellett julius és augusztusban elhullatott tűje he
lyett újakat kap, de ennek rovására az első évben alig
nő 2—3 cm-t. Ennek okát legfőképen abban látom, hogy
a csemeték dús hajszálgyökereinek egy része, a leggon
dosabb kiemelésnél is elszakadozik, amiért a luc minden
más fanemek között legjobban megszenved.
¥¥¥¥¥¥¥¥**¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥*¥¥¥*¥

Az erdőszolgákról.
A „Magyar Erdész“-ben sok szó esett már az erdő
törvény jó és rossz oldalairól. És a vitatkozó szaktársak
egyikének is, másikának is van némi igaza, mert egyes
szakaszoknak alkalmazásánál valóban nagy befolyással
vannak az igen különböző helyi viszonyok.
A törvény alapján ítélő biróságnak nem a törvény be
tűjét — ami most már általános szokás — kell követ
nie, hanem annak szellemét, és e szellemet a helyi vi
szonyoknak megfelelőn érvényesiteni.
Sem az ember, sem az emberek által hozott törvé
nyek célja nem lehet az abszolút, föltétien jó, hanem a
relativ, föltétien jó elérése, mely a körülmények számba
vételével tűzetik ki. Aki abszolút jót akar, úgy jár, mint
az, aki délibábot kerget: soha sem éri el.
Anélkül, hogy az erdőtörvényt alaposabb bírálat alá
venném, csak mint a néppel élő s vele bajlódó, tehát
búját-baját ismerő gyakorlati ember, szólok egy éppen gya
korlati kérdéshez, melynek megoldásáról még nem igen
olvastam*). Szándékom az igen tisztelt szaktársakat hozzá
szólásra bírni s az illetékes tényezők figyelmét felhívni,
hogy a lehetetlen helyzet megoldási módjáról gondol
kodva, azon valamiképpen segítsenek.
Az erdőtörvény 17. §-ban megnevezett erdőbirtokosok
nak a 37. §. a. b. c. pontja szerint minősített erdőőr
nek tartását kötelességévé teszi. Helyes ez ott, ahol egy
darabban legalább 1000 kát. hold értékes erdő őrizeté
ről van szó, de mit csináljanak az iskolai, tanítói és
egyházi erdők haszonélvezői és a kisebb közbirtokossá
gok 20—30 kilométeren elszórt, száz meg száz darab
kából álló csepreniéseikkel ?! Erre megadja a feleletet a
22. §. második kikezdése: egyesüljenek. Jól van ez is,
egyesültek és tartanak egy úgynevezett kerületi erdőőrt.
Ezenkívül még a kapuszerinti erdőőrzési intézmény is
dívott, ami pedig csak az erdei kihágások minden kép*) Pedig a M. E.-ben olvashatott volna már e kérdésről.
Szerk.
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zelhető módját növelte. A minősített kerületi erdőőr pedig
rengeteg területen szétszórt kerületét csak ritkán járhatta ;
a közig, erdészeti bizottságok országszerte jónak látták a
kerületi erdőőr mellé még egy pár kisebb fizetésű, állandó
erdőszolgát is alkalmazni s ezek részére a földmívelési
minisztérium kezdeményezésével szolgálati és fegyelmi
szabályzatokat is készítenek. A kezelő erdőtiszt előre is
örült ezen eszményi állapotoknak; mert jó szóval egy
kis jóhiszemű törvénytelenségre bírván a járás főbiráját,
erdőszolgáit erdőőri eskübizonyitványnyal is ellátta, mi
által ezek is szavahihető, majdnem szakemberek lettek;
legalább a szolgabirói hivatalban. (A járásbíróságoknál
persze egy tanú nem tanú.)
Azokon a vidékeken, hol az ítéletek végrehajtása ko
moly dolog volt, az erdei kihágások megcsappantak; de
ahol szegénységi bizonyítványokkal elütötték a végre
hajtást : ott az erdei kihágási esetek száma félelmetesen
megszaporodott; a délelőtt folyamán elitéit kártevő este
felé a napi időveszteségért újabb falopással kárpótolta
magát.
Hogy azonban a kártevőt, a nem minősített, de fel
esketett erdőszolga feljelentése alapján eddig elmarasz
talták, annak mégis legalább az a problematikus értéke
volt, hogy elítéltetvén, értésére adatott, hogy másnak va
gyonát eltulajdonítani vagy megrongálni nem szabad.
Újabban azonban, amidőn a sok erdei kihágással és az
eljárás egyszerűsítésével agyonsanyargatott szolgabirák
feladatukkal megküzdeni nem bírnak, az eljárás egysze
rűsítése céljából azon álláspontra helyezkednek, hogy
miután az erdőszolgákat az erdőtörvény betűjénél fogva
erdőőröknek felesketni nem lehet, azok feljelentését nem
fogadják el bizonyító erejűnek. Ez aztán az oka annak,
hogyha a kártevő be nem ismeri — pedig annyi esze
csak lesz, hogy tagadjon — úgy nemcsak felmentik, de
időmulasztás címén még napi- és fuvardíjat is kap, amit
az erdőgondnokság vezetőjével, mint a bejelentés aláíró
jával, illetve a birtokos képviselőjével fizettetnek meg,
ha másképen nem, végrehajtás utján.
Ez nagyon kóros állapot, könnyen belátható. Meghiú
sítja az erdőőrizés és erdőkezelés fáradságos munkáját.
Ha a kártevő csupán tagadásával nemcsak megmene
kül a büntetés alól, de még az idézvény révén könnyű
szerrel busás jövedelemre is szert tesz; úgy nincs az a
hatalom, mely az erdők teljes elpusztulását megakadá
lyozná.
Az erdőtörvény 136. §-a és az 1898. évi XIX. t.-c.
11. §-a szerint a birtokos erdőkezelő tisztje csak jogo
sítva van a panaszt megtenni s eddig becsületesen meg
is feleltek ezen jognak minősített kötelességnek, amenynyiben azt kizárólag gyakorolták. De ki is tegye más,
mint a birtokos bejelentett képviselője? Aki a viszonyo
kat ismeri, csak mosolyogni fog az ilyen megoldáson.
Mert ha fel is teszem, hogy nem a legbefolyásosabb
közösbirtokosok a legnagyobb erdőkárositók, akik egymás
ellen ritka esetben fognak panasszal fellépni, úgy hozzá
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járul ehhez még azon szomorú jelenség, hogy annak a
házán, aki kivételesen erélyesen is akarna eljárni, csak
hamar megszólal a veres kakas s örökre elveszi a ked
vét a buzgólkodástól. Az erdővagyon pusztításában és
állandó elsikkasztásában egyedül az erdőtiszt az, ki en
nek megakadályozásában önzetlenül, sziklaszilárd gátként
szerepel s büszke becsületességgel küzd az előre látni
nem akaró jelennel szemben, a jövő nemzedék érde
keiért.
Az erdőőrszolgálati és fegyelmi szabályok alatt álló
erdőszolga igen könnyen zsákutcába kerülhet, honnan
nagyon nehéz kimozdulnia. Vagy bejelenti a tetten ért
kártevőt, vagy nem. Ha be nem jelenti, fegyelmi vétsé
get követ el és fegyelmit akasztanak a nyakába, ami
könnyen állásába kerülhet. Ha pedig bejelenti, ismét ké
nyelmetlen helyzetbe juthat. Felettes hatósága : az erdő
kezelő, ki az erdőőr jelentésére a bírósághoz teszi át az
ügyet, azon esetben, ha a kártevő bizonyítékok hiányá
ban felmentetik — ami gyakran megesik — az eljárási
költségek megtérítésére ítéltetik. Ily esetben tehát az er
dőőr tulajdon felsőbbségének, az erdőkezelőnek okozott
bajt. Jön a végrehajtás. Miért? Azért, mert mind az erdőőr,
mind az erdőkezelő kötelességét teljesítette.
Ezen tarthatatlan állapoton a mostani igazságszolgál
tatás korában csak úgy lehetne segíteni, ha az erdőszol
gák kettesével járnának, mint a csendőrök. Ekkor min
dig lenne két tanú és a kártevő nem bújhatnék ki az
igazságszolgáltatás keze alul. Igen ám, de ez kétszeres
költséggel járna! Azt pedig, hogy az erdőbirtokosok erde
jük érdekében még nagyobb áldozatokat hozzanak, kí
vánni nem lehet, mert ha a terhek tényleg emelkedné
nek, úgy az elégedetlenség annyira fokozódnék, hogy
az erdőbirtok jogáról sorra lemondanának.
Miután azonban a kesergés és 'sopánkodás mitsem ér,
és a minister ilyen apró bajok tanulmányozására nem
rendelkezik a kellő idővel, és mert felteszem, hogy az
Országos Erdészeti Egyesület legalább egyik buzgó vá
lasztmányi tagja elolvassa ezen szomorú tény leírását;
ahhoz fordulok kérelmemmel, hogy ezen ügyet felkarolva
hasson oda, hogy az 0 . E. E. valami módot ajánljon a
kormánynak, hogy az erdőszolgákka) fennálló anomália
megszüntettessék, mert a közig, erdészeti bizottságok
azon intézkedése, hogy az erdőszolgákat mezőőröknek
elrendelték megesketni, nem változtat a helyzeten. Ok
továbbra is egymagukban elégtelenek a bírósági tanús
kodásra.
Szerény véleményem szerint, mivel a 17. §-on kivül
álló, megkülönböztetett és kiváltságos erdőbirtokosoknak
a közigazgatási erdészeti bizottságok megengedik, hogy
nem szakvizsgázott erdőszolgáikat is feleskethetik, mél
tányos dolog volna, hogy a kötött kezű, kezelési és őr
zési költséggel megterhelt, 17. §. alá tartozó erdőbirtoko
sok is feleskethessék a m. kir. járási erdőgondnokságok
és szakvizsgázott kerületi erdőőrök felügyelete alatt álló
erdőszolgáikat. Mivel ezeket is a közig, erdészeti bízott-
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ságok nevezik ki, a kinevezési okmány kiállításakor egy
ben utasíthatnák a szolgabirákat és rendőrkapitányokat,
hogy az általuk kinevezett s amúgy is felügyelet alatt
állé erdőszolgákat, a belügyi minister által kiadandó
„..„szám ú rendelete alapján erdőőröknek feleskessék.
Ezen egyszerű megoldás úgy a birtokost, mint az erdő
kezelő tisztet sok anyagi kártól és kellemetlenségtől sza
badítaná meg. Ezen intézkedés célszerűbbé tenné az
erdőőrizetet, csökkentené az erdei kihágások számát s
igy az eljáró bíróságok túlterheltségen is segítve lenne.*)

H.

A kerekded ezüstlevelü hársfa.
(Tilia Argentia Orbientaris.)

A hazai ezüstlevelű hársfának van egy kerekded levelű
változata, amelyet a francia kertészek mint újdonságot
mostanában csak dicsérettel emlegetnek. A francia leírások szerint ezen hársfaujdonságot a következők jel
lemzik : Törzse erős, koronája tömött és gömbölyded,
számos ága először felfelé emelkedik, majd visszahajló és levele.kkel sűrűn vannak borítva. Ágainak kérge
hamuszürke, az uj hajtások pedig barnászöldek. Virág
szárai aranyos színben játszanak, a kocsános virágok
ernyő alakba csoportosulnak. Levelei sötétzöldek, rhombőid alakúak, szabályosan csipkézettek és mélyen
hasítottak. A levelek felső része fényes sötétzöld, fonákja
ezüstös, finoman pihézett.
Virágai aránylag nagyok, halványsárgák és kiváló jó
illattal bírnak.
Ezen fajnak magját mintegy húsz év előtt Simon Louis
Fréres tenyésztették először; még mai nap is lehet látni
a melczi kertészeti parkban az eredeti anyafát. A mint
ezekből látható, a kerekded ezüstlevelű hársfa francia
eredetű. Az anyafának törzse 55 cm. átméretű, körülbe
lül 12 m. magas, koronája pedig szép egyenletes. Galya
és hajtása lefelé hajló, levelei felső részükön szép fé
nyeszöldek, alul szép halványfehér és őszszel igen hosszú
ideig maradnak meg. A kerekded levelű hársfát rendesen
az ezüstlevelű hársfára szokták beoltani, mert ez utóbbi
a tapasztalat szerint sokkal erőteljesebb a közönséges
hársfánál és a szemzés rajta sokkal biztosabban ered meg.
Oltás helyett lehet magról is szaporítani, ez által sok
kal erősebb példányokat nyerünk, amelyeknek levelei
hosszabb ideig maradnak meg épen. A tiszta kerekded
ezüstlevelű hársfának fenntartására egyedüli helyes eljá
rás az oltás, amely által a fajtát tisztán tovább szapo
ríthatjuk, mig a magvetés által különböző változatokat
nyerünk.
*) Közzé tesszük kollegánk javaslatát szószerint, bár ily értelem
ben kivihetetlennek tartjuk, mert nem az emlitett szakasz alkalma
zása helytelen, hanem maga a törvény szakasza rósz, be nem vált
szerencsétlen alkotás s ezen a bajon csakis a törvény megváltozta
tása segít, mely célért általánosságban küzdünk s reméljük is. hogy
á törvény alapos reformálásának ideje nemsokára bekövetkezik.
Szerk.
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— Fejletlen lomblevelű állományok átalakítása
tűlevelűekké. Az erdőállományok átalakításánál gyak
ran figyelmen kívül hagyják az erdőgazdálkodás sarka
latos elveit. Ezen hibában leledzik erdőtörvényünk élet
belépte után is a sablonszerűén összeállított gazdasági
tervek nagy része. Eulefeld, hesseni erdőmester, egyik
értekezése azért érdekes, mert sok tekintetben a mi vi
szonyainkkal azonos viszonyokra vonatkozik.
Erdőtenyészeti szempontból az erdőgazdának a követ
| kezőket kell szem előtt tartania:
j
1. a termőhelynek megfelelő fanem választását;
,
2. az erdőtalaj termőképességének fentartását, és
3. a felújítási költségek lehető csökkentését a nélkül,
hogy a felújítás jóságát feláldoznék.
E célból oly állományokat, melyek növekvésükben viszszamaradtak, használjuk ki és telepítsünk oda oly fane
met, a mely a termőhelynek legjobban felel meg.
|
Ennél nagyon sok hibát követtek el. Anélkül, hogy
| meggyőződtek volna, vájjon a termőhely megfelelő-e, át
alakították a lombos, különösen bükk- állományokat lúcosokká vagy erdei fenyvesekké; nem azért, mintha ez
megfelelt volna az észszerű erdőgazdaság elveinek, haI nem azért, mert a tűlevelűek gyorsabban nőnek és már
fiatal korukban kielégítő képet nyújtanak a szemnek.
Nem csoda, ha ezen hiba megboszúlta magát. Hány
helytelenül telepitett luc vagy erdei fenyő fiatalos esett
hótörésnek áldozatul ?
A talaj elszegényedésének nagyon gyakran az erdő
gazda az okozója. A növekedés leginkább a lomblevelű
(bükk) állományokban marad vissza, melyek késő koru
kig záródott állásban vannak. A talajt magas alomtakaró
fedi, ennek alsó rétegében nyers televény képződik. A
talaj mélyében élő gyökerekhez a levegő nem fér, a táp
sókat átváltoztató bakteriák nem fejlődhetnek ki, evvel
összefüggésben visszamarad a gyökérrendszer képződése
és evvel együtt a fa növekedése is. Az erdőgazda itt na
gyon sokat segíthet a természetnek, melyre egyedül az
őserdők hagyatnak manapság, hol nincs szó gazdálko
dásról, csak fokozatos lassú fejlődésről.
Itt fiatalosak öreg állományokkal rendetlenül váltakoz
nak; a levegőnek, melegnek, világosságnak és a csapa
dékoknak szabad bejutása van a talaj termőrétegébe és
együttesen előteremtik azon állapotot, mely a vegetatiohoz szükséges.
Vannak azonban termőhelyek, melyeken más fanem
jobban beválik. Ilyenek pld. a sekély talajú bérei sziklás
kiemelkedések. Itt a csoportos tölgyet vagy bükköt ok
vetlenül lúccal kell felváltani és pedig minél előbb. Ilye
nek az előbbi helytelen gazdálkodásból kifolyó nyíresek
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és nyárfa állományok; ezen helyeken a lúc nagyon is
helyén van.
A mondottakból kiviláglik, hogy erdőtenyészeti szem
pontból nagyon fontos a talaj termőerejének fentartásáról
való gondoskodás. Ez ellen egy évszázad óta sokat vé
tettek és ez tette szükségessé az állományok átalakítását.
Az újabb erdőgazdálkodás kiszorította az erdőből a le
gelő marhát és sertést, de nem gondoskodtak arról, hogy
az erdőtalaj feltöressék. A kiszálalást és a kőzéperdő
üzemet az egyforma, zárt állást képező, szálerdőgazdaság
váltotta fel. Nem gondoskodtak arról sem, hogy az er
dőt levegő és világosság járja át. Ezen kezelés következ
tében kimaradtak a bükkösökből a fényt kívánó elegyfanemek, mint: tölgy, kőris, juhar, helyenként az erdei
és vörös fenyő. Az állományok elvesztették ellentállási
képességüket az elemi csapásokkal szemben. Jelenleg
az egyedek gyöngék, kis gyökérzetüek, a talaj nem ké
pes a lehullott magot csíráztatni és az állományoktól
mindenféle károsítást szenved. A termőtalaj elerőtlenitését sietteti a tarvágások mértéktelen alkalmazása, a mi
a talajt több éven át védetlenül hagyja, rajta burján és
dudvanővények verik fel fejüket, melyek az odatelepitett
fiatalostól elvonják a még meqlevő tápsókat.
A jó erdőgazda gondol arra is, hogy az állományok
folytonos ápolásban részesüljenek. Az áterdőlésnek korán
kell kezdődnie és többször ismétlődnie. Hogy mikor és
hányszor, azt a talaj jósága és alakulása mutatja meg.
A talaj jóságán kívül Útmutatásul szolgálhat a talaj takaró
növényzete, a vakondtúrások (földi giliszták ottlétének
jele) stb. Az állományokat egész magas korukig kell
ápolni, s oda törekedni, hogy felújításkor a talaj ne áll
jon védetlenül. Gyönge beárnyékolás nagyon előmozdítja
az ültetvények fejlődését; másrészt pedig csakis mérsé
kelt meleg, világosság, levegő és szél hat talajjavitólag.
A legolcsóbb felújítási mód okvetlenül a vetés és nem
az ültetés. Az vetést kbl. a XVIII. század óta kiszorította
az ültetés, mert a vetés által keletkezett, lassan növő
fiatalos nem felelt meg a kor szellemének. A csemete
iskolák szolgáltatják az anyagot az ültetéshez, a magot
pedig a magpergetők adják, melyekben a mag sokszor
csak nagy hőfok mellett nyerhető (különösen áll ez az
erdei fenyőről), mi alatt csirázási képessége szenved. A
csemetéket legtöbbnyire válogatás nélkül iskolázzák és
az átiskolázottakat ültetik ki. Tehát sem a magot, sem
pedig az ültetéshez használandó csemetéket nem válo
gatják ki. így aztán nem csoda, ha az ilyen anyagból
keletkezett állományok nem nyújtanak kielégítő ered
ményt.
Másképen áll ez a vetést illetőleg. Itt már zsenge ko
rában kivesz az, ami nem életrevaló; a természet maga
végzi a kiválogatást és az állomány későbbi korában pó
tolja azt, a mennyivel zsenge korában növekedésében
visszamarad. E mellett a vetés olcsóbb és a talaj meg
tartja termőerejét; miért is az állományok átalakításánál
a vetésnek kell előnyt adnunk.
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Eulefeld az állományok átalakításánál következőképen
jár e l:
A felújítandó állomány — 10 évvel tervszerű felújítása
előtt — erősen, a vetővágáshoz hasonlóan megritkittatik.
Magtermő években, a mikor sok és jó a mag, az erdőgazda be'átása szerint és a talajnak megfelelően teljes,
soros, vagy csoportos vetést alkalmaz. Vetőanyaggal nem
szabad takarékoskodni; ha.-ként 16—20 klg. szükségel
tetik. Később a vetés a szükséghez képest gyérittetik, a
kiszedett csemeték pedig vetések pótlására felhasznál
hatók.
Száraz talajon könnyű a vetés: a vetéseket egyszerűen
vasgereblyével meggereblyézzük. Nedves, gyomlepte ta
lajon a felújítási költség jóval nagyobb és sokszor elő
nyösebb az ültetés; de az ültetvény mindig álló fák vé
delme alatt legyen.
(Deutsche Forst-Zeitung.)

,

G. T.

— A Lophodermium Pinastri. Még mostanáig sincs
teljesen eldöntve, hogy az erdei fenyő tűhullását okozó
gomba élősdi-e, vagy sem ; sokan tagadják fertőző vol
tát, vagy legalább csak mint saprophytát tüntetik föl.
Tubeuf megfigyelésből azt következteti, hogy a gomba a
fiatal csemeték tűlevelein mint parasita lép fel.
Vizsgálódásait ezekben foglalja össze:
1. A gomba az egy és két éves csemetéken mint pa
rasita lép fel és fertőzőén hat.
2. Egy éves csemetéket csakis a tűlevelek növeke
dési időszakában, tehát májustól júliusig támad meg.
3. A második éves csemetéket május végétől decémberig terjedő időszakban támadja meg. A spóráknak m á
justól decemberig tartó kifejlődését Tubeuf bebizonyítja.
4. A fertőző spórák tovaterjedési képessége gyönge;
gyomok és nedvesség elősegítik a megfertőzést.
5. A betegség a szél irányában mindenfelé terjed; de
a talaj hőmérséke, a csemetének vizelpárologtatása és
fagy nincs hatással reá.
6. Fagy következtében tönkrement csemeték a csúcs
tól lefelé vörösödnek meg és halnak el.
7. A gomba által elpusztított csemetéket legjobb alá
ásni, mert kiszedésük és elégetésük által a betegség el
hurcolható.
8. Feketefenyő csemeték keskeny ágyakban nevelendők ;
nagyobb területen csak akkor, ha a területet helyenként
lúc-, jegenyefenyő, vagy éger csemetepászták tagolják.
9. Szeptembertől áprilisig fel kell keresni a gomba
fészkeit és azokat beföldelni. Ha nem cserélhetünk fa
nemet, akkor ezen helyek 3—4 éves fekete fenyő-cse
metékkel pótlandók.
10. Nagyobb, rossz talajú, gomba által elpusztított ül
tetvények helyreállításánál jó szolgálatot tesz a banksz
fenyő.
(Fricks Rundschau.)
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MAGYAR

Kö rv a d á s z a to n .
Irta: Glück István.
Olyan színtelen, borongós őszi nap volt, mint most. A
fojtó köd ránehezedett a földre, attól állandó szürke ho
mály támad. Egész nap nem tudott áttörni rajta teljesen
a fénysugár. Alkonyat volt reggel s szürkület este felé.
Ha az óra nem mutatta volna az idő haladását, azt hi
hettük volna, hogy megállt az idő. A tekintet nem szá
guldhatott a messze távolba, nem üdülhetett fel a színek
tarkaságán, hisz eltakart mindent a köd. Százegynehány
lépésre már egybeolvadt minden áthatatlan szürkeséggé.
De egyébként is mit lehetett volna látni ? A letarolt,
lombjavesztett erdőt, az egymás mellé sorakozó sötét ba
rázdákat, a cseperedő vetés halvány zöldjét.
Nincs a november végének már dísze. Tönkretett min
dent az örökös köd, a csípős dér. Most az ádáz enyé
szet folytatja lassan ölő munkáját. El kell pusztulnia min
dennek, mit a tavasz fakasztott, a nyár heve megérlelt.
Nincs szomorúbb időszak az egész év folyamán, mint
éppen ez. Hiszen lehet, hogy azért oly rideg, leverő, mert
nemrég élveztük még a verőfényes, szép napok költésze
tét, mely jobban elárasztotta a szivet, semhogy megha
tottságot ne éreznénk a természeti szépségek pusztulásán.
A tél az ő szálldogáló hópihéivel, fehér ködmenével,
határozott hidegével valódi megváltás. Akkorra már meg
szoktuk az uj életet, s inkább gondolunk a jövő tavaszra,
mint az elmúlt szépségekre, melyek úgy sem lehetnek a
mieink többé, a melyeknek már úgyis vége van visszaI
hozhatatlanúl.
A november végének hangulata mindenhol szomorú,
de sehol sem oly sivár, üres, vigasztalan, mint a letarolt
síkságon, a mely ilyenkor valóságos sivataggá leszen. Az
emberre ránehezedik a köd, csak úgy, mint a földre s
megtelik a szív szorongással, lemondással, melancholiával. |
Olyan némán, csendesen foglalta el kiki helyét a fél- !
körben, mintha megfagyott volna lelkében a reményke
déssel járó jókedv. Véghetetlenül szomorú is volt a kör
nyék. A közeli erdőből hozzánk hallatszott a levegőjárás
halk dudolása, a cseppéváló köd szöszmötélése.
Kedvetlenül bukdácsoltunk előre a hepehupás talajon,
várva az első élőlény felbukkanását, de sokáig hiába.
Csak károgó hangok hallatszottak a magasból, a lomha
madarakat is elnyelte a köd. Egy-egy cifra szarka emel
kedett fel a földről és sietett az erdő fái közé, a bizton
ságba, hogy aztán onnan állandóan szemmel tartson ben
nünket s pörösködjék nagy bátran a semmivel.
Éktelen puffogatás támad egyszerre. Egy árva nyúl tá
masztotta a nagy ribilliót, meg egy kocapuskás, kit ki
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segített néhány ügyetlen irigy puskás. Hogy ilyenek csak
mindenhol akadnak! A barázdából kipattant egy vén
nyúl s kajlára csapva fülét, apró ugrásokkal iramodott a
barázda vonulása mentén a vadászvonal előtt hol fel
bukkanva, hol újra eltűnve. A kocapuskást szörnyen fel
izgatta az első futó vad látása. Odadurrantott neki száz
lépésről. Ha talál, gondolta, övé az első dicsőség; ha
nem, hát az se baj, van töltése elég, nem egyhamar
fogy ki belőle. Persze a nyúl bátran leülhetett volna
miatta. De a bombardo mégis megijesztette, futott hát,
hogy távol lehessen e veszedelmes puffogatótól. Meglas
sítja hamarosan futását s látni való, mint keresi az al
kalmas helyet a fekvésre. Ezt már nem tudta megvárni
egy irigy puskás. Hátha másnak akadna akkor szencséje!
Oda pörköl egyet az ebadta nyúlnak, de mivel még min
dig messze van, hát csak felpattan a nyúl s eszeveszett
iramodással fut a barázdában előbbre, mialatt három lö
vés dördül el érte, mintha láz fogta volna el a vadászo
kat. Egyik sem méri a távolságot. Végre is a nyúlnak
támad az az okos gondolata, hogy oldalt szökjék a ba
rázdából s rézsut fusson ki a félkörből. Már csak egypár ugrás volna hátra s künn volna, de ép ott éri a ha
lálos lövés az erdő szélén.
Megváltozik a barázdák iránya. Úgy fut, a hogy a
vadászok haladnak. Nagyobb világosság kezd szétáradni
a pusztán, mert a gyenge szél erősödik s eltereli a kö
döt, de azért jön újra folytonosan más vidékről. Az őszi
nap meg csak bolyong az égen valahol, helyét senki
sem tudná megállapítani. Nincs ereje, hogy áttörje su
garaival a sűrű ködtengert, mely hömpölyögve, kavarodva
enged a hűvös szél nógatásának s lassan vonul továbbtovább.
Megint megszólal itt is, ott is a fegyver, de nyulat nem
látok sehol. Átkozottul rossz az ilyen ködös időben a va
dászat. Tömérdek élvezettől fosztja meg az embert. Nem
lehet látni, ellenőrizni a szeles, ügyetlen, irigy puskások
munkáját, a vad m ókáit; nem lehet pontosan végrehaj
tani a hajtást. Hol itt, hol ott keletkezik zsák az előnyo
muló félkörben, a mi különösen a nyitott körű vadászat
zárásakor boszantó, mert a vad mind ott akar kimenekülni.
Még mindig reménykedtem, hogy kitisztul az idő, hogy
elhordja a szél az utálatos ködöt. Déltájban meg is rit
kult alaposan úgy, hogy a nap is szétáraszthatta hal
vány, fátyolozott fényét a vidéken. A látás hatása kiszélesbült, kijavíthattuk a vonuló félkör hiányait.
Vaddúsabb vidékre is értünk. A vetések halványzöldje
a végtelenbe látszott nyúlni, melyen hol itt, hol ott pat
tant föl fekvő helyéből a nyúl s rohant tova, hogy újra
megüljön. Szegény bolondok, nem is vették komolyan a
veszedelmet. A mint a vonal közelebb ért, újra csak ki
pattantak s futottak előbbre egy darabig, de megint csak
letelepedtek. Végre megunták az előbbre vonulást, elakar
ták foglalni régi meleg helyüket s nekünk iramodtak.
Szólt a puska sűrűén. Kezdtünk belemelegedni a do
logba.
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De nem tartott sokáig s megint csak szemmeresztve
baktattunk előbbre, mig végre a vadászmester kürtje zá
rásra intett. A két ügyes szárnyhajtó kezdte rögtön a kör
megalakítását, hajtők, vadászok folytatták.
S szólt végre megint a kürt. A kör kész volt. Kezdődött
az összeszorítás. A hosszantartó csendnek újra vége. A
göröngyök, mintha megelevenednének : rohanó, esze
veszetten menekülő nyulakat látni mindenfelé. Halálféle
lem bújik a tapsifülesekbe s kapkodó lótásfutással próbál
nyílást keresni, a hol kivihetné épségben bundáját. De
hiába, mindenhol puskaropogás fogadja. Most már nem
igyekszik befelé a kör közepébe, messze a puskásoktól,
hanem vakul nekiugrat kifelé, mindegy neki akárhol,
csak kijusson ebből a félelmetes körből.
A hajtők zakatolnak, ordítanak, ha náluk akar egyik
másik áttörni s az megszeppenve a nagy ordítozástól
oldalt kanyarodik, mig a vadász elé nem ér, hol csen
desen bandukol a vadász. No itt az alkalom 1 Futna, de
szól a fegyver s elterül a puha talajon.
így szűkül egyre a kör. Tisztán látható a bennrekedt
nyulak ijedt kavarodása. Szól azonban újra a kürt. Tilos
a körbe lőni 1 Ekkor bevonulnak a hajtők a körbe és
szétverik a tapsifüleseket, melyek öles ugrásokkal vágtat
nak át vonalukon a vadászok felé, kik megfordulva vár
ják a menekülőket s nem egy bukfencelteti meg kisze
meltjét.
Vége az első körnek.
Az idő nagyon előre haladt, nem maradt a másodikra
elég. A köd megint ijesztő mérvben kezdett sűrűsödni s
azért győzött az ebéd után vágyódó éhes vadászok érve
lése. Lefújtak.
Kettesével, hármasával megindult a menet, élénken
tárgyalva a nap eseményeit s röpködtek a csípős tréfák
a nedves, ködös levegőben tompa hahotát, csengő kaca
gást keltve itt is, ott is a csoportokban.
¥¥¥¥ *¥*¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥*¥ ¥¥¥¥

Kocavadászok.
I.

Rudi bácsi.

Mint olyan városi numerus-fogdosó ember, igen pedáns
volt az öreg; sőt ha azt mondom, hogy nem pedáns, ha
nem valósággal bogaras volt, még akkor sem mondtam
sokat. Bogarairól köteteket lehetne irni; nekem pedig nem
az a célom, hanem az, hogy őt mint vadászt mutassam
be az olvasónak.
Vadászni igen szeretett, s minden szabadidejét felhasz
nálta arra, hogy e szenvedélyét kielégíthesse. Pedig a ki őt
vadászat közben látta, azt mondta, hogy ez már nem
passzió, hanem emberkínzás. Igaz. Hiszen az öreg úr
azonkívül, hogy igen terjedelmes, elhízott termettel bírt,
még annyi cók-mókot szedett magára, hogy annak cipelése még fiatal, erős embernek is feladat lett volna. Ne
vezetesen: a rendes ruházatán kívül volt rajta bekecs,
köpenyeg, hálósipka, ennek a tetejébe kalap; a bekecs
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jobboldali gombjához spárgával egy esernyő volt oda
kötve ; a baloldali gombjához pedig egy hosszúszárú
csutorán egy öreg pipa; a nyakában óriási vadásztarisz
nya lógott különböző zsebekkel, melyekben legalább
100— 150 drb. különféle töltény, kalapács, harapófogó,
fúró, véső és többféle nagyságú szeg volt; a köpenyeg
egyik zsebében 8 csomag gyufát magába fogadó bádog
gyufatartó, a másik zsebében pedig egy olyan dohány
zacskó, hogy közönséges halandó párnának is használ
hatta volna; ezenkívül a puska és a jobb kezében egy
hosszú túrista-bot. E teljes vadászati rüsztungot egy régi
vadászkürt egészítette ki, mely vastag zöld zsinóron lógva,
hol a puska csövéhez, hol valami más tárgyhoz ütődvén,
hordozójának annak rendje s módja szerint kiverte a
taktust. Ezzel a felszereléssel indult az öreg a hegyek
közé, s akárhogy akartunk segíteni neki, hogy könnyítsünk rajta, nem engedte soha és ezen elhatározását az
zal okolta meg, hogy:
— Egy se jó birka, aki a maga gyapját el nem bírja.
No hát ehhez csakugyan birkatürelem kellett. Le
ülni nem mert, mert a maga emberségéből nem tudott
volna felkelni, a segítséget pedig világért sem fogadta
volna el, sőt a neki segíteni akarót alkalmatlankodónak
tartotta. Pedig ezen makacsságáért egyszer majd életével
fizetett. Egy meredek hegyen felmenet közben elcsúszott,
s vagy hat lépést gurult lefelé, míg egy fába megkapasz
kodott. Egyszerre négyen is odaugrottunk, hogy felemel
jük, de ő a legerélyesebben tiltakozott ellene és kemé
nyen ránk kiáltott:
— Hozzám ne nyúljanak . . . én estem el, nekem kell
felkelni!
Tehetetlenül néztük, miként vergődik szegény bátyánk,
s körülbelül vagy tíz percig tartott, míg ki tudott hámoz^
kodni holmijából s akkor egy fába kapaszkodva, nagy ne
hezen talpra állott; de már akkorra annyira kimerült,
hogy a gutaütéstől féltettük. De azért hűségesen jött ve
lünk tovább, mintha semmi sem történt volna vele.
Természetes, hogy az öreg, ha hajtóvadászatnál va
lamelyik vastag fa mögé állt, úgy tűnt fel a fa megett,
mint egy társzekér, s így a közeledő vad elég jókor
észrevette és soha sem ment rá lőtávolra. Ez volt az
oka, hogy nem is lőtt az öreg soha semmit, bár eleget
puskázott, mert bármit és bármennyiről meglátott, rögtön
odagyujtott, sohasem gondolt arra, hogy ez vagy az a
vad lőtávolon kívül van-e. Midőn egyszer megkérdeztem,
hogy miért lövöldöz olyan messze, hisz’ az ő fegyveré
vel annyiról meg sem lehet lőni,, azt felelte:
— Hagy keresse a sörét, nekem egy patron, neki meg
az élete.
Ilyen bogarak mellett még szerencse, hogy az öreg
rossz puskás volt, mert másképen igen sok vadat megpiszkolt volna s ezáltal a vadállományban nagy kárt tett
volna. így azonban sem nem lőtt, sem nem sebzett.
Mégis állhatatosan kitartott a vadászatban és soha sem
volt elégedetlen, mindig-jókedvűnek mutatta magát.
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Különösen jókedvű volt az öreg a vadászat után, mi
dőn fáradt testével lepihent a „csendes“ mellé, mert ezt !
is igen szerette, s az ő társaságában nem is hiába hív- I
ták csendesnek, mert mindjárt kijelentette, hogy „ne csö
rögjünk" ; ez pedig annyit jelentett, hogy k:ki tegye el
az. apró pénzét, mert már most csak bankó járja. Akkor
még az egy forintost is papírból csinálták.
Egy ilyen félig átkártyázott éjszaka után másnap alig
bírta vonszolni magát R. bácsi. Az erdész ezen állapotot
mérlegelve, hogy kedvezzen neki, mindjárt az első állá
son hagyta. Hajtás közben több lövést tett az öreg, de
én még sem álmodtam volna, hogy annak eredménye
is legyen. Pedig hát volt, mert nemsokára hallottam,
hogy nagyon emlegeti a bestiát s ebből mindjárt tudtam,
hogy rókát fogott az öreg.
Hajtás után felfelé mentünk, de én az állásomon ma
radtam, hogy megvárjam az alattam lévőket s meggratu
lálhassam R. bátyámat. Nem sokáig kellett várnom, mert
egészen megfiatalodva jött az öreg; bal kezében vitorlá
jánál fogva cipelt egy fiók-rókát, amely egy jó keztyűnél nem volt nagyobb. Vele jött a hajtóvezető kerülő is,
akire mérgesen rákiáltottam, hogy miért nem veszi el a
nagyságos úrtól a rókát?
— „Nem lehet uram, mert nem adja.“
No már ennyira még sem hittem bogarasnak az öre
get, hogy az általa lőtt vadat is maga cipelje, mert ez
már több a soknál is. De meg is adta érte az árát,
mert amint hozzám ért, egy nagyof fújt és magasra
emelte a rókát és ekként szólt:
— Ide nézzen öcsém, ez aztán a róka, úgy jött ne
kem mint egy lovas katona, de én . . .
Nem fejezhette be a mondókáját, mert a róka észrekapott, s úgy megharapta az öreg úr kezét, hogy rögtön
leeresztette a már feleszmélt rókát, az pedig felhasználta
a szabadságot, úgy elinalt, hogy hírét sem hallottuk
azóta-

Peklényi.
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Az őszi agancs-kiállitásról. Utóbbi számunkban
felemlítettük, hogy a kiállított szarvas-agancsok az októ
beri budapesti agancs-kiállitáson gyengébbek voltak a
múlt évekénél. Az őz- és zergekampók azonban méltán
feltűntek mindenkinek, mert annál szebbeket, erősebbe
ket még egyszer sem láttunk kiállításunkon. Különösen
kiemelendő a 3 dijat nyert őzagancs, melyek közül az elsőt
Scheibler Emil állította ki Abaujmegyéből, továbbá az
Őry Aladár gurahonci (Aradmegye) vadászbérletéről ki
állított őzagancs-gyüjtemény. Méltó díszére volt a kiállí
tásnak a dijat nyert hatalmas 3 drb. zergekampó is,
valamennyi a hunyadmegyei Retyézátból.
A legjobb szarvas-agancsot, mely az idén zsák
mányul esett, nem láttuk az agancs-kiállitáson. Ez egy
20 ágas 10.20 kiló agancssulylyal, a melynek viselője
Zala vármegyében került térítőre. — Egy másik hasonló
kapitális szarvast Fernbach Bálint lőtt a teplicskai kincs
tári bérletén. Ez egy 18-as, ugyancsak 10 kilón felüli
agancscsal.
Poroszország jávorszarvasállományát minden év
május hó 1-én szokták megállapítani. E szerint jelenleg
590 drb. jávorszarvas él ott. Ebből 102 drb. bika, a többi
tehén és borjú. A tavaly vérfelfrissités céljából részint
Norvégiából, részint Oroszországból importált bikák a je 
lentés szerint igen előnyösen hatottak a meglévő állo
mányra s igy azok a hírek, mintha a jávorszarvas Po
roszországban a kipusztulás stádiumában volna, nem bír
nak alappal.
A szarvasok okozta károkról döntött a minap a
beregszászi kir. törvényszék, mint felebbezési bíróság.
Egy barabási földbirtokos port indított a mezőkaszonyi
kir. járásbíróságnál Lónyay Gábor gróf és özv. Tisza
Kálmánná ellen, azon az alapon, hogy termésében a
szarvasok, melyeket az említett birtokosok tenyésztenek,
gondoznak, de nem lövetnek, károkat okoznak. A mező
kaszonyi járásbíróság felperest keresetével elutasította. A
beregszászi kir. törvényszék, mint felebbezési bíróság
elrendelte a szakértői szemlét arra, hogy melyik gróf te
nyészti a szarvasokat s kinek a szarvasai okozták a ká
rokat? A szakértők olyan véleményt adtak, mely szerint
a nagy-lónyai gróf erdeje egymagában véve is alkalmas
a szarvastenyésztésre, a többi grófé egymagában véve
nem alkalmas, de az egymással való összefüggésükben
mind alkalmasok arra. Megállapították azt is, hogy mindenik gróf erdejében van szarvas bőven. Hogy melyik
gróf tenyészti a szarvast, arról a szakértők hallgattak.
Erre vonatkozólag még a járásbíróság kihallgatta a nagylónyai grófot eskü alatt, aki azt vallotta, hogy ezelőtt
vagy 15 évvel ő hozta a szarvasokat arra a vidékre s
azokat akkor szakszerűleg tenyésztette is. Később azok
nagyon elszaporodtak, miért is a tenyésztéssel felhagyott,
j sőt lövetni kezdte s löveti is a szarvasokat. A pörben
I kiderült az is, hogy a hetyeni határban felmerülő szarvas
károkat a deregnyői gróf köteles fizetni és esetenkint
| fizeti is. A törvényszék ezek után az elutasító ítéletet

I
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helybenhagyta és a felperest 189 kor. fellebbezési költ

E rd ő ő ri

ségben is elmarasztalta, azzal az indokolással, hogy a
szarvasok okozta károkért csakis az felelős, aki a szarvasok
szakszerű tenyésztésével foglalkozik. Ha csak régebben
foglalkozott, az nem baj, csak most ne foglalkozzék
vele. Aztán mondja még valaki, hogy nem szükséges-e
a vadásztörvényünk revíziója.

szakiskolát álta'ános jó eredménnyel végzett, az erdőöri szakvizsgát
jó sikerrel tett, 20 éves egyén, ki jelenleg alkalmazásban van,
megfelelő állást keres. Cim a kiadóhivatalban.

C se rm a k k o t
keres megvételre és mielőbbi ajánlatokat kér FA R A G Ó B É L A
cs. és kir udvari szállító, erdészeti magnagykereskedése Z a la 

e g erszeg en .
kurtályokat, sörétes fegyvereket kakassal vagy annélkül
| szállít olcsó árban N ie d e rla g e d e r ö s te r. W a ffe n fa b rik s
G es. Wien I. Wallfischgasse 3.

;kvumféuk

— láirtlÉÁlÜlMr

* Személyi hír. Günther Frigyes erdészeti főiskolai
tanársegéd ismereteinek gyarapítására hosszabb időre
Münchenbe utazott.
* Áthelyezés. Huszár József ungvári erdészt a földmivelésügyi miniszter Kovásznára helyezte át és az
ottani erdőgondnokság vezetésével bizta meg.
* A felsőremetei faipartelep Ungmegyében, mely
Károlyi Imre gróf tulajdona, ez évi október hó 1-től
kezdve ismét a tulajdonos saját kezelésébe ment át. A
fatelep gyárt az uradalom erdejében termelt bükk, szil,
kőris, juhar, tölgy, éger, nyír stb. keményfanemekből kü
lönféle kereskedelmi tömegfaárúkat, u. m. igásszekereket
eke- és borona alkatrészeket, keréktalpat, küllőt, kerék
agyat, butorkiegészítési részeket, esztergált, gyalult és füré
szelt állapotban; továbbá reszelő, vasaló, nemkülönben fa
kalapács, fabunkó és mezőgazdasági eszközök faalkatrészei'
* A dohányzás múltjából. A dohányt 1559-ben hoz
ták be Európába s először Spanyolországban kezdték tér
melni. Nicot János francia követnek közbenjárására 1561
ben már Franciaországba is bevitték és nicotiane néven
került a forgalomba. Az angolok csak később — direkt
Amerikából — importálták, s mikor Anglia aranykorát
érte, annyira elterjedt, hogy az állam bevételeinek egy
tizedrésze a dohányelárusításból került. 1650 körül anynyira divattá vált Angliában a dohányzás, hogy a tem
plomokban, az országgyűlésen még az asszonyok is do
hányoztak és a gyerekek pipával jártak az iskolába. 80— 100
év múlva azonban ez a divat is avulttá vált s a dohány
zást Angliában teljesen fumigálták s a helyett a tobákolást szokták meg. Peterham lordról, a híres angol állam
férfiről feljegyezték, hogy az az év minden napjára egy
külön burnótszelencét használt és ugyancsak meggyűlt a
baja inasának, ha véletlenül egyik vagy másikat össze
cserélte. A cigarettázás csak a Krimháború után terjedt
el nálunk, midőn az angol és francia katonatisztek azt a
törököktől eltanulták.
* A világ legnagyobb lokomotivja a st.-louisi
yilágkiállításon látható. A Baltimore- és Ohió-vasűt az
amerikai locomotiv-műveknél egy tandem kompound-lokomotivot csináltatott, melynek sűlya 285,000 angol font.
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Fenyőfa eladás.
Alólirt

folyó hó 22-én délelőtt 10 órakor
a bánffyhunyadi m. kir. járási erdőgondnokság
irodájában Bánffy-Hunyadon önkéntes szóbeli
árverésen eladja meregyói határon fekvő erde
jének 5400 m3 rönk és haszonfára becsült

fen y ő fa erdeje fatöm egét.
Kikiáltási ár 18,000 korona.
Kikiáltási áron alól eladás nem történik.
Bánatpénz a kikiáltási ár 10 °/o-a.

Sykó Kanuth.
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ü i s r Jölgymíifa eladási hirdetmény.
Bábaszék község elöljárósága ezennel közhirré teszi,
mely szerint a nagyméltóságú m. kir. földmivelésügyi
Miniszter Úr 65634/1/3—6. 1904. sz. engedélye alapján
a község tulajdonát képező erdő „A" üzemosztály I-ső
vágássorozat 2. osztagában 4494 drb., mintegy 2147-46
m3-re becsült

tölgy épület- és műfa
Bábaszéken a községi irodában 1904. évi november
hó 30-án délelőtt 10 órakor megtartandó zárt írás
beli versenytárgyalássai egybekötött nyilvános szóbeli
árverésen el fog adatni.
Kikiáltási becsár tövön az erdőben . 25779 K 52 f.
B á n a t p é n z ..........................................
2577 K 95 f.
Zárt Írásbeli ajánlatok a szóbeli árverés megkezdéséig
nyújtandók be, később érkező, s a feltételeknek meg nem
felelő Írásbeli ajánlatok, valamint utóajánlatok el nem fo
gadtatnak.
Az egy koronás bélyeggel ellátott zárt írásbeli ajánla
tokhoz a kikiáltási ár 10°/orának megfelelő bánatpénz
csatolandó.
A részletes árverési illetőleg szerződési feltételek Zó
lyomban, Deák Géza m. kir. főerdész urnái, valamint
Bábaszéken a községi irodában tekinthetők meg. Az erdő
a zólyomi vasúti állomástól 25'37, a korponai vasúti
állomástól pedig 15 99 km.-re fekszik s mindkettővel jó
karban levő utak kötik össze.
Bábaszéken, 1904. okt. hó 24-én.

Linhart Ferencz,
jegyző.

2333. szám.
G. H. 1904.
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árverési hirdetmény.
Trencsén vármegyében fekvő Kiszucza-Ujhely nagy
község v. úrbéreseinek tulajdonát képező s Kiszucza-Uj
hely vasúti állomástól 1—3 kimre, a tutajozható Kiszucza
folyótól pedig 1 kilomre levő erdőben 135.3 kát. holdon
található

luc és jegenyefenyő
fatömeg 1904. évi

november hó 21-én
délelőtti 10 órakor zárt írásbeli ajánlatokkal egybe
kötött szóbeli árverésen Kiszucza-Ujhely község közbir
tokosságának házánál elfog adatni.
A fatömeg 27.374 m3-re becsültetett, mely egészben
épületfát szolgáltat.
Kikiáltási ár 212247 kor:, melyen alul a fatömeg nem
fog eladatni.
21224 korona bánatpénzzel ellátott írásbeli ajánlatok a
szóbeli árverés megkezdéséig nálam adhatók be, s ugyan
csak nálam, a povinai m. kir. járási erdőgondnokságnál
és a trencséni m. kir állami erdőhivatalnál betekinthetők
az árverési feltételek is.

Szmida Kálmán,

Buchan György,
bíró.

a volt úrbéresek ideiglenes elnöke

faeladási hirdetmény.

A volt 13. sz. román-bánsági határőrezred vagyonközsége részéről ezennel közhirré téte
tik, miszerint a teregovai erdőgondnokság felsőbb jóváhagyást nyert rendszeres gazdasági üzem
terve alapján az 1911. év végéig terjedő első fcrdaszak alatt kihasználásra előirt, a teregovai erdő
gondnokság B. üzemosztály V. vágássorozat, Fényes község határában fekvő III. tag 2. osztagá
ban és IV. tag 3. és 4. osztagában fekvő 29475 kát. hold, továbbá az ohababisztrai erdőgondnokság
felsőbb jóváhagyást nyert rendszeres gazdasági üzemterve alapján az 1909. év végéig terjedői fordaszak
alatt kihasználásra előirt, az ohababisztrai erdőgondnokság A. üzemosztály, Vili. vágássorozat, Ohababisztra község határában fekvő IV. tagjában 28773 kát. hold vágásterületen találtató b ü k k e r d ő
zárt írásbeli versenytárgyalás utján terület szerint adatik el.
Vevők felhivatnak, hogy szabályszerűen és az eladás alá kerülő vágásterületek mindegyi
kére külön kiállított és 5000 azaz ötezer korona bánatpénzzel ellátott ajánlataikat alólirott gazdasági
hivatalhoz 1904. évi no v em b er hó 24-éiíí 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 ha
tározottan kijelentendő, hogy ajánlattevő a részletes faeladási feltételeket, melyek alulírott hivatal
nál megtekinthetők, ismeri és magát azoknak feltétlenül aláveti.
Karánsebes, 1904. évi november hó 4-én.

fi volt 13 . számú román-bánsági határőrezred vagyonközségének gazdasági hivatala.
Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt.
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E lő fizeté si á r :
Egész é v r e
...
F é lé v re ............. ........

Szerkeszti és kiadja:

j

R e kla m á ció k

14 K
im e c s fa 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
7 K j hovA az előfizetési és hirdetési dijak, valamint a lapba szánt közlemények kűldendék. j
Ungvárra intézendők.

N a p su g a ra k (?)
A M. E. 13. számában felsorolt csalóka nap
sugarak őszi melankolikus hangulatba ringattak.
Igazán! Hát ezek napsugarak volnának ? Édes
szerkesztő barátom, tévedésben vagy; nem me
legítenek ezek, csak olyan csalóka üres fény
ez mind. Ezektől ugyan ránk szakad a zord
tél, s akár megdermedhetünk miatta.
Azt írod, hogy a ministeri szabályrendelet a
tűzifa- és földilletmény kiszolgáltatása és meg
váltása ügyében — az első napsugár. Szedjük csak
lupéra ezt a csalfa sugarat! Ennek a rendelet
nek nem a tisztviselők anyagi helyzetén való
segítés adott létet, hanem ellenkezőleg, a sze
mélyi kiadások lehető csökkentése az állam ja
vára és a tisztviselők terhére.
Ha a tisztviselők érdekeinek előmozdítása lett
volna a rúgó, akkor elsősorban is éppen a mellékilletmények következtében előállott egyenlőtlen
ségeket szüntették volna meg s megadták volna
a tisztviselő szabad választási jogát, hogy termé
szetben kiadott illetményt akar-e élvezni, vagy
megváltást?
Mert olvassuk csak el azt a szabályzatot.
Azt mondja, hogy: Ott ahol csak a kincstár
tűzifa felett rendelkezik, a failletmény természet
ben szolgáltatandó ki, de az állam által kiszol
gáltatott tüzifajárandóságot sem eladni, sem el
ajándékozni nem szabad!
Hát ebben a rendelkezésben sérelem az is,
hogy ezáltal a személyi járandóságok rovásán
készpénzben tekintélyes megtakarításokat akar
ván elérni — a kincstár drága fáját rátukmálja
az amúgy is nyomott anyagi viszonyok között
élő tisztviselőkre ; hanem az aztán a páratlan
packázás, hogy ezt az illetményt azzal a teher
rel adja át az állam, hogy azt egy szálig fe l

kell tüzelni, mert sem eladni, sem elajándé
kozni nem szabad.
Azt mondják a bölcsek, hogy ennek így kell
lenni, mert különben más úton szerzett potya
fával visszaélések várhatók. De hát ez nevetsé
ges okoskodás, mert hiszen könnyű ám annak
a kincstári kezelő erdésznek is a körme alá
nézni, meg ki lehet talán azt is számítani, hogy
egy-egy kincstári lakás fűtésére mennyi a szük
ségkép pótlandó famennyiség. S aztán csakugyan
olyan főbenjáró borzalmas visszaélés volna az,
ha az erdőtiszt m egváltást élvezne tüzifailletményéért, s mint más szegény ember teheti,
olcsó bárcát váltana fekvő omlásfára, s tüzelne
hitvány hulladékokkal első osztályú tűzifa he
lyett, megtakaríthatna így gyermekeinek egy pár
meleg ruhára való garast.
j Az a baj, hogy megszokták odafent, égy-két
j lelkiismeretlen egyén után alkotva meg a véle
ményt, az erdőtiszteket megbízhatlan közegeknek
tartani, mi pedig nem tudjuk elhárítani ezt a
lealázó feltevést.
Tessék csak elgondolni, hogy az a járási
erdőgondnok; vagy állami erdőhivatali tisztviselő,
aki eddig bérlakásban, két-három szobácskábán
meghúzódva, kőszénfűtésre berendezett kály
hákkal ellátta magát olcsó tüzelőszerrel éven
ként 50—60 forintért, most milyen örömet érez
het e napsúgár megjelenésén, mikor elvesznek
tőle 120 forint pénzilletményt s adnak helyette
felakasztás terhe alatt eltüzelendő prim a m i
nőségű drága fá t. Mit csinál a kőszénkályhái
val? Talán beváltják ott, ahol e szabályrende
let megszületett? örül, kit e napsugár nem érin
tett ; sír és jajgat, akit eltalált!
E rendelkezés igazságos, éltető napsugár csak
akkor lett volna, ha a tisztviselőknek szabad
választás engedtetnék, hogy e mellékilletményt
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pénzben, vagy fában, s részben-e vagy egészben
óhajtják felvenni?
Természetes és igen érthető kívánság ez,
mert hiszen a fa pénzt ér talán az államnak is,
s annak mindegy az, akár tisztviselőjének adja
ki, akár másnak adja el. És ha ez így volna,
akkor jogos volna az a kikötés, hogy az illet
ményképen kivett fát másnak eladni nem sza
bad, de kényszerrel rátukmált fára mondani ki
ezt, határozott negédesség!
Az is benne van ebben a rendeletben, hogy
a failletmény megváltási ára minden évben újra
fog megállapittatni! Ugyan mi célja ennek más,
minthogy le fognak ütni az eddig élvezett meg
váltási összegből — mert nincs oly naiv ember,
aki elhinné — ha egy kicsikét tájékozott, hogy
ez a jóakarat egészen önzetlen . . .
A szabályzat másik része a földjárandóságról
szól. Bizony — sajnos — ez a része a rendel
kezésnek éppen olyan méltánytalan, mint az
előbbi. Az egészet agyonütő pontok, „hogy ha
az illetményre jogosult, akár a föld rosszasága,
akár más okból a természetben kijelölt földillet
ményt igénybe nem veszi, kárpótlásra igényt
nem tarthat és hogy akik földet nem kapnak,
az eddig élvezett váltság összegét kapják!" Hol
itt az igazság???
Lehetnek és vannak erdőtisztek, akik közel
és jó helyen prima földet kapnak illetményül,
ami 300—400 forint tiszta hasznot jelent, má
soknak azonban messzefekvő hitvány kavics
bánya jut, mely nem fizeti meg a magot és reá
fordított munkát sem. Ahol pedig a szarvas és
vaddisznó elszaporodott, az illetményes helyett
a féltve őrzött vadállomány arat.
Nevetséges az is, hogy ahol a kincstárnak
nincsen földje, holdanként nyomorult 5 forinttal
szúrja ki szemét erdőtisztjének, azon elmaradott
haszonért, melyet a megállapított földilletmény
jövedelmezne. Miért nem bérel a kincstár ott,
ahol földje nincs?
összegezve a mondottakat, a papíron egy
formán javadalmazott tisztviselők közül egynémelyik földilletmény címen nem kap semmit, a
másik ötven forintot, a harmadik 400 forintot.
Ez az osztó Igazság ?! Azt hiszem, hogy így
elemeire szétszedve ezt a megnyugtató rendele
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tet, mindeki előtt világos, hogy itt nem a tiszt
viselők érdekeinek előmozdítása volt a mozgató
erő, hanem ellenkezőleg, akitől csak lehetett,
elvették azt, amit papiroson adtak.
Vigasztaló szózatban azonban nincs hiány,
mert az mondatik, hogy örüljetek és örvendez
zetek, mert az egész mellékjárandóságot el akar
ták tőletek kobozni, s ime, megmentették szá
motokra. Igaz, hogy ez a csapás is fenyegetett
egyidőben, de hát épp az a hiba, hogy nincs
senkink, aki igaz és jogos érdekeinket eredmé
nyesen megvédelmezni tudná.
A földilletmányekre vonatkozó rendelkezés is
csak úgy vált volna áldásossá, ha első sorban
méltányosan és igazságosan állapíttatott volna
meg a megváltási összeg a mostani igazán szé
gyenletes 10 korona holdankinti összeg helyett;
azután ha kimondatott volna, hogy tisztviselők
illetményül csak első minőségű s mívelésre al
kalmas és érdemes földet kaphatnak, s végül
ha a tisztviselő szabadon választhatott volna,
hogy földet vagy megváltást akar-e?
Természetes és jogos kívánság, mert ha nem
illuzorius a földilletménynyujtás, akkor csak
hasznavehető földet adhat az állam tisztviselőinek,
s ha ez nem akarja mívelni, akkor nincs kára
az államnak, mert hasznavehető földet minden
kor értékesíthet.
A többi napsugárról nem is beszélek. De
oda se neki! Szokva vagyunk mi már az ilyen
felsőbb jóakarathoz, hogy példát is említsek: re
méltük, vártuk utazási költségünk és napidijaink
méltányos rendezését, e helyett a hazafias érzü
letre való apellálástól kezdve egész az agyonütéssel való fenyegetésig minden hangnemben
szólnak a rendeletek, hogy az utazási költsége
ken megtakarítások eszközlendők s a tisztviselő,
ha tetszik utazhat a maga költségén, de az ál
lamot számlákkal terhelni ne merészelje.
Ha már erre a térre kalandoztam, hadd szól
jak ezekről is egy két szót. Nagy fejtörést okoz
az ügynek rendezése odafent, úgymondják, mert
a napidij és utazási költségek jogosan kívánt
rendezésébe belemenni jaj I nem lehet I Sokba
kerül! Talán általányok?! Ez is drága, mert ha
az erdőgondnoknak adnak 1000 forint álta
lányt, akkor az erdőmesternek sokkal több
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kell és summa-summárum nem klappol a szá
mítás . . .
Hát mondok egyet! Se így, se úgy, hanem
adjanak felszámítást a központi és ellenőrködő
közegeknek — elvonván tőlük eddig élvezett
lótartási általányukat is — s adjanak általányt a
kezelőknek, (gy a kecske is jóllakhat, a káposzta
is megmarad.
A kezelő tiszteknek ugyanis — akár tetszik,
akár nem — ha hivatalukat be akarják tölteni,
utazniok kell, nem spórolhatnak az általányon,
azért mégis meg lennének elégedve, ha eddig
felszámított költségeiket általánykép kapják, mert
sokat ér, hogy rendes havi részletekben kapják
a költségeket, s csinálhatják úti terveiket nekik
könnyebb beosztással.
Az ellenőrködő és központi közegeknek az
utaztatása szükséges ugyan, de nem elmarad
hatatlan. Hogy az utazási költségek kimerittetnek,
főoka, hogy mindég akad egy-két túlbuzgó utas,
aki nemcsak ha kell, hanem derüre-borura uta
zik, ellenőriz, felülvizsgál, hátráltatja munkájában
a kezelő tisztet is, s magának minél több uta
zási költséget igyekszik lefoglalni. Ez a vigéc
csak addig utazik, amíg felszámíthat; ha álta
lányt élvezne, soha többé nem látná a kerület.
A helyes megoldás — szerintem — az volna,
hogy találják ki a módját annak, hogy ezeknek
az útiköltség megszerzésében túlbuzgó közegek
nek utazásait a szükséges mérvre szorítsák, ne
szenvedjen értük a tiszteletreméltó többség. Az
így elért megtakarításból és az elvont lótartási
általányból bőven kitelnék, ha a központi és
ellenőrködő közegeknek az illő útiköltség felszá
mítást megadnák, a kezelőknek pedig adják meg
általányképen felszámított költségeiket. Ez igaz
ságos volna egyformán mindenkire; meg volna
vele elégedve mindenki, s a mi fő, nem kerülne
egy garassal sem több költségébe az államnak,
mint ma.
Az állami kezelésbe vett erdőtiszteknek az ál
talányt megszabni nem oly könnyű dolog, mert
az egyes kerületek kiterjedése, illetve a közsé
gek száma igen változó, úgy, hogy míg egyik
megyében csak 20—25 község bír erdővel, a
másikban már 120— 140 van olyan s így nem
volna igazságos, ha az utazási általány nem bi
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zonyos fokozatok szerint állapíttatnék meg s min
den gondnokságra nézve egyforma összegben
utaltatnék ki.
Ha egyforma összegben állapítanák meg min
den gondnokságra nézve az utazási általányt,
akkor se köszöntene be az igazság korszaka s
újra úgy járnánk, mint vagyunk most az irodaáltalánynyal. Az, amint tudjuk, tekintet nélkül
arra, hogy a gondnokság személyzete egy avagy
három személyből áll, figyelmen kívül arra, hogy
a vidék lakbérviszonyai igen eltérők, minden
hol 400 korona. Ki merné azt állítani, hogy ez
helyes, igazságos állapot.
No de csak várjuk türelmesen az igazi nap
sugarakat, mert az eddigiek csalóka fénye csak
arra volt jó, hogy megtévessze a hiszéke
nyeket . . .
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

Erdészeti egyletek alakítása.
Az eszme szárnyra kap. Botorul azt hiszi, nincs előtte
gát, röpül tehát hegy-völgyön át. Hatalmas szárnycsapásival
igyekszik az emésztő kórt okozta férgeket elsöpörni, hogy
elhintett, az örök igazság forrásából merített tiszta igéi
szabadon fejlődhessenek, éltető meleget árasztva maguk
körül. De útját állják: a dermesztő közöny, a kufár ön
érdek, a mérhetetlen emberi hiúság; — megállítják merész
röptében, marcangolják, fojtogatják, míg kínos vergődéssel,
szárnyszegetten hull alá a feledés sötét tengerébe.
Szakunknál is mennyi életrevaló eszme merült már így
el ? Mennyi riadt meg a rideg következményektől s ki
fürkészhetetlenül — szunnyad ?! Sivár, kietlen volt a táj,
homály borúit reá, mely az életképes, üdvös eszmétől is
megvonta a fejlesztő fényt; hiányzott a vezető szakember,
aki a bízó reménynyel kibontott zászlót erős kezébe
ragadja, hogy azt ne engedje lehanyatlani, de fennen
lobogtassa. Nélkülöztük az ébresztő hajnalt. Valahára
pirkad az is!
A várva-várt hajnalhasadást immár üdvözölhetjük
Podhradszky András hercegi erdőigazgató lelkes fölhívá
sában, nagyszabású javaslatában : „Alakítsunk vidéki erdé
szeti egyleteket“. Minden gondolata lelkűnkből van kiváltva
és minden gondolatunk látnoki szemmel, forró szívvel,
hideg bölcseséggel a haladás jegyében van összefoglalva
erdőgazdaságunk fejlődésére, szakunk javára.
Ha most egyik-másik szaktársunk önfeláldozó munkáját
valamely üdvös alkotás sikere jutalmazza is — amiről
csak elvétve vehetünk tudomást, hiszen jóformán a köz
vetlen közelben működők is alig ismerjük egymást —
ugyanazt már némileg kedvezőtlenebb viszonyok között,
a legjobb akarat, a legnagyobb fáradozás mellett sem
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vihetjük keresztül, egymagunkban gyengék vagyunk a j
tornyosúló akadályokon keresztülhatolni. Régen érezzük
a vállvetett munkálkodás szükségét, nélkülözzük a föl
elevenítő eszmecserét, melyek hiányában a megoldást
váró ügyeinkre, érdekeinkre káros kihatású — a haladásra
bénítólag ható körülmények ki nem küszöbölhetők; régen
érezzük, hogy csak a szükségletek gazdaságos kielégítése
— a haladó kor vívmányainak megvitatása és azoknak
kölcsönös támogatással keresztűlvitt célszerű alkalmazása
védelmezhet a külső támadásokkal szemben és kölcsönöz
heti ama megtörhetetlen erőt, mely a mindinkább fokozódó
verseny lesújtó csapásai ellen vértez. Minden téren látjuk
a társúlás messze kiható előnyeit; tapasztaljuk, hogy a
rohamosan haladó korral nemcsak hogy lépést nem tartunk,
de attól hova-tovább elmaradunk ; tapasztaljuk, hogy jelen
legi erdőgazdálkodásunk nem üti meg „a kívánt mértéket
s kevésbbé gyakorlatias iránya nem lehet a jelen és jövő
boldogúlás biztos záloga, miből kiszámíthatatlan nagy
hátrányok háramlanak úgy közgazdaságunkra, szakunkra,
erdőbirtokosainkra, mint önmagunkra is. Mégis csak a vágy
lobog bennünk mindennek megváltoztatására, — a tett ?
— várat magára, ha félszegen, félénken felszínre is kerül,
mihamar elnyelik a feledés sötét hullámai és — az egyén
elszigetelt működésére vonatkoztatva — folyik tovább a
tespedő lézengés. Mi más távlatot tár szemeink elé az
erdészeti egyletek eszméje az együttes munkálkodás élet
erős lüktetésével.
A megújhodó átalakúlásnak mielőbb be kell következnie.
A természetes fejlődés törvénye nem ismer gátat. De már
a Podhradszky András hercegi erdőigazgató által ezen egy
leti összejövetelek tárgyaiból kiemelt, valóban nagy hord
erejű példák is eléggé bizonyítják erdészeti egyletek
alakításának égető szükségét, életjogosúltságát, célszerű
ségét, s reméljük, szervezésükre az összes tényezők teljes
odaadással ki is fognak hatni, hogy azok mielőbb meg
kezdhessék működésüket a helyi érdekek hathatós istápolására. Ha pedig majdan a közjóra, szélesebb rétegekre
kiható kérdések kerülnének szőnyegre, úgy képzeljük, hogy
akkor az erdészeti egyletek szorosan egymás mellett, kéz
kézben, egyöntetűen, egyakarattal sorakoznának a sorompó
elé és az összes szálak az Országos Erdészeti Egyesület
ben futnának össze, mely így a vidéki egyletekben az
ország legelrejtettebb zugába is elérő támpontokkal, tapintó
szervekkei, szívó gyökerekkel bírna, melyek bőségesen
táplálnák, és viszont, az mindinkább terebélyesedő koronáját
védőleg terjesztené ki ezekre, hogy megvédje a nap per
zselő heve ellen. Azt meg kizártnak tekintjük, hogy az
Országos Erdészeti Egyesületet a vidéki erdészeti egyletek
túlszárnyalhatnák, mert akkor a fát koronájával kel
lene az anyaföldbe ültetni s akkor a gyökerek is elpusztúlnának.
A mi az erdészeti egyletek vidékenként leendő csopor
tosítását illeti, Podhradszky András hercegi erdőigazgató
tervezete alapúi szolgálhatna, de úgy véljük, hogy ama
főelven kívül, miszerint az egyleti gyűléseken minél több
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tag a lehető legkevesebb idő- és pénzáldozattal megjelen
hessen, már az érdekek sokfélesége miatt is előbb még
számos melléktekintet lesz tisztázandó és a végleges
kialakúlást csak a gyakorlat hozhatja meg, csak abból
szűrődhetik le az teljesen megfelelően. Nem hagyhatjuk
itt említés nélkül azon szerény nézetünket sem, hogy
kívánatosnak tartanók, ha Bosznia és Hercegovina erdő
tisztikara is hasonló erdészeti egyletet alakítana. Az
Országos Erdészeti Egyesület által a közelmúltban a meg
szállott tartományokban rendezett tanulmányút még élén
ken emlékeztet azon tapasztalt rokonszenvre, melyet az
ottani érdemes erdőtisztek irányunkban táplálnak s mi is
át vagyunk hatva érdekeink találkozásának tudatától. Több
magyar szaktársunk nélkülözi ott a társas összetartozandóságot, amire számos érdekeik megóvása, kifejlesztése reászorúl s hogy egy erős szállal idekapcsolódjanak, annak
talán némi magyarázatát adhatja az, hogy azokért az
erdőkért sok nemes magyar vér is omlott.
Habár milyen szükségszerűnek tartjuk is az erdészeti
egyletek sürgős létesítését, — olyan tág keretben, mint
tervezve van, — azok máról-holnapra k; nem alakúihatnak,
ez csupán alapos forrás után föltételezhető és érhető el,
de megvagyunk győződve, hogy az ezen téren minden
előre tett lépés a továbbhaladásra biztos alapot nyújt és
közelebb hoz a célhoz, miért is azt ajánlanék, hogy a
besztercebányai és miskolci kir. erdőfelügyelőség kerülete
alakúljon meg mielőbb. Azért említjük a 3-ik kerületet,
mert abban lakik Podhradszky András hercegi erdőigazgató
is, aki szakunk iránt érzett rajongó szeretettel bontotta ki
a zászlót s írta arra az erdészeti egyletek alakításának
fényes eszméjét, melyet az, érdemdús személyét környező
köztisztelettel, bő tapasztalataival és erős akaratával bizo
nyára diadalra is vezérel. A szervezést úgy vélnők keresztülvihetőnek, hogy a „Magyar Erdész“ t. szerkesztősége szives
volna ezen kerület minden egyes érdekeltjéhez a Pbdhradszky András hercegi erdőigazgató javaslatát teljes
egészében felölelő fölhívást intézni* oly irányban, hogy
a csatlakozók küldjék be oda szavazatukat a Podhradszky
terve szerint megválasztandó ideiglenes elnökre, aki az
első erdészeti egylet szervezésének fáradalmait vállaira
venné.
Ha az megalakult, gyors egymásutánban követnék a
többi kerületek és a lenyűgözött eszme fölszabadul. Akkor
már lesz tér, ahova kipattanva a megvitatás tisztító tüzén
átmehet és kristályfényében tündökölve, áldásos hatása
érvényesülhet erdőgazdaságunk egész vonalán. Amit az
egyén — bármily eszményileg gondolta ki s bármennyit
is fáradozott érdekében — eddig keresztülvinni nem tudott,
az most a szaktársak egyesült erejével diadalt arat. Csupán
rajtunk nuillk.
M ítate.
* Készséggel elvállaljuk.

S ze rke sztő.
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Megjegyzések Cseh Pál ,,dombosültetési
kísérleteidhez.
Örvendetes jelenség, hogy szaktársaink közül mind
többen térnek a helyes útra és kísérletezéssel akarnak
meggyőződni valamely módszer helyességéről. Ez oknál
fogva gratulálok Cseh Pálnak a kezdéshez. Remélem,
szívesen fogadja, ha kísérleteinek eredményét birálgatom.
Hisz több szem többet lát. És ha nem lesz igazam, az
csak az ő következtetéseit fogja igazolni.
Előbb azonban még néhány szót kivánnék megkockáz
tatni, a kisérletezések foganatosításáról.
Helyesnek tartom, ha minden erdőgondnok* kísérletez;
hanem miután csak a szakszerűen végzett kísérlet bir
bizonyító erővel: kívánatosnak tartanám, ha a kísérletek
a központi kísérleti állomás vezetésével történnének. Tu
dom, hogy ez nehézségekkel van egybekötve. Elég lenne
azonban tán annyi, ha a kísérletezni szándékozó beküldené a kísérlet tervét: a központ pedig vagy helyeselné,
vagy esetleges tanácsait és kívánságait megjelölné. Nem
kész tervet terjesztek elő, — ezt a kísérleti állomás ve
zetőjétől lehet csak várni: — egyedül az eszmét pendí
tem meg. Ez a kitérés pedig, — legalább az én szemeim
előtt, — semmit sem von le a Cseh Pál munkájának
érdeméből. Most pedig bátor leszek megjegyzéseimet Cseh
Pál következtetéseire előadni.
Az a körülmény, hogy a legrégibb ültetés legtöbbet
szenvedett a szárazságtól, engem azon föltevésre látszik
jogosítani, hogy a dombos ültetés jó hatása csak addig
nyilvánul, mig a gyökerek az anyaföldet el nem érik;
mert abból már nem tudják magukat vízzel ellátni. Ez
annál inkább látszik nekem valószínűnek, mert a göd
rös ültetéssel szerzett tapasztalás hasonló volt. Addig
tehát, mig legalább 10 esztendős ültetvények nem iga
zolják az eljárás jóságát, a kísérleteket befejezettnek nem
tekinthetem.
„Igen ám, de hol leszek én akkor!“ mondja Cseh Pál
és mind a többi kísérletező. Azért szükséges az én fönnebbi eszmém megtestesítése. Ha a központi kísérleti
állomás törzskönyvébe feljegyzik, hogy X. Y. itt meg itt,
ilyen meg olyan körülmények között kísérletet kezdett,
utódjaitól is számom kérik az eredményt és X. Y. szak
társ érdeme nem kallódik el, a munka eredménye pedig
napvilágra kerül. Pedig tán ez volt a kísérlet eredeti célja.
Egy körülményre kérném a t. kísérletező szaktárs fi
gyelmét felhívni. Itt a nógrád-, heves-, borsod-megyei
homok-kopárok erdősítéseinél tapasztaltam, hogy az ákác
— mert az a mi legjobb fánk itt — sok helyen kima
rad. Mikor azonban levágták, sűrűn lepi el a területet.
Az ok ? Mert alatta vizet át nem bocsátó apoka (homokkő)
* Miután a nők, — nők rag nem magyar rag, a „gondnok“ sem
magyar szó. Nem lenne helyesebb, ha a kezelő erdőtiszteket erdé
szeti intézőknek neveznők? Csak azután ne járjunk úgy vele, mint
a gazdák, hogy minden botos ispán intézőnek cimezteti magát.
Illés.
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réteg van. Az ákác messze elágazó gyökerei azonban
befutják az egész feltalaj réteget s a belőle származó
sarjak ott élnek meg, ahol alattok mély a földréteg, vagy
meg van hasadva a kőréteg.
Ezen tapasztalatból kiindulva azt tanácsolnám, hogy
az elszáradt csemetéket kiássák és megvizsgálják arra
nézve, hogy a talaj mely tulajdonsága lehet oka a kiveszésnek.
Hogy nem járok egész rossz nyomon, abból is vélem
következtetni, hogy Cseh Pál tapasztalata szerint még
kedvezőtlen időjárás esetén is az északra hajló oldala
kon érhető el eredmény. De az idei száraz nyár engem
is megtanított arra, hogy mily veszedelmes a száraz al
talaj. Udvari kertembe a múlt év őszén egy mogyoró
bokrot ültettem át. Nálunk az őszi ültetések igen jól be
váltak évek óta, különösen a gyümölcsfáknál. Az én
mogyoróbokrom az idei tartós szárazság folyamán majduem tökéletesen kipusztult, pedig, látván sinylését, pár
kupa vízzel segítettem rajta. Az őszön alagcsöveztettem
épületeimet s kitűnt, hogy a hely kőszénsalakkal van
kitöltve.
Cseh Pál az iskolázott csemetéknek ád elsőséget. Igaza
van. Hanem igaz az is, hogy az iskolázott csemeték
sok pénzbe kerülnek. Jó volna tehát azt a kérdést hozni
tisztába: miért jobbak az iskolázott csemeték ? Azért-e,
mert gyökereik rövidebbek, tömöttebbek s előny-e ez a
mészköves Karston ? Vagy azért, mert térés állásban nö
vekedtek ?
Mindig hibáztattam a csemeték sűrű, tömött sorokban
való nevelését. Tán emlékszik arra még egyik vagy má
sik szaktársam, kinek csemetekertjét meglátogattam. Az
olyan csemeték, melyeknek alsó tűi a sűrű állásban
megvörösödtek, napsütötte helyek beültetésére nem s leg
följebb fű és gyom közé valók. Hogy miért, azt hiszem
nem kell magyaráznom. Hogy pedig a legtöbb csemete,
melyet kopárok erdősítésére használnak, ilyen, azt talán
elhiszik nekem.
Ha pedig az bizonyulna be, hogy nem a gyökerek mi
nősége annyira okozója az iskolázott csemetékkel elért
jobb sikernek, hanem a gyér állásban való nevelés; ak
kor a vetényágyak sűrű csemetesorait a második eszten
dőben meg kell jól ritkítani, hogy a csemeték bokáig
zöld gatyában menjenek a kopár területre. Remélem ol
csóbb áron is — legalább megközelítő — sikert fogunk
elérni velők, mint a drága iskolázottakkal.
Azt mondja továbbá Cseh Pál is, hogy a 2—3 évig
iskolában fejlett lúccsemeték nagyon megsinlik a kiülte
tést. Nem vette észre, hogy az iskolázást is megszokták
sinleni? Persze nem oly nagyon, mert ott ismét kedvező
körülmények közé jutnak, míg az erdőben, — pláne a
kopáron — sokszor a legszomorubb sors vár rájuk.
Felteszem, hogy t. szaktársam a lúccsemetéket üde
feltalaju helyre ültette, mert szárazra nem valók: de ha
az én csemetéim első esztendőben 2—3 cmtrt nőnek,
annyira megelégszem, hogy még körültáncolom őket, pe-
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dig már 68 esztendős vagyok. Megelégszem én azzal, ha
az első 2—3 évben csak megélnek, s az alatt gyökerei
ket fejlesztik. A harmadik-negyedik esztendőben majd
megindulnak. Még a kertészek sem várnak az első két
esztendőben növekedést, míg a harmadikban megelég
szenek 1—2 cmtr. hajtással. Rendesen a negyedik esz
tendőtől várják a megindulást. Pedig ők sokkal jobb kö
rülmények között ültetgetnek.
Most pedig Cseh Pál kollega! leveszem előtte a ka
lapomat, folytassa tovább is kísérletezéseit.

vérző sebeire valami üdítő, gyógyító balzsamot adott volna.
Minden szervező nyirbált, még nagyobb sebet ejtett, de
azért fennszóval dicsekedett, ha szakunknak egy-egy élet
erét elmetszette, bénította. És miért ?! Mert az országgyűlést hangzatos szavakkal, mint pld. „személyzetapasztás“, „takarékosság" megtévesztették. Narkotizálták a szakot, egyik kezét levágták, a másikra rabláncot
kötöttek. E kéz olykor-olykor mozog, megzörgeti a rab
láncot annak jeléül, hogy testében még van élet! Élet,
mely jelentkezik ugyan, de nem mozog szabadon, nincs
szabad működési tere, mely egy szent cél felé vezet: az
Illés Nándor.
ország vagyonosodása és közbecsülésünk kivívása.
¥¥*¥
¥ * * * * * ¥* *
¥**¥¥¥¥*¥*¥¥¥¥*¥¥¥¥*
Most a vivisekció az erdészeti pénztár és az erdő
rendezőség életét fenyegeti.
Az 1905. évi költségvetés.
Nem tagadjuk, hogy a pénztárakat eltörülni lehetne, de
Előttem fekszik a pénzügyminiszter által kibocsátott valakinek csak fizetni és a befolyó összegeket be kell
1905.
évi költségvetés részletezését és megokolását tar vételezni és elnaplózni! Ki fogja ezt teljesíteni ? * Felelet
talmazó füzet. Sorra nézem a pénzügyi, kereskedelmi és reá : az adóhivatalok és a postatakarékpénztárak! Helyes!
végül a földmívelésügyi tárca adatait s azt látom, hogy de ezek rendes teendőik mellett ezt el nem végezhetik;
a pénzügyi tárca a növekvő kiadásokat úgy fedezi, hogy ott kell majd a személyzetet szaporítani. No, de most már
hozzányúl azon tartalékokhoz, melyeket az által szerzett, azt kérdem, hogy nem mindegy-e, hogy az a tisztviselő
hogy ezeket a bevételeket a várható eredményeknél ki erdőpénztárnoknak, ellenőrnek, vagy adótisztnek fog nevez
sebbre irányozta elő.
tetni ? Hisz látszik a legutóbbi szervezésnél is, hogy el
A kereskedelmi tárcánál a személyi kiadások a fizetés törülték papiroson az mfó'-pénztárakat és csináltak helyette
rendezés következtében emelkedtek. Itt akként ellen házi pénztárt. A cím változott, de a személyzet megmaradt,
súlyozza a többletkiadást, hogy az államvasutak bevételeit sőt komplikálták azzal, hogy az adóhivataloknál még egy
5 millió koronával nagyobbra irányozza elő.
állást kellett szervezni. Ha tehát csakugyan eltörlik az
A földmívelésügyi tárca 4.4 millió deficitjét azonban erdőpénztárakat, ugyan ki fogja olyan helyeken, ahol
azzal tervezi csökkenteni, hogy a személyi kiadásokat állampénztár nincsen a kerületben, a fizetéseket teljesí
apasztja és költségvetést az által „az inproduktiv ki teni ? 1 Vagy csak talán nem gondolja a szervező, hogy
adásoktól mentesíti“.
teszem azt, az erdőművelésnél érdembe hozott 40—50
Feltűnő, hogy valahányszor földmívelésügyi kormány fillérért az a napszámos egy-két napi útat fog tenni, vagy
új reformokat akar behozni, mindannyiszor tevékenysége az állampénztár székhelyére utazni! Nagyon természetes,
abban csúcsosodik ki, hogy a kincstári erdészetet nyir hogy aztán nem marad más hátra, minthogy az illető
bálja m eg! Mintha bizony más mívelési ágnál nem lehetne állami pénztári közeg a helyszínére kiránduljon és folyton
takarékoskodni, csak az erdészetnél. Az idei költségvetés útban legyen. Ez azonban pénzbe kerül, hasonlíthatlanul
tárgyalásánál a földmívelési miniszter a ménesbirtokok nagyobb kiadást okoz, mint a mostani eljárás; mert az
jövedelmezőségéről beszélve, többek között ezt mondja: állami pénztári tisztviselők többet számíthatnak fel, mint
. . . „És itt elsősorban a ménesek drága kezelésére a mérsékelt napidíjakkal és lótartással megnyomorgatott
gondolok. Hiszem és reményiem, hogy ezen kezelést és pénztári teendőkkel megbízott erdőtisztek. Vagy csak
sokkal olcsóbbá és egyszerűbbé sikerül tenni.“ Közbeszól nem fogják azt hinni, hogy a számlázó erdőgondnok fogja
Lukáts Gyula képviselő: Nagy a személyzet! Botrányosan a fizetéseket teljesíteni ? Hisz ez ellenkezik a mostani
nagy a személyzet! A miniszter: „A személyzet apasz- számviteli utasítással. Ha csak úgy nem fogják kontemptására vonatkozólag szükséges figyelmeztetnem a t. Házat, lálni a fizetéseket, hogy egy erdőőr lesz ellenőrző közege
hogy az erdészetnél különösen két szempontból tartom a fizető erdőgondnoknak, amint az erdőőr most is ellen
az egyszerűsítést lehetőnek . . . a gazdasági erdőpénz őrzi a kiránduló erdőgondnok utazásait!
tárakat óhajtom beszüntetni és azok gondjait részben az
Felfogásom szerint helytelennek tartom, hogy az erdő
adóhivatalokra, részben közegekre útalni, amelyeknél az pénztárakat mindenhol beszüntessék, már azon okból is,
külön díjazással nem jár“.
hogy az idősebb erdőtisztek, kik egészségi szempontból
A kincstári erdészet tehát a kísérleti nyúl. Még pedig
* Szerzőnek ebbeli aggodalmai túlságosak, mert ha az egyszerű
olyan háládatos nyúl, a melyen már egynehányan nemes
séget, érdemrendet és magas állást nyertek. De azzal az sítést oly módon fogják keresztülvinni, amint azt lapunk ez évi 4.
számának vezércikkében kifejtettük, akkor az erdőgondnok a tisztiszék
irányadó vezetők aztán nem sokat törődtek, hogy a vivi- határozatainak végrehajtásához szükséges összes költségeket mint
sekció sikerült-e vagy nem. Vagy ki tudná megnevezni személyre szóló előleget az adóhivatalból veheti föl évenkénti utólagos
azt a kormányt, amely ezen szerencsétlen mívelési ág leszámolás kötelezettségével.
S serkesztő.
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a terhes külső szolgálat viselésére nem alkalmasak, a
többnyire városban levő pénztári állások betölthetése által
nyugodalmasabb, gondtalanabb megélhetést nyerhetnek.
Szerencsétlen gondolat az is, hogy az erdőrendező
ségeket beszüntessék! Beakarják szűntetni oly módon,
hogy azt, aki most erdőrendező, beosztják mint előadót
az illető erdőhatósághoz; tehát személyi állást nem fognak
beszüntetni, mert arra szükség lesz akkor is, ha porosz
mintára szervezik az erdészetet. Először, mert nálunk a
birtokviszonyok nem oly rendezettek, mint ott, de másrészt
az igazgatóságok teendői a házi kezelés következtében
— amire jövedelmezőség tekintetéből reá kell térni —
napról-napra emelkednek, tehát a rendezésre nagy szükség
lesz. És miután a gazdasági tervek a kincstári erdők egész
vonalán elkészültek, tehát nagyobb munkálatok most sem
voltak, a kiadás már is apadt, az erdőrendezőségek ter
vezett beszüntetésével semmi lényeges megtakaritás nem
is várható. Üzem-átvizsgálás van és lesz és ezt a jövőben
is meg kell tenni. Nem állítom, hogy az erdőrendezők
számát apasztani nem lehetne, de hogy azt mint fölös
legest egészen be lehetne szüntetni, arra komolyan gon
dolni sem lehet, mert az erdőgondnok amúgy is túl van
terhelve.
Ha egyszerűsíteni, ha takarékoskodni akarunk, akkor
decentralizáljunk. Adjunk nagyobb hatáskört az igazgató
ságok és erdőgondnokoknak, hogy ne kellessen — mint
már egyszer e lapok hasábjain említették — egy rozsdás
szeg eladása végett a miniszterhez felmenni. Ez az eljárás
nemcsak nevetséges, de ezrekbe is kerül. Ne féltsék a
hatalmat, hisz a kis emberben is van becsület!
Hihetetlen, hogy vezetőink mennyire nem okúinak. Úgy
hírlik, hogy a kincstári erdészetet a községi erdők ügyeit
intéző erdőhatóságokkal akarják egyesíteni, a mi meg
támadja alapjában erdőtörvényünk sarkalatos tételeit.
Ugyan miféle újabb jogi szemfényvesztés az, hogy az
állam egyszerre és egy személyben közjogi és magánjogi
személy lehessen ?

Fakereskedelmünk németsége.
Talán semmi sem halad a magyarosodás felé oly ne
hezen, mint az osztrák kereskedelem keblén melenge
tett fakereskedelmünk. Ez a visszamaradás annál szembe
tűnőbb, mert hisz a fakereskedők 90 °/o-a a magvar
állammal állott és áll üzleti összekötteiésben; az állam
mal sűrű levelezést folytat és a levelezés nagy része

ma is német.
Már most azt kérdem, hogy ki ne ütközne meg azon,
hogy ezek a fakereskedők, akik itt gazdagodtak meg, itt
élnek, itt kapnak nemességet — mégis idegen nyelven
leveleznek ?
Az újabb nemzeties áramlat szele talán megérinthetné
a mi fakereskedőinket is?! Mert miért marad a magya
rosodás éppen a fakereskedelem terén olyan nagyon
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vissza, mikor a magyar erdészet már egy negyed szá
zadot meghaladó idő óta rohamos léptekkel halad előre
és mély gyökeret vert a nemzet testébe ? Azon sem lehet
panaszkodni, hogy hiányzanak a magyar műszavak és e
miatt halad oly lassan a magyarosodás. Kitűnő taninté
zeteinkben jól szervezett tanári kar oktatja a magyar
kereskedelmi tudományt. A „kereskedelmi könyvtár“
cimü vállalat, amelynek élén Schack Béla dr. főigazgató
áll, nemrégen kiadta a dr. Balassa-féle német—magyar
és magyar—német kereskedelmi zsebszótárt. „Az uj ma
gyar helyesírás tekintettel a kereskedelmi nyelvre“, „Ke
reskedelmünk magyartalanságai“, „A magyar levelezés“
című művek mind olyan kútforrások, melyek használa
tával a magyar levelezést bárki is elsajátíthatja. Miért
nem használják fakereskedőink ezeket a műveket, hogy
megmagyarosítsák levelezéseiket? Ha a külföld keres
kedője kötelességének tartja honának nyelvén levelezni,
miért éppen nem a magyar kereskedő ?
A hiba egyrészt bennünk is rejlik, mert ha mi a né
met nyelvű beadványokat, ajánlatokat egyszerűen vissza
utasítanák, tudom, hogy azok irói is megtanulnának
magyarul. Továbbá, ha a magyar állam, de főleg a

kincstár szerződéseiben kikötné, hogy nem csak a
honi, hanem a külföldi fakereskedök is hivatalos
érintkezésükben csakis a magyar nyelvet használ
hatják, jótállók, hogy a fakereskedelem a lehető legrövi
debb idő alatt megmagyarosodna 1
Őrizzük meg legalább azt, ami igazán a mienk, amit
senki el nem vehet, mert: nyelvében él a nemzet. B.
í:* * * * ^ * * * ^ ********************

Az ojtott bükkfa.
Megyeszerte ismerik Hevesben Gesztes Lajos érseki
erdőmestert víg kedélyéről, bohókás tréfáiról, de különösen
arról, hogy az embereket — amint mondani szokták —
szereti falhoz állítani. Ezt a jó tulajdonságot fiatalabb
éveiben olyan mértékben gyakorolta, hogy a vadász
cimborák csak kötve hittek neki. Szájról-szájra jártak
sikerűit tréfái, melyek közűi egyiket hűen elmondjuk.
Tizenöt évvel ezelőtt az egri káptalannak nem volt
okleveles erdőtisztje s a mutatkozó makktermés értékét
meg kellett becsűltetni. Legalkalmasabb embernek G. L.
érseki erdőmestert tartották, s felkérték, menjen ki a hely
színére, hogy a tölgy- és bükkmakkot mennyiség és érték
szerint szakszerűen megbecsülje. G. a megbízatást elfogadta
és a mellérendelt káptalani erdészszel keresztűlkasúl járta
az erdőt.
Kernács, a káptalani erdész, jóravaló, egyszerű ember
volt diploma nélkül, de hogy tekintélyét alárendelt személy
zete előtt emelje, 65 éve mellett mindig aranygalléros,
csillogó egyenruhában járt és az előírt spádét vagy kardot
az erdőn is büszkén viselte.
G. mosolyogva nézett végig az egyenruhás öregen, —
aki különben sem termett az uniformis viselésére, mert
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alakja délcegnek egyáltalában nem volt nevezhető — amint
kikenve, kifenve botorkált mellette a hepehupás erdőben.
Egy bükkösön haladtak át, mikor G. gonosz agyában
valami pajkos gondolat megvillant. Felnéz a fák tetejére,
honnan a bükkmakknak szétnyílt, szúrós burokjai sűrűn
csüngtek alá, aztán megint a földre hajlik, kezébe vesz
nehány kihullott magot, forgatja, vizsgálja, kétkedőén rázza
a fejét, majd tettetett csodálkozással így szól az öreg
erdészhez:
— Hát tisztelt szomszéd úr, maguknál csak ez az
aprófajta bükkmakk járja most is?
— Milyen m ás? Ilyenre szokott a bükkmag nőni mindig,
amióta csak emlékezem, ennél szebbet, nagyobbat nem
láttam.
— N e-em ? Hát maguknak talán ojtott bükkjük nincsen?
Erre a fogós kérdésre nem tudta hirtelen, mit mondjon,
mig végre a jó Kernács zavarba jött, egész szerényen
feleié :
— Már megvallom az igazat, de én az ojtott bükknek
hírét sem hallottam soha!
— Lehetetlen! Hisz a lapok annyit írtak róla 1
Nálam a tárkányi bükkösök 8 év óta mind be vannak
ojtva és akkora fó/gymakkot teremnek, hogy az egri kofák
messziről berzencei szilvának nézik a termést.
Ezt már épen nem tudta kapiskálni a vén erdész.
Bükkfán tölgymakk 1? Fából vaskarika ?! De hát mégis
csak igaznak kell lenni! . . . . Ilyen tudományos szak
embernek a szavában nem lehet tamáskodni. Azért egész
bizonytalan hangon megkockáztatta ezt a kérdést:
— Aztán mit csinálnak erdőmester úrék a bükkösökkel,
hogy fó/gy makkot teremjenek?
G. látva, hogy tréfája sikerült, tovább évelődött:
— A dolog egyszerű, magyarázd, csak érteni kell hozzá.
A harminc évesnél idősebb bükkfák gályáit egy méter
magasban elfűrészeltetjük s ugyanoly vastag frissen vágott
tőlgygalyat egyszerű rálapolással odaerősítünk és a hézagot
valami olcsó viaszszal bekenjük. Két év múlva a fa
hatalmas tölgymakkot terem. Előnye ennek a keresztezett
makknak, hogy nem keserű és az állat jobban hízik tőle.
Ezt az amerikai kertészek ojtási módját nálam három
ember érti. Mindegyik ojt naponkint 2—300 drb bükkfát.
Ha tetszik, tavaszszal elküldöm az egyik hozzáértőt s
betanítja az Önök erdőőreit.
Kernács hálálkodva mondott köszönetét s talán sohase
érezte annyira hiányos iskolázottságát, mint épen e pilla
natban. Otthon aztán szőtte a szép terveket. Arra kontó
zott, hogy ha majd megéri — a bátori erdők is akkora
makkot teremnek, mint a tárkányiak: biztosan felemelik
fizetését legalább 100 forinttal és jobb kedvvel lép majd
a nyugalmazottak sorába.
A vén Kernács azonban elköltözött közülünk, mielőtt I
ojtásra került volna a sor, de a káptalani erdők ma is
csak olyan makkot teremnek, mint az ő életében . . . .
_________
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Valamelyik külföldi napilapban nemrég tárcát olvastam,
melynek „Nicsevo“ volt a címe, tárgya pedig az oroszok
nembánomsága, mely a tárca szerzője szerint az oroszok
ez idő szerinti csatavesztéseinek főoka legyen. Senkise
törődik semmivel s akármilyen bajok történtek vagy tör
ténnek i s : „nicsevo“ ! Nem baj, nem tesz semmit, soh’se
bánd!
Hát körülbelül ráillik ez a nicsevo! a mi fakereskedőinkre,
illetőleg fatermelőinkre is, csakhogy megfordítva, már t. i.
annyiban, amennyiben éppen megfordított okból nem bán
nak semmit se. Olyan jól megy ez idő szerint a faüzlet,
hogy nincs esemény, nincs hír, amely megingathatná őket
bizodalmukban.
Jön híre a berlini asztalos-sztrájknak; egész Berlin összes
asztalosműhelyeiben kitört a sztrájk. A berlini fakereskedők
kezeiket tördelik: mi lesz a sok árúval, a nagy készletekkel.
— Bánom is é n ! Annyi a megrendelésem, hogy nem
győzöm. Én miattam tótágast állhatnak a berlini asztalosok.
Más hírnök jö n :
— A parlamenti viszonyok elmérgesedtek ; nem tudjuk
majd megkötni Németországgal a vámszerződést, de még
a kiegyezést sem Ausztriával. Ebből még baj lesz.
— Sohse búsúlj! Én miattam tegyenek, amit akarnak;
mit bánom én, csak győzzem a szállítást. Bárcsak tudnék
még többet termelni. Úgy veszik a fát, akár a cukrot.
— De nyakunkon a tél is!
— Hát aztán? Ahány keretem van, mind el van fog
lalva, meg se állunk a fűrészeléssel újig.
— De nagyon drágúlnak az erdei tőárak i s ; nem bírjuk.
— Nicsevo ! Megfizetik a vevők, akármilyen drága, csak
kapjanak fát.
Úgy bizony! Lehet a nyersanyag drága, beállhatott a
tél, sztrájkolhatnak a berlini asztalosok és szünetelhet vagy
háborúskodhat a parlament: Nicsevo! Megy az üzlet, mint
a karikacsapás.
A puhafatermelőknek legkisebb gondja is nagyobb annál,
hogy eltudják-e adni a termelt gerendákat, deszkákat. Leg
feljebb ha azt sajnálják, hogy nincs több anyaguk. Aki
alkuszik, megjárja, mert másnap még magasabbra tartják
az árút.
A keményfatermelőknél egymásnak adják kezébe a
kilincset a vevők, illetőleg árút keresők és ugyan jó vevő
legyen minden tekintetben, aki kapni is akar. Egyes árú
kat azonban még a legjobb vevő se kaphat; parketta
példáúl egyszerűen nem kapható, sem most, sem jövő
tavaszi szállításra. Le van kötve minden termelés jóelőre,
hosszú időre; legutóbb már a bükkfát, a szakmának e
mostoha gyermekét (az igaz, hogy rá is szolgál a mostoha
bánásmódra) is napról-napra fokozódó mértékben keresik.
Még megérjük, hogy megbecsülik a bükköt! Hej, haj,
tempora mutantur!

Imecs Béla.
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A lippai kir. főerdőhivatal kerületében
eladott fakészletek árverési eredményéről.
A lippai kir. főerdőhivatal kerületéhez tartozó lippai,
dorgosi, petrisi, csálai és pécskai erdőgondnokságok
1905— 1909., tehát öt évre kitűzött vágásokban található
íakészletekre f. évi okt. 31-én nyilvános Írásbeli versenytárgyalás tartatott. Az eredmény a következő:
A lippai vágás 90,820-04 K kikiált, árával szemben adtak 152.000'00 Kt.
A dorgosi „ 55,748'8
„
„
„
84,571-02 „
A petrisi „ 19,072 17 „
.
.
,
28,932-48 „
A csálai . 75,151-43 „
. .
.
105,783 00 „
.
„
.
175,686-20 „
A pécskai . 125,266-45 „
Vagyis

366,058-95 „

.

.

„

546,972-70 Kt.

Tehát kereken 50 (
magasabb árért adattak el az
egyes vágások készletei.
Ezen eredményből láthatjuk, hogy bár Magyarország
mezőgazdasága sokat szenvedett a tartós szárazság miatt,
a faüzlet mégis fellendült. Megszűnt a famonopólium,
amely kihat a magánbirtokok fakereskedelmére is.
Ebből folyólag fel is kellene használni az államkincs
tárnak ezt az alkalmat, hogy némely helyen tövőn fel
halmozódott nagy fakészleteit értékesítve, az erdei mun
kásnak foglalkozást adjon és az 1905. évre előirányzott
4-4 millió korona deficitet apassza.
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ •¥*¥¥¥¥¥

— K önyvism ertetés. Számtan. A m. kir. erdőőri
szakiskolák, az erdőőri szakvizsgára magánúton készü
lők és erdőtisztek részére. Irta: Béky Albert m. kir.
erdész, a szászsebesi m. kir. erdőrendezőség vezetője.
Budapest, 1904. Kiadja az Országos Erdészeti Egyesü
let. Ára?
Egyszerű, világosan írott munka, mely magában fog
lalja és megtanít mindazon számolási műveletekre, me
lyekre erdőőreinknek a gyakorlati életben szükségük van.
Kezdi mindjárt az általános fogalmakkal; római és arabs
számjegyekkel, azután végigvezet közönséges és tizedes
számokkal az összeadás, kivonás, szorzás és osztás mű
veletein, példáit mindenütt az erdőőri életből merítve.
Megtanít a többnevü számok szétbontására, összevoná
sára, s a velük való négy alapműveletre; tárgyalja a
számok oszthatóságát, a törtekkel való műveleteket;
majd rátér az arányokra, arányos osztásra, a hármas
szabályra, százalékszámításra. Szívesen ajánljuk azon kol
legáink figyelmébe, kik erdőőreik kezébe gyakorlati ala
pon nyugvó számtani kézikönyvet akarnak adni, mert
Béky ezen munkája nemcsak oktat, hanem bele is gya
korolja az erdőőrt számvetési teendőibe, s igy e mun
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kából nemcsak a vizsgára készülő, de a már alkalma
zásban lévő személyzet is sokat tanulhat.
— A kígyók különböző fajainak ismertetését foly
tatja Bálint Sándor dr. a magyar Brehm VII. kötetének
j most megjelent 140. füzetében. Ránk nézve különös ér
dekű ez a füzet, legkivált azért, mert java részét oly
I kígyók leírása és természetrajza tölti meg, amelyek haj zánk erdeiben is előfordulnak. A viperafélék nagy csai ládjának számos tagjával találkozunk itten, s a nálunk
is honos fajokra különös figyelmet és gondot fordított a
| tudós szerkesztő. Első ezek között a rákosi vipera,
| amely bármily különösnek lássék is, sokkal békésebb
í természetű többi rokonainál, s általában nem harap, nem
í csíp, még akkor se, ha ingerük. Néhai Kriesch János
professzor például keztyűtlen kézzel szokta nyakon csípni
I őket, mikor a műegyetemen előadást tartva róluk, megJ mutogatta hallgatóinak. Annál vadabb és féktelenül dühös
a kurta kígyó vagy keresztes vipera, amelyet hazánk
j egyes helyein keszkenős kígyónak is hiv a nép. MaráI sának hatása nagyon erős és veszedelmes és ha közI vétlenül ütőeret ér, majdnem mindig halált okoz; de
! még ha meggyógyul is a megmart, esztendőkig nyomoj rék lehet és nyögi a szörnyű harapás következményeit.
Ehhez a nemzetséghez tartozik a délvidéken elterjedt,
hírhedt áspiskígyó is, melynek természete legjobban
egyezik a kurta kígyóéval, mig a homoki vipera már
ismét szelídebb állat s a marása se oly veszedelmes.
Fölötte érdekes és szinte izgató részlete a füzetnek az,
ahol Lenz tanár elmondja, hogyan marta meg egy kurta
vipera, s mit érzett a méreg hatása következtében mind
addig, mig meggyógyult. Szó van még a füzetben az
ureuszról, az egyptomiak szent kígyójáról, az óriási ka
lapos kígyóról, mely a félelmetes szemüveges kígyók
nemzetségébe tartozik s épp oly veszedelmes is, mert
az ember 3 perc alatt belehalhat a marásába. A három
ívre terjedő füzet elején szép, fekete nyomású műmel
léklet mutatja be a fekete kájmánok csoportját, amint
részben fürdőznek, részben pedig a parton sütkéreznek.
Az „Állatok Világa “, melyet a Légrády Testvérek cég
pompás kiállításban ad ki, füzetenként és kötetenként
kapható. Az eddig megjelent hat kötet darabja 18 korona
díszes félbőrkötésben; egy-egy füzet ára pedig 80 fillér.
Megrendelhető a kiadóhivatalban (V. Váci-körut 78. Buda
pesten), de kapható minden hazai könyvkereskedésben is.,

I
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Erdélyi vadászatok.
Irta : C raus G éza.

Az országos hálózattal megalakult „Erdélyrészi Nem
zeti Vadásztársaság“ alapszabályai a nyáron már jóvá
hagyást nyertek, s ezzel a társaság most már az élők
sorába lépett, hozzáfoghat — aminthogy hozzá is fog —
missiójának teljesítéséhez. A társaságnak — mint azt már
e lapokban is jeleztük — két célja van. Egyik az, hogy
az itteni vadászati viszonyokat a mai kornak megfelelő
színvonalra emelje, melyet az által igyekszik elérni, hogy
területein a vadat kellőerr óvja, ha szükséges telepíti, és
a vadászat helyes gyakorlásával jó példát ad a többi
nimródoknak, akik eddig többnyire méltatlanok voltak e
névre. Hiszen hiába takargatjuk, mert ország-világ tudja,
hogy nemcsak itt nálunk, hanem egész bérces kis ha
zánkban a vadászati viszonyok mennyire elhanyagolt
állapotban voltak, hogy az ember pirulás nélkül nem is
tud róla beszélni.
A másik talán még nemesebb célja, hogy a kiépítendő
nemzeti állam monumentális palotájának kiépítéséhez
néhány homokszemmel járuljon, aminél nemesebb célt
nem tűzhetett volna maga elé, mert a társaság oly vidé
ken alakult, hol a magyar szó még ma is oly ritka,
hogy az idegen méltán kételkedhetik, vájjon Magyaror
szágon van-e ?
A társaságnak nem áll szándékában a politizálás, mely
rendesen nem összetart, hanem szétválaszt; a társaság
épen az összetartó kapcsokat keresi. Azt akarjuk, hogy
a nemzetiségi polgártárs felismerje e tisztán magyar tár
saság tagjaiban az igazi jóbarátot, s megmutassuk mi is,
hogy szerető, jóakaró barátaik vagyunk, s igy remélhető,
hogy szorosabban összefűz bennünket ugyanazon hazá
nak és ugyanazon haza intézményeinek szeretete. Nincs
erre alkalmasabb eszköz, mint a közös érintkezés, a köz
vetlen szó, mely jóleső melegével felolvasztja az e vidéki
más ajkú honpolgárainak szivében az izgatók által szított
ellenségeskedés jegét. A közvetetlenségnek a népre óri
ási hatása v an ; ezúton leghamarább ismeri fel az
„igaz"-at, s egész uj életre kelve megszereti azt és elválhatatlanul követi.
Itt vannak pl. a havasalji román testvéreink, kik ma
gyar szót talán még nem is hallottak. így természetesen
nem is ismerhették a magyar faj természetét, nyilt szi
vét, szeretetét és az őszinte baráti kézszoritását, melyet
a legcsekélyebb vonzódás érzete esetén is oly pazarul
szoktunk osztogatni. Nem csodálkozhatni tehát, hogy az
egyes széthúzó és felbujtó bűnös eszmék náluk sokszor
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hálás talajra akadtak és a sötét ismeretlenség homályá
ban a konkoly olykor erős sarjakat hajtott.
Midőn az „Erdélyrészi Nemzeti Vadásztársaság" tagjai
itt e havasok közt megjelennek, felkeresik az idegen ajkú
testvéreket saját otthonaikban, velők együtt bebarangol
ják a szép vidéket és a sikerült kirándulások befejezté
vel, a jól végzett napi munka után, a vadásztanyákban
pattogó, sistergő tűznél pipálgatva, mesélnek és regélnek
a szép Magyarországról, a történeti múltak megkapó epi
zódjairól, az összetartozandóságról, kölcsönös testvéri ér
zelmekről. És ők bizonyára mohón szívják magukba a
múltak szép történeteit, a jelen kedves valóságát, a jövő
káprázatos képeit; megcsillan kebleikben az eddig rejtve
volt szeretet őszintesége, eltűnik a válaszfal, s látják, ér
zik, hogy a mit mások eddig nekik meséltek, az mind
csak ámítás, cudar félrevezetés és megtévesztés volt.
Minap találkoztam, egyik községbeli hajtónkkal. Meg
szólítom a hangadót: „No Györgye, az urak panaszkod
tak ; nem jól viseltétek magatokat; ha újra eljönnek, más
községből kell hajtókát hívnunk.“
„Ne tedd azt uram — válaszolja — nem mi voltunk
az okai! Fertelmes rossz idő volt, nem lehetett rendesen
hajtani; megteszünk mi mindent a kedvükért, csak hozd
hozzánk őket a jövőben is. Azok a magyarországi urak
mind oly jó, barátságos, beszédes derék emberek. Egész
más nép az uram, mint a mieink, mi nagyon megsze
rettük őket."
Mily jól esik ily nyilatkozat olyan ajkakról, mélyek
csak röviddel ezelőtt is legfeljebb tartózkodó, gyanúsító
megjegyzésekre fakadtak. Pedig társaságunknak alig pár
tagját látták még s az időnek alig néhány percét töltöt
ték együtt. Hátha majd az eszme egészen testté válik s
nem lesz község, falu, ház és sztina, hol az „Erdélyré
szi Nemzeti Vadásztársaság“ tagjai meg ne fordulnának,
s a hazaszeretet lélekemelő, fentartó nemes eszméit el
ne vinnék, széjjel nem hintenék 1
Vadásztársaságunk tagokban egyre szaporodik. A tagok
nagyobbrészt mind ismert s neves előkelő vadászurak,
testestől-lelkestől mind igazi jó vadászok s legkevésbbé
sem azért vadásznak, hogy a tarisznya megteljék. A tár
saság mérsékelt számban még mindég felvesz tagokat
s már a közel jövőben remélhető, hogy egyike lesz ha
zánk legnagyobb s legelittebb vadásztársaságának.
Az alapszabályoknak a felvételre vonatkozó 6. §-a kö
vetkezőleg szól: „A társulatba belépni kívánó egyén, ha
az elnöknél írásban vagy szóval jelentkezett s két tár
sulati tag által írásban vagy szóval ajánltatik, köteles az
az évre megállapított egész tagsági és egyszer s min
denkorra 15 kor. felvételi dijat a társulat elnökénél előre
lefizetni. A választás titkos szavazás utján szótöbbséggel
történik. A felvétel, vagy elutasítás, az illetővel minden
indokolás nélkül levél utján közöltetik. Ha a jelentkező
szótöbbséget nem nyert, a befizetett összegek neki viszszaadatnak.“
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A társaság tagja lehet Magyarország bármely vidékén grófnak, aki mint igaz vadász, de egyúttal jó nemzet
lakó mindazon nagykorú magyar honos egyén, kinek be gazda is, beismerve a szarvastenyésztés közgazdasági fon
csülete ellen, alapos és törvényszerű kétség fenn nem tosságát, alkalmat nyújt arra, hogy e kérdéssel ott is
foglalkozzunk.
forog s ki államellenes magatartást nem tanúsít.
Az a panasza K.-nek, hogy satnyul fővadállományunk,
A társaságnak jelenleg mintegy 65,000 kát. hold va
dászterülete van, melyből a tiszta zergeterület több mint mert — a vadászok túlhajtott kímélése folytán — min
18.000 k. holdat tesz ki. Ezen területnagyság azonban denfelé nagyon elszaporodott a szarvas, a túlszaporulatvalószínűleg még ez év folyamán meg fogja haladni a nak pedig természetes következménye az, hogy a faj el100.000 kát. holdat. Zergén kívül előfordul igen szép satnyúl. Ez az elsatnyulás nem csupán az állat testének
fejletlenségében nyilvánul hanem abban is — ami külö
számban a medve, vaddisznó, siketfajd és szalonka.
A folyó ősszel — még területek sem lévén elegendő nösen vadászati szempontból kifogás alá esik — hogy a
a tulajdonképeni vadászzsákmány —
kép rendelkezésre — társaságunknak csak alig egy-két vadnak agancsa
súlyban, a szépségen veszít, s értéktelenné válik.
tagja látogatta meg a szép havasokat.
Hogy a felvetett kérdést több oldalról megvilágíthas
Augusztus elsején ment fel gyöngyöshalászi Takách
suk, vessünk egy rövid pillantást szarvasvadászataink
Gyula, ki cserkészeten egy szép zergebakot ejtett.
E hó közepén volt fent gróf Somsisch másodmagá- I múltjára.
val, de kedvezőtlen vadászati idő lévén, eredménytelenül j Hazánk szarvasállománya a legrégibb krónikák szerint
— épúgy mint ma is — minőség mint mennyiség sze
tért vissza.
Szeptember hóban vadászott Bocskor Antal kir. tábla- rint az első helyet foglalta el Európában. Spieshaymer,
biró harmadmagával. A zergék azonban golyófogó pán Il-ik Lajos királyunk gyámatyjáról, a brandenburgi Markiin
céllal voltak felszerelve, miért is csak két darab adta be Györgyről feljegyezte, hogy egyetlen egy vadászat alkal
mával 120 drb. szarvast hozott térítőre. De még a 18-ik
csuháját.
E kis társaság után bajcai Beliczey Tibor rándult ki században is akkora volt szarvasállományunk, hogy az
a remek szép alpesi vidékre másodmagával. Eredmény: Esterházyak birtokán gyakran esett egynéhány napi
egy kolosszális nagy medve. Zergékre több eredményte hajtóvadászaton 100— 150 drb. szarvas zsákmányul. Le
gyenek e számok bár egy kissé túlzottak is, annyi bizo
len lövés történt.
Végül októberben került fel ifj. gróf Zichy Jenő, szin nyos, hogy szarvas a nemesi előjogok korában is igen
tén másodmagával. Bár rossz esős s havas idő járt, mégis szép számmal fordult elő hazánkban. Már Béla király
gyönyörködtek zergékben. Eredmény azonban csak egy névtelen jegyzője tesz említést egy hegyről, a „Mons
220 kilós vadkan; egy kapitális medve nem akarta a cervinus"-ról, melyről állítólag Szarvas városa nevét vette.
E város rétjein és berkeiben csapatostól legelt valaha
lövést honorálni!
Az aljakban Craus Gyula budapesti ügyvéd szalonká- a fővad épúgy, mint az ország más berkeiben, nádasai
zott, miközben egy 120 kilós vadkant is sikerült szép ban, ahonnan később a kultúra haladása szorította a he
gyek közé. Tehát évszázadokkal ezelőtt is sok volt a
lapockalövéssel leütnie.
A jövő évtől kezdődőleg minden október hó 15—20-ig szarvas, jóformán több mint ma, de azért nem csenevénagyobb szabású társasvadászatokat fogunk rendezni, a j szedett, nem fajzott el napjainkig, mert sok tekintetben
jelentkező tagok számához képest 2 0 0 -3 0 0 hajtóval. mások voltak a viszonyok.
Mikor a nádasokban, berkes ligetekben, réteken, a sok
Ezeken egyelőre szintén remélhető lesz esetleges hiúzon
kivül 4—5 medve, 20—25 vaddisznó, 10— 15 zerge és míveletlenül, használatlanul hevert területeken, az elő
hegységek
lankásabb részein zavartalanul tartózkodott a
ugyanannyi őzbak. E vadászatok tehát elég érdekesek
fővad, akkor még lépten-nyomon dúsan terített asztalt
nek ígérkeznek.
A vadóvás és vadőrzés a társulat területén mindenhol talált, jól kifejlődött és hatalmas agancsot nevelt. A
fokozottabb mértékben gyakoroltatik s igy több mint bi gyenge csenevész darabokat elpusztította a tél zordonzonyos, hogy e rendkívül szép vadászterületen a vad sága, a túlszaporulatot meggátolta a medve, farkas és a
hiuz. Az üzekedés idején a szarvasbikák nagyterjedelmű
rövid időn belül mindenhol szépen elszaporodik.
összefüggő berkek, cserjésekben, erdőkön keresztül na
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gyobb ulakat tehettek meg mint ma és így az annyira
szükséges vérfrissítésről is maga gondoskodott a ter
Magyarország szarvasallománya.
mészet.
Irta: Irnecs Béla.
De mintegy száz év alatt roppant átalakulások történ
„Az Újság" október 23-iki számában Keglevich Gyula tek minden téren. Az összefüggő nagykiterjedésü náda
gróf fenti című közleménye olyan kérdést hozott a nyil sokat, legelőket szántófölddé változtatott a most már
vánosság terére, melyet eddig csak szaklapjaink tár óriás lépésekkel előrehaladó kultúra, a fővadat a síkság
gyaltak.
legnagyobb részéről az erdők rengeteibe kényszerítette
Mi szarvasvadászok köszönettel tartozunk Keglevich s a természet által síkföldre termett vad ma már —
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kis területeket leszámítva — nálunk kizárólagosan a
hegység lakója.
A nemesi előjogok megszűntével a vadászat általáno
sabbá vált és a vadászfegyverek tökéletesbedésével írtóháború kezdődött szarvasaink ellen.
De szerencsére még jókor lépett közbe az 1872. évi
vadásztörvényünk s vele egy uj éra kezdődik szarvas
vadászatunk töténelmében. A jobbágyság eltörlése után a
szarvast éppen úgy, mint mindenféle más vadat, bárki
és bármikor lőhette, pusztíthatta; csak az a terület volt
tilos, melynek birtokosa kifüggesztett táblán nem adta
tudtul, hogy itt: „tilos a vadászat!“ Vadásztörvényünk
végre aztán szabályozta a fővad lelövését is, amennyiben
bikát (agancsost) október 15-től julius 1-ig, tehenet pe
dig január 1-től október 15-ig lőni tiltatik.
Németországban, Ausztriában a szarvas már régebbi
időktől fogva elcsenevészedett s mivel a magyar szar
vasnak külföldön jó hire v an : a hetvenes évek óta mind
több idegen igyekszik hazánkban szarvasos területet bé
relni, minek természetes folyománya, hogy azoknak va
dászati értéke óriási emelkedésben van. Sok értéktelen cser
jéssel, fával benőtt köves talajú erdő, mely eddig alig
jövedelmezett valamit, a szarvasvadászat bérbeadása által
azelőtt sohasem remélt jövedelmet hajt.
Amint az elmúlt időkben némely kiváltságos osztály
nak egyedüli joga volt a vadászat, ma szarvasra nálunk
éppen úgy, mint a külföldön, csak a pénzes emberek va
dászhatnak, mert az manap igen drága neme a sportnak.
Nem ritka eset, hogy egy szép agancsú szarvasbiká
nak a lelőhetéseért a pénzarisztokrácia tagjai 2000 ko
ronát fizetnek az erdőbirtokosnak. Egy jó szarvasállo
mány Magyarországon ma egy olyan tőke. mely felér
bármely pénzintézetnél elhelyezett kétszeres összeggel,
így aztán mi sem természetesebb, hogy mindenki drága
kincsként félti szarvasait, hogy azok minél jobban sza
porodhassanak. Különösen a teheneket féltették ezelőtt
10—20 évvel, míg belátták a túlságig vitt kímélet ok
talanságát, mert az, amint Keglevich is igen helyesen je
gyezte meg, fővadunk elcsenevészedését okozta.
Igazat kell adnunk gróf Keglevichnek abban is, hogy
a szarvasvadászatot ne gyakoroljuk olyan módon, mint a
többi vadnemre való vadászatot. Legyünk legalább e te
kintetben mi magyarok az úttörők. Mint minden más
sport, úgy a vadászat is divatozik. Világszerte az a büsz
kesége a modern vadásznak, hogy lőjegyzékébe minél
több számú elejtett vadat jegyezhessen be. Ez a divat
még az uralkodókat is fogva tartja, hisz’ ezelőtt három
évvel történt, hogy a német császár egyik vendégénél
1000-nél több fácánkakast fűzött aggatóra egy nap alatt!
Kőrvadászatainkon gyakran esik 2—3 nap alatt 1500—2000
drb. nyúl. Pénzes vadászaink közül egynéhány cser
készeten egy vadász 30—50 drb. őzbakot lő s van olyan
is, aki 2 hét alatt a fejedelmi vadból — a szarvasbiká
ból — zsákmányul ejt 20—30 darabot. Hát bíz ez nem
természetes, nem egészséges állapot, mert az ilyen vér
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fürdők a vadászat nemes sportját, a testedző szórakozást
valóságos állatpusztítássá sülyesztik. Szívet-lelket neme
sítő, testet edző férfias mulatságszámba ez az elfaju
lása a sportnak, semmi esetre sem jöhet többé.
Ha évszázadokkal ezelőtt elhalt elődeink, kik tökéletlen
fegyverzetükkel űzték a bölényt, a szarvast; akik kopjával, lándzsával kezükben támadták meg barlangjában a
medvét, feltámadnának: megcsömörölnének a vadászat
mai modern gyakorlásától. Szánalmas mosoly kelne ajkukon,
ha látnák némely vadásznak egy idényben szerzett fejletlen
apró szarvasagancsait s méltán sóhajtanának fel, hogy ilyen
trófeákkal — bár akkor agancskiállításokat nem rendez
tek — nem dicsőség kérkedni.
Apasszuk tehát' szarvasaink létszámát akkorára, hogy
a 2—3 heti őszi vadászat alatt senki 2—3 darabnál töb
bet ne lőhessen, de ezek aztán kapitális példányok le
gyenek. Ha szarvasállományunk arányban áll erdeink ki
terjedésével s mindenhol dús táplálékra talál: akkor meg
szűnik a fővad visszafejlődése, hatalmas agancsú szarva
sokat nevelnek majd erdeink megint, megszűnnek a vad
károk, nem pusztúlnak el a százezreket érő fiatal töl
gyeseink, fiatal fenyveseink, amit az előkelő modern va
dász és a hozzá nem értő laikus megérteni nem tud, vagy
nem akar.
Kövessük tehát Keglevich Gyula gróf tanácsát 1 Lőjjük
ki szarvasteheneink fölöslegét, mert amint ő is kifejtette,
szarvasvadunk elsatnyulásának ez a legfőbb oka. De ne
legyünk a tehén lelövésénél sem túlságosan óvatosak.
Ha kilövünk 50—60 drb. rossz selejtes tehenet és azon
felül -még 5—6 drb. jó, erőteljes, úgynevezett jó tenyészanyagot is, az még nem olyan hiba, melyet a természet
idővel helyre nem hozhatna. Könnyű azt mondani, csak
a rossz tehenet, fejletlen borjukat lőjjük ki. Megszám
lálnám ujjaimon Magyarország azon vadászait, akik bár
mily nagy szarvasállomány közül csak a selejtes dara
bokat tudnák elejteni. Hogy miért, azt vadászembernek
magyaráznom nem kell. Az a dolog természetében rejlik.
Keglevich cikkének többi részleteire, legközelebb vissza
térünk.
¥ ¥ ¥ V ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ V¥ ¥ ¥ V ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

Kocavadászok.
II.

Kari bácsi.

Kitűnő gazda, ámbár nem tősgyökeres megyebeli, mert
Mármarosból szakadt hozzánk, mégis mindnyájan szeretjük
az öreg urat, mert igen jó barát. Ezenkívül szenvedélyes
vadásznak és jeles tarokkistának tartotta magát. Ezen két
utóbbi tulajdonságát szerette egyesíteni, mert vadászat
alkalmával alig bírta kivárni az osztást, tarokkozás közben
pedig mindig huszonegyre vadászott. Szeretett a mármarosi vadászatairól beszélni s mi áhítattal hallgattuk,
ámbár gyakran észrevettük, hogy messzire hajigálja a
sulykot. Neki egy délelőtt annyi volt 3—4 szarvast vagy
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2—3 vaddisznót lőni, mint kihívó létére 8 tarokkal a
pagát ultimót megkontrázni.
Az ember szerencséje azonban változó s így járt K.
bátyánk is ; lehet, hogy a szerencséjét Mármarosban
hagyta, vagy az is lehet, hogy a szerencse hagyta őt
cserben, mert sem a vadászatnál, sem a tarokkozásnál
nem kedvezett neki. Vadászaton semmit sem lőtt, tarok
kozás közben pedig mindig elfogtuk a huszonegyesét.
Midőn ezek felett csodálkozásunkat fejeztük ki, akadt
köztünk oly rosszmájú ember is, aki bátyánknak mármarosi szerencséjét is kétségbe merte vonni, mondván :
„messziről jött ember azt beszél, amit akar“.
Nagy erdő- és mezőgazdasági birtoknak lévén telj
hatalmú igazgatója, vadászni rendkívül módjában állott.
De fel is használta az alkalmat, mert a vadászidény alatt
—- kezdve a tavaszi szalonkázástól a téli körvadászatig -—
örökösen vadászott, csakhogy eredményt felmutatni soha,
de sohasem tudott. Már öt éve, hogy köztünk lakott, még
sem emlékezett reá senki, hogy valaha csak a puskáját
is kisütötte volna. Ebből többen azt következtették, hogy
nem tud lőni s azért nem meri elsütni a puskát, nehogy
a hibázásért a többiek kinevessék a mármarosi híres
vadászt.
No de azt tartja a magyar, hogy „minden hosszúnak
van egy vége“ s ez K. bátyánknál is bebizonyosodott, j
mert ámbár ő sohasem panaszkodott, mégis megsajnálta j
Diana s egy alkalommal őreá is rápislantott.
Egyszer a felső-erdőn disznóra vadásztunk. Már a
második hajtásban a balszomszédom egy remek kant, én
pedig két kocát hoztam terítékre*; de Kari bátyánkat
ekkor is. úgy elkerülték, hogy szokás szerint még csak
a puskáját sem sütötte ki. Az utolsó hajtásban jobboldali
szomszédom volt. Egyszer csak hallom, hogy csattan a
puskája; — de a vadat sem elmenni nem láttam, sem
a zörgését nem hallottam.
Kis vártatra, midőn már a hajtők közeledtek, K. bátyám
is megszólal:
— Ne menjetek közel hozzá, mert megtalál csúfolni!
olyan embernek szóljatok, akinél balta van.
Lám, lám, mondogattam magamban, az öreg végrevalahára disznót lőtt, mert a hajtőkhöz intézett figyelmez
tetéséből csakis azt lehetett következtetni. A következő
pillanatban ismét megszólalt:
— Vigyázz t e ! nem megmondtam már, hogy ne men
jetek közel hozzá, mert ha még élet van benne, akkor
úgy belevágja karmát a fejedbe, hogy még a pofádról is
lemegy a h ú s !
Tyhű! ennek fele sem tréfa; az öreg nem vaddisznót,
de medvét lőtt, gondoltam, csak azt nem tudtam hirtelen í
elgondolni, hogy hol a csudába veheti itt magát a medve?
Ez annyira kiváncsivá tett, hogy be sem vártam a hajtás
végét, hanem szaladtam egyenesen K. bácsihoz, ki épen
felém fordúlva, de a hajtásra mutatva, mondá :
* Használjuk a teríték helyett mint helyesebbet, jobbat, a terítő |
szót. Az erdő, mező talaja lehet terítő, de teríték soha. S ze rke sztő .
|
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— Nézd, milyen remek kapitális példány, most már
teljesen ki vagyok elégítve.
Alig hogy ezeket kimondta, hát látom, hogy egy hajtó
gyerek farkánál fogva hoz e g y ............. macskát.
Meglepetésemből még fel sem ocsúdtam, midőn már
együtt volt az egész társaság s K. bátyám nagy örömére,
csodálkozva dicsérték a kapitális remek vadmacskát, mely
nek a farkát vékonynak, a fejét pedig kicsinynek találtam.
Ebbéli aggodalmamat azonnal közöltem — négyszemközt —
az erdőmesterrel, kivel abban állapodtunk meg, hogy ezt
nem említjük senkinek, nehogy elrontsuk az öregnek a
ókedvét.
Volt is őröm Izraelben! Vígan ballagtunk hazafelé s
K. bátyám az egész úton arról tanakodott, hogy mire
használja fel legcélszerűbben a vadmacska prémes bun
dáját? Végre abban állapodott meg, hogy karmantyút
készíttet belőle. Másnap már tudta az egész környék a
nagy eseményt; sőt olyan vadászcimbora is akadt, aki
rögtön megírta a vadászlapnak. K. bátyámat lépten-nyomon
elfogták a gratulálók, ő pedig nagyon sietett a szűcshöz,
akivel a karmantyú alakját, szegését és zsinórzatát meg
beszélve, abban állapodott meg, hogy délre beküldi a
kocsisával a vadmacskát. Úgy is lett, a szűcs nem volt
otthon s így felesége vette át a még megnyúzatlan állatot.
Csakhogy „ember tervez, Isten végez“ . Most is úgy
történt, mert amint K. bátyám javában kanalazza a levest,
a szobalány egy cédulát hozott be, melynek tartalma a
következőképen szólt:
Nacscságos Uram !
Becses tudomására hozni bátorkodók, hogy az kül
dött Matska nem Vad Matska, hanem csak Házi Matska,
miért is tesék engemet értesíteni, hogy kikészícsem-e
ezen Házi Matskát, nehogy későb ászt tesék álítani, hogy
az Matskát én cseréltem ki.
Tisztelettel
K. J. szűtsh mester.
Ezen levél elolvasása után mintha csak álmából rázták
volna fel az öreget, összeborzadt s csak annyit mondott
a szobalánynak;
— Mond meg a levelet hozó inasnak, hogy majd beszélek
a gazdájával.
Az inas pedig vígan fordúlt ki a kapun s minden utó
gondolat nélkül arra a nótára gyújtott rá az ablak alatt, hogy:
- „Nehéz volt a felébredés . .
PeUényt.

Dúvadak pusztítása.
Irta : dr. R o d ic zky Jenő.

Dúvad gyűjtő névvel a ragadozó, kártékony emlős
állatokat illetjük. Ezen a címen rokonok Erdei és Atta
Troli. Mindkettőt „kedélyes“ melléknévvel is illették ;
nem hiába, hogy a legenda szerint Assisi Szent Ferenc
előtt illedelmesen kitért a szembe jövő vadkan, akihez
igy szólott vala a szent; Édes barátom, vadkan! Térj ki
az utamból . . .
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A mackót (Ursus arctos L.) kedélyesnek mondják, ha
gyűrűvel az orrában táncolni látják. De nem annak tartja
ám az az ismerősöm, aki egy medvevadászat izgalmai
tól — megőszült.
Az erdei medve a felsőmagyarországi és erdélyi Kár
pátokban, kivált azok északi részében való havasain,
valamint a középhegyek erdőiben még nem megy ritka
ság számba; ezt nemcsak Bielz mutatta ki Erdélyre
nézve, a múlt század ötvenes éveiben, hanem még e
századnak végén is terítékre jutott a „Vadászlap“ szerint:
1894-ben 177 db, 1895-ben 121 db, 1896-ban 133 db,
1897-ben 143 db, 1898-ban 173 db, 1899-ben 149 db,
1900-ban 153 db.
Mi tűrés-tagadás, nekem a medve roppantul imponál
és azért talpra való legénynek tartom azt a máramarosi
ruthént, ki a vetéseibe tévedt mackót égő üszkökkel ipar
kodik elűzni, sőt jó vagy rossz kedvében még párviadalra
is kihívja. Ily esetben balkarját rongygyal vastagon be
csavarva, pusztán egy a tüszőjében elhelyezett késsel
indul ki a páros viaskodásra. Meglátva a mackót, addig
ingerli, mig ez illő poziturába áll és feléje tart. A ruthén
aztán szépen bevárja, s ha az állat harapásra készül :
ekkor balkarját hirtelen a mackó kinyílt szájába dugja,
jobbjával pedig főihasítja a hasát.
Ez kétségen felül igen egyszerű és kényelmes proce
dura és nem költséges módja a vadászatnak. Aki arra
rászánja magát, igényt tarthat a megtisztelő Medviscsuk
(medveölő) címre, mivel a ruthének aztán a medveőlő
összes családtagjait megtisztelik. A székely góbé is szekercével megy a „toportyánféreg“-nek.
A román előtt sincs a medvének különösebb becsülete.
Ha az ember medvevadászaink elbeszéléseit hallja, azt
hinné, hogy annyiba veszik a medvét, mint egy sere
gélyt. Akad közöttük, aki egymaga legalább húsz med
vét lőtt, sőt a derék Gligor, ha jól bepálinkázott, ötvenre
vitte föl.
Szegény Charles Bonernek bár ezek közül csak egy
is jutott volna! így azonban járt-kelt Erdélyben, megra
gadván minden alkalmat, hogy egy ottani medvével
szembeszállhasson, — mindhiába! Mikor egyszer már
csakhogy terítékre nem hozta, a csufondáros sors egy
kis vámhivatalnokot vetett útjába. íme ennek a története:
Egy Ízben a Barcaságban medvevadászatra indult. A
hajtók a völgybe vezető lejtőn, egy mély út mellett állít
tatták föl azon biztatással, hogy a medvének okvetlenül
erre felé kell jönnie. Nagy időbe telt, mig egyszerre zajt
hall. Ahá a m edve! Az állat meg-megáll, aztán nehéz
léptekkel ismét tovább üget . . . No, most mindjárt kitör
a sűrűből . . . De ime Bonerhez közel lövés, reá
tompa morgás hallatszik s egy medve legurul a mere
délyen.
Meglőtte volt pedig a medvét, úgyszólván Boner orra
előtt, a falubeli vám hivatalnok, ki csak úgy a maga sza
kállára titokban követte a vadásztársaságot, özönvizelőtti
ócska Schiessprügel-Iel a vállán.
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Mikor a medve hosszas hajsza után holtan összero
gyott, iziben ott termett volt a kis vámos is. Ráfeküdt a
rengeteg állatra, megveregette lágyékját, átkarolta nyakát
és kurjongatott örömében.
Boner pedig, az angol hidegvérhez valóban méltóan,
erről az esetről csak azt jegyezte m eg: „Ezen ember
nek itt éppen semmi dolga sem volt, és magaviseleté
igen bosszantott, hiszen be sem volt mutatva.“
Nem tudok különben vadászatot, amely annyira függne
az u. n. véletlenségtől, mint a medvevadászat sikere.
Felséges urunk és királyunk maga 36 év alatt egyetlen
egy medvét hozott terítékre. Néhai Rudolf trónörökös,
aki pedig épp oly bátor, mint szerencsés medvevadász
hírében állott, kénytelen volt a magyar Svájcban (Máramaros vármegyében) medvére tervezett vadászkirándu
lásból eredmény nélkül haza térni. Ellenben Kóburg
Fülöp kóburggóthai herceg gömörmegyei szuhai pago
nyában 1885. évi február 13-án egy oly hatalmas med
vét hozott terítékre, amelynek hátsó talpának nyoma 23
cm. hosszú és 7 cm. széles volt. Ez a mackó, amely
nek súlya feltörve 220 kg. volt, méltán rászolgált, hogy
Hodek a trónörökös gyűjteménye részére kitömje.
Mig Rudolf főherceg az 1877. évi január 1-étől 1881.
évi december 31-ig 1881 drb. vad közül csak 2 medvét
írhatott lőjegyzékébe: egy későbbi görgény-szent-imrei
vadászat alkalmával egymaga 3 drb. medvét hozott terí
tékre.
Európa nyugatán a medve emlős állat létére már rég
óta a „rarae aves“ lajstromába tartozik. Hiszen valósá
gos eseményszámba megy még Tirolban is, ha „Meister
Petz“ az Engandinból az Ortler és Oetzvőlgyi havasokba
átkukkan. Élénken emlékszem vissza, mennyit irtak arról,
hogy 1879-ben egy medvét ejtettek meg a suldeni völgy
ben, egyet meg a trafói völgyben. Arról pedig, hogy a
rendenai völgyben 1881-ben éppenséggel két medve jutott
terítékre, valószinüleg még a késő unokák is szent borza
lommal fognak regélni.
Ne csodáljuk tehát, hogy a jó német hazánkat anynyira „vad" országnak gondolja, ahol nemcsak a jogá
szén és kanászen speciesnek van nagy bősége, hanem
Ursus arctoséknak is, hogy p. o. a görgényi havasokban
egy vadászat alatt 23 drb. jöhetett terítékre, holott náluk
sem a berlini, sem a hamburgi állatkertek nem dicse
kednek ilyen nagy számú és éppenséggel oly hatalmas
medvével, mint amilyent mondjuk 1883-ban GörgénySzent Imrén ejtettek.
Az árnyékvilágból kimúlt mackó hol ágyszőnyegűl
szolgál, mint a Heine-féle Atta Troli bőre, vagy kitömve
szebbnél-szebb poze-okban gyönyörködteti az embereket,
néha még egy óramű segítségével dobot is perget. De
nekem mégis legjobban imponált lámpatartó csontvázkép
pen. Ha jól emlékszem gróf Széchenyi Béla ily módon
hasznosította egyik vadász-zsákmányának hatalmas csont
vázát.
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Azok közzé a nagy dúvadak közzé, amelyeket a homo
sapiens már évszázadok óta törvényen kívül helyezett:
az Érdéin és a mackón kívül még az ordas és a hiúz
is tartoznak. A farkas közveszélyessége és kártékonysága
különösen abban csúcsosodik ki, hogy neki a gyilkosság
ban telik főöröme, mitsem törődve azzal, vájjon az ő
vérengzésének hasznát veheti-e?
A farkassal már alaposan elbántak Európa nyugatán.
Írországban az utolsó ordast 1714-ben lőtték és Kelet Friziában is a XVIII. században már kihaltnak gondolták,
mikor 1766-ban egyszerre, egy valószínűleg Oldenburgból
kizavart példány tűnt fel a frízek látóhatárán. Tartományi
költségen menten lovasítottak egy jágert, hogy a félelmes
dúvadat annál eredményesebben üldözhesse; számtalan
hivatalos hajtóvadászatot rendeztek tiszteletére, de egy
teljes évtizedig hiába volt minden fáradozás. Csak 1776-ban
sikerült egy arlei parasztnak a híres ordast elejtenie, amely
cselekedetével Fríziában nagyobb hírre tett szert, mint
Nimród maga.
Könnyű a laikus embernek ezen az évtizedes hajszán
nevetni. Aki azonban a farkas természetét csak némileg
ösmeri, nem fog az oly sokáig tartott meddő kísérletek
fölött pálcát törni! Hajtóvadászata csak az esetben számít
hat sikerre, ha igen nagy területen keríthetjük körül. Az
ordas, kivált ha maga van, roppant óvatos állat, mely
gondosan kikerüli a vadászt és szinte hihetetlen, hogy
mily gyorsan kocog »hegyen át, völgyön át, tüskönbokron keresztül“, ha megérzi, hogy szorul a kapca.
És ez a vérengző gyilkos éppen nem válogatós ínyenc.
Ha egyik társuk megsebesül, menten fölfalja a kedves
rokonság s ha nem juthat kövér ürü vagy ropogós disznó
pecsenyéhez, megelégszik egy sovány lóddal vagy tyúkkal
is. Azért mondja a fríz közmondás: „Beter wat as heel
nix, sa de Wulf, un fratt he’n Mügg.“ (Jobb a valami a
semminél — mondá a farkas — és megevett egy legyet.)
Amilyen ritka a farkas immár Európa nyugatán, épp
oly gyakori még keleti részeiben, nevezetesen Oroszország
ban, ahol a statisztikusok ugyan még nem írták össze
őket hivatalból, de azt már konstatálták, hogy a farkasok
okozta károk évenkint 30—40 millió rubelre rúgnak. Ha
igaza van Lázárevszkinek, ki az orosz farkasok számát
200,00 darabra becsüli, akkor minden ottani farkas éven
kint 200 rubeljébe kerül az orosz nemzetgazdaságnak.
Oroszországból aztán, — hogy az írmagja valahogy ki
ne fogyjon, — időnkint nemcsak báránybőrbe öltöztetett
politikai emisszáriusok képében, hanem egész falkákban
átcsapnak hozzánk. így volt az a múlt század elején, mikor
a francia ágyúk dörgése elől tömegesen váltottak át az
orosz medvék és farkasok Felső-Magyarországba. Akkoriban
az éhes ordasok világos nappal törtek be a falvakba és — a
krónikások szerint — a házuk előtt üldögélő asszonyok
karjaiból ragadták ki a kisdedeket.
Az időben a zemplénmegyei Mikován és Dricsnán, a
veszett farkasok több embert megharapván, nem csoda,
ha a vármegye, Isegrimm ellen keresztes háborút prédikált.
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A farkas intact bőrének contributióképen való beszolgál
tatása aztán divatban maradt még akkor is, mikor az
urbariális vadászatok segélyével a félelmes jövevényeket
már jóformán kiirtani sikerült volt.
Különben a XVIII. században az Alföldön is nagy soka
sága élt a farkasoknak. A krónikás szavai szerint tél idején
alkonyat táján nagyon veszedelmes vállalkozás volt a falu
ból valamely tanyára kihajtani, mert a falvak közepéig is
betörtek volt az éhes farkasok.
Bármint volt különben, annyi tény, hogy Békésvármegye
a XVIII. században a községekre bizonyos számú farkas
fejekben álló adót vetett ki, amelyek Gyulára voltak beszolgáltatandók.
Ama század végén nagy hírük volt a báró Haruckernféle farkasvadászatoknak, melyekhez a hajtókát százával
rendelték ki Csabáról és Gyuláról. De az sem volt gyermek
tréfának tekinthető vadászat, amit Károlyi József gr. Lipót
nádor tiszteletére Derékegyházán 600 lovassal rendezett,
azzal a meghagyással, hogy az útjukban talált minden
vadat vagy tiporják le, vagy a karikással csapják agyon.
Ez a vadhajsza reggeli 4 órától délután 4 óráig tartott.
Ezalatt 20 lovas egy farkast űzőbe vevén, 5 órányi hajsza
után Őfensége tribünje elé terelte, ahol egy lovas meg
ragadta az ordast a nyakánál és eltörte neki a derekát.
Ennél a hajszánál töménytelen nyúl mellett 3 róka és
5 farkas számolt be bőrével.
A következő század elején 1818. évi szeptember 13-án
Grassalkovich herceg egy teljesen ellentétes vadászattal
kedveskedett vendégeinek.
Vadászaival összefogatott ugyanis nem kis fáradtsággal
24 farkast és rókát, amelyek a legfantasztikusabb ruhákba
bújtatva kibocsáttattak a gödöllői vadaskertben, ahol az
úri vadászok aztán kényükre lepuffogatták a farkas és
rókabohócokat.
Nagy eseményszámba ment 1827-ben, hogy valamely
csehországi pagonyban egy 6 éves 50 kg. súlyú ordast
hoztak terítékre; ellenben Szlavóniában a miklósi erdő
kerületben 1880. február 18-án egy olyan farkast lőttek,
amelynek testhossza 100 cm., súlya 52 kg. volt.
Szlavóniában, Horvátországban és Boszniában különben
most is elég bőviben vannak a farkasoknak, hiszen magá
ban Szerajevóban évenkint 2000 farkasbőr jut kereskedésbe.
Az erdélyi részekben az ötvenes években évi átlagban
700—800 drb farkas jutott terítékre, de mostanság sem
ritkaság nálunk ezen dúvad, amennyiben a „Vadászlap"ban közölt lőjegyzékek szerint elejtetett: 1894-ben 380 drb,
1895-ben 353 drb, 1896-ban 385 drb, 1897 ben 340 drb,
1898-ban 275 drli, 1899-ben 273 drb, 1900-ban 297 drb.
Egy brassói krónikás szerint 1614-ben oly hatalmas
ordasok mutatkoztak, hogy az emberek oroszlánoknak
vélték őket. Ma meg nem éppen ritkaság, hogy a kép
zelet valami bolyongó kuvaszban — ordast lát. De annyi
áll, hogy még sok víz fog lefolyni a Maroson, míg el
mondhatjuk, hogy nálunk a farkas — volt.
Hogy a farkas, ha egyedül van és az éhség nem
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kínozza, mennyire gyáva, bizonyítja egy Mikié András
nevű körtvélyesi oláh, ki immár 45 éve azzal foglalkozik,
hogy nyár elején bejárja a havasokat farkasfészkek fel
kutatása végett, melyekből 1100 farkaskölyköt szedett ki
anélkül, hogy a hajaszála is meggörbült volna. Azt beszéli
Mikié az érdeklődőknek, hogy a farkasszülő nem mer hozzá
közeledni s ha észre is veszi, hogy kölykeit viszi, nagy
körben körülfutkossa, csahol s jóllehet egy gyönge kis
botnál egyéb fegyvere nincsen, soha még baj nem érte
munkakőzben. Gyakran megesik, hogy a farkas barlang' szerű odúba rejti fészkét s éppen akkor ér oda Mikié,
mikor az anya fiait őrzi. Ilyenkor bódító füvekből nagy
füstöt csinál s ha már az öreg elkábult az odúban, lebunkózza. Legtöbbnyire századokat látott fák gyökerei alá
rejti a farkas kölykeit; néha 7—8 is van belőle, rend
szeresen azonban 3—4.
Egy farkaskölyökért 12— 15 koronát kap Mikié az ő
állatsereglet-tulajdonos vevőitől, azonfelül még a vármegyé
ből is megkapja a tagliát. Nem csoda, ha oly híven kitart
mestersége mellett, akár az ő pecsenyeskai honfitársa,
ki a németeknek viperákat és skorpiókat árúsít.
A farkas alakja körül nagy mondakör támadt. Kevés
ebben az idyll, mint a Romulus és Remus szoptató daj
kájáról, a latiumi farkas-szukáról szóló mesékben. Ellenben
alig akad gyermek, kinek háta nem borzongott volna a kis
Rothkáppchen farkaskalandjainak, vagy a farkasverembe
pottyant szegény muzsikus szorongásainak hallatára. —
A germán népeknél még most is kísért a „Werwoií" alakja,
csak úgy mint a szlávoknál, kik hisznek a „prikulics“-ban,
aki bármikor farkassá változhatik át. A magyar néphiedelem
„farkaskoldúsa“ rokon ama babonás lényekkel, csakhogy
valamivel emberibb, amennyiben a gazdája által sanyar
gatott juhász, vagy a számadó által megkínzott bojtárból
válik halála után farkas, mely gonosz gazdájának nyájára
ront. De ha kitöltötte haragját, újból nyugtot talál a sírjában.
Kétségen kívül a babona föntnevezett alakjai vonatkozás
ban állanak a régi kor abbeli szokásával, hogy a törvény
egyes bűnösöket nem sújtott halállal, hanem elengedte
őket bújdosni a vadonba, ahol aztán a törvényenkívül
helyezett szerencsétleneket bárki pusztíthatta.
Különben történeti tény, hogy hajdanában bűnös emberek
és rajongók a rengetegekben összeverődve, idővel maguk is
azt képzelték, hogy farkasok s azokként viselkedtek.
Rengetegeinknek még egy, szerencsére már felette ritka
vérengző vadjáról kell megemlékeznem, a macskák család
jába tartozó hiúzról, amelynek legszembetűnőbb sajátsága
a hegyes füleinek csúcsán ékeskedő szőrpamat. Fákon
tanyázva les ez a vampyr áldozataira, melyeknek előbb
a vérét szívja ki s csak azután lakmározik azoknak friss
húsából. Az erdei hiúz úgy az északi, mint a déli Kár
pátokban előfordul és pedig aránylag elég sűrűén, mert
a „Vadászlap“ közlése szerint 1901-ben gróf Széchenyi
Béla ungmegyei kincstári vadászbérletén 5 drb, Coburg
Fülöp herceg uradalmaiban szintén 5 drb, gróf Andrássy
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Géza uradalmaiban 2 hiúz jutott terítékre. S hogy ezeken
kívül még legalább háromszorennyit pusztítottak el hazánk
többi vadászterületein abban az esztendőben, azt egészen
bizonyosra lehet venni. Ez a kegyetlen vampyr a nyúlnak,
őznek, sőt még a szarvasnak is pusztítója. Hogy az embert
is megtámadja, arról tanúskodik egy máramarosi vadász
következő esete:
Az illető március végén egy hiúz nyomára akadván,
a járásán tőrt állított fel és másnapra nagy örömére azt
már fogva is találta. De amint éppen fejbe akarta kólintani, egyszerre csak azt érezte, hogy valaki belemarkol a
vállába, fejébe és jobb fülébe. Csak óriási küzdelem után
és mély sebek árán volt képes támadójától szabadulni,
mely nem volt más, mint a csapdába került nőstény hiúz
hímje!
A boldogult Rudolf trónörökös nem dicsekedhetett azzal,
hogy erdei hiúzt hozott volna terítékre. Lőjegyzékeiben
csak a sivatag- és a pantherhiúzt láttam felsorolva.
A László főherceg tragikus halálánál oly végzetes szerepű
vadmacska (melyből Rudolf főherceg is csak 1 drbot lőtt)
természetesen már sokkal gyakoribb vad még nálunk,
tekintve, hogy a gödöllői koronauradalomban 1901-ben
19 drbot lőttek, Coburg Fülöp herceg uradalmaiban 1901.
év folyamán 44 drbot és gróf Andrássy Géza uradalmai
ban 26 drbot stb.
Ha a föntebb felsorolt három dúvadban sok a dämoni
vonás, róka komáról az állítható, hogy van benne valami
a Ludas Matyi és a Till Eulenspiegel természetéből. Nem
ok nélkül nevezi azt a gonosztevőt Laub az ő Jagdbrevierjében „Schalk"-nak!
Bizony sok humoros vonás van a róka koma viselkedé
sében, úgy hogy túlkeménynek tartom Dombrowski Raoul
epithetonjait: Buschklepper, Dieb, Meuchelmörder.
No de nem kívánom magamat fölösleges módon azok
vitájába beleártani, akik egyfelől a sárga földig legyalázzák,
másfelől mint a gazda jóbarátját, dicsőítik a rókát.
De annyit tudok, hogy őkigyelmével a legújabb korig
oly kevés teketóriával bántak el, mint ő a baromfiólak
népével. Már a zalavári apátság 1019. évi alapító levelé
ben szó van 12 drb rókabőrről (pelles vulpini); s akinek
fogalma van róla, hogy hány rókatorkos mentét sétáltatnak
a jámbor nénémasszonyék a templomba és hány rókabőrös
bundát viselnek csak Magyarországon szerte: el fogja
hinni, hogy a róka szapora állat és ha irhájából a szűcsök
nek sok „jut is — marad is“ a jövőnek.
A róka még osztrák szomszédainknál is elég gyakori.
Magában Csehországban évenkint több ezrivel jön terítékre.
De aki lőjegyzékeinket csak futólag is áttekinti, láthatja,
hogy például Gödöllőn 1901-ben 254 drb lövetett, Coburg
Fülöp herceg uradalmaiban ugyanez évben 440 drb,
gróf Andrássy Géza uradalmaiban 254 drb, gróf Wenckheim Frigyes vadászterületein 173 drb, gróf Csekonics
Endre zsombolyai uradalmában 136 drb, gróf Széchenyi
Béla ungmegyei vadászbérletén 81 drb stb.
Hogy a róka milyen leleményes állat, azt kiki tudja ;
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illeszkedni a földi életföltételek mai kereteibe, hanem
azért, mert könyörtelen irtóhadjáratot vezet ellene a vé
rengző és telhetetlen ember. Ennek az állatnak észak
amerikai mező-birodalma valaha a Csendes-óceántól az
I Aleghán-hegységig, másfelől a Locki-hegységtől Mexikóig
¥ ¥ ¥ *¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ V ,"
terjedt. Ma a vapitik, egyes példányokat nem tekintve,
A ném e t c s á s z á r 2 8 á g a s sza rv asb ik ája . Vilmos kisebb csapatokra szorítkoznak csupán, Kolorádó és Manémet császár ez év október havában a bludseni erdő nitóba sziklás fönsíkjain. Az amerikai kormány védelme
gondnokság területén egy 28 ágas szarvasbikát ejtett el, alatt más állatokkal együtt néhány ezer vapiti ma is él
melynek agancsa kapitális és valósággal ősagancsra em a Nemzeti Parkban, de ezek, mivel ott nem bírják a
lékeztet. Német szaklapok egybehangzó jelentése szerint, téli hideget, kénytelenek levándorolni ősszel egész a Teennél kapitálisabb agancs még nem került ki a rominteni ton-hegy lábáig, a hová már nem terjed a vadászati
udvari vadászterületről. A császár, ki a szarvasbikát er tilalom. így aztán számuk rohamosan fogy. Leginkább
nyőből lőtte, a zsákmánynak felette megörült, mert már szeptemberben lesnek rá a vadászok, mert a fajfentartás
sok ízben leste hiába az öreg urat. Örömében a romin emez idejében a vapitik annyira gyámoltalanok, hogy
teni erdészek özvegyei és árvái részére annyi ezer márka halomszámra esnek el. A vapitiről az a vadászkönyv is
alapítványt tett, ahány ága volt az elejtett bikának s így említést tesz, a melynek egyetlen díszpéldányát másod
az összeg 28,000 márkát tett ki. A császár a két romin éve Roosevelt II. Vilmos német császárnak ajándékozta.
teni erdészt, akik a bika kinyomozásában közreműköd Az Egyesült Államok elnöke, aki, mellesleg megjegyezve,,
tek, fényesen megajándékozta s az aznapi délebéden kitűnő vadász, sajnálattal jegyzi meg, hogy a kormány
asztalánál vendégül látta.
védelme ellenére ez az ízes húsú állat, mely a szarvasok
G ró f M ailáth J ó z s e f perbenyiki uradalmában m. hó családjának legbüszkébb képviselője, nemsokára az utolsó
17. és 18-án tartatott meg az idén az első nagyobb fácán mohikán sorsára fog jutni.
vadászat, amelyen résztvettek gr. Szirmay György, Palla¥ ¥ ¥ ¥ ■ •¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ * ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ vicini őrgróf, gr. Széchenyi Emil, gr. Mailáth György,
de változatos a vadászata is, kezdve a rókalyuk kiásásától
fel a piros frakkos lovasok hajszájáig, midőn illő módon
farkával tartoznék beszámolni, ha nem volna annyira
mestere a meglepetésszerű — eltűnésnek.

gr. Mailáth László, Márffy Emil, br. Sennyey Miklós,
br. Vécsey Béla, Szilágyi Béla, Eiselt Vince és a házi
gazda. Ámbár az idő a nagy szélvihar miatt kedvezőtlen
volt az első napon, ami a vadászatot nem csekély mér
tékben hátráltatta, az eredmény fényes volt. Térítőre került
összesen 605 fácánkakas, 338 nyúl, 9 fogoly, 14 róka,
1 vadmacska, összesen 968 drb vad. A vadászatot 19-én
* Szem élyi hírek. A m. kir. földmívelésügyi miniszter
Karádon folytatták s a zsákmányból 104 nyúl, 167 fácán Lánczi Antal m. kir. főerdészt a máramarosi. m. kir.
erdőigazgatóság kerületéből az apatini m. kir. erdőhívatal
kakas, 1 fogoly és 4 róka a másik napra esett.
Kihaló állatfaj. A fajok története folytonos fel- és kerületébe helyezte át és a doroszlói erdőgondnokság,
eltűnést mutat. Alig van a tudománynak még egy másik I Lonkai Antal főerdészt a soóvári erdőhívatal kerületéből
ága, a mely oly hathatósan bizonyítaná a föld és élőlé — saját kérelmére — a máramarosszigeti erdőigazgatóság
nyei közt fennálló szoros viszonyt, mint az őslénytan, a j kerületébe helyezte át és a tiszaközi erdőgondnokság,
mely elbeszéli a fürkésző természettudósnak, hogy az j Rutényi Károly erdészjelöltet és főiskolai tanársegédet
életnek ama formái, melyek a földön ma megfigyelhe a bányászati és erdészeti főiskolától a besztercei erdő-,
tők, hajdan nem ilyenek voltak és a messze jövőben igazgatóság kerületébe helyezte át és a naszódi erdőgond
nem ilyenek lesznek. Szórványosan talált csontokból, az nokság kezelésével bízta meg. Róth Gyula erdészjelöltet
egykori állat- és nővényóriások gyér maradványaiból el a görgény-szent-imrei erdőőri szakiskolától a Selmecbányái
tudjuk képzelni ama hajdankori világ képét, a mely mi- központi erdészeti kísérleti állomáshoz helyezte át és az
előttünk, sőt magának a mi emberfajtánknak megjelenése adjunktusi teendők, Ziign Nándor erdőgyakornokot pedig
előtt itt élt. Undok tengeri kígyók, páncélos békák, för a liptóújvári főerdőhívatal kerületéből a bányászati és
telmes óriási hüllők, fogsorral fölfegyverezett madarak erdészeti főiskolához helyezte át s az erdészeti chemiai
hemzsegtek ezen a földön. Hová lettek ? Sírjukba hanyat tanársegédi teendők ideiglenes ellátásával bízta meg.
A m. kir. földmívelésügyi miniszter a magyarországi
lottak hírmondó nélkül. Most azt írják a kanadai vapitiről, hogy nemsokára ő is letűnik a föld színpadáról és kincstári erdőket kezelő erdőtisztek létszámában Ebergényi
követi az elmúlásban az utolsó mammutot, úgy, hogy Béla főerdészt állandó, nyugalomba helyezte.
Urbán Gyula erdészjelöltet állami szolgálata alól —
unokáink már csak múzeumi szekrényekből értesüljenek,
hogy egykor ő is élt. A vapitinek nem azért kell pusz saját kérelmére — felmentette. Nevezett mint főerdész a
tulnia az élők sorából és bevonulnia a múzeumok vilá gyulafehérvári püspökség szolgálatába lépett.
gába, mert talán túlélte önmagát és többé nem tud bele
Blahos Manó, gróf Károlyi Imre főerdésze, Felsőreme-
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téről (Ungm.) Nyírbátorra helyeztetett át. Utóda Felső landóan a szabad természet magasztosságában gyönyör
ködniük és annak ezernyi csodás tüneményeit megfigyel
remetén Frilstök Gyula.
* Az „O rszá g o s E rd é s z e ti E g y e s ü le t“ folyó évi niük.
rendes közgyűlését december 18-án d. e. 10 órakor Bu
* M áty ás király u d v arán ak b o rfo g y a sz tá sa . Mint
dapesten, az egyesület helyiségeiben (V., Alkotmány általánosan ismeretes, Mátyás királyunk Európaszerte hí
utca 6., II. emelet) tartja meg a következő tárgysorozattal: res, fényes és népes udvart tartott. Találkoztak nála tu
1.
'Jelentés az egyesület működéséről, a múlt közgyű
dósok, hadvezérek, egyházi, és világi főurak s a társa
lés óta.
ságkedvelő nagy király ebédjei folyton vendégek közre
2. T íz választmányi tag választása. Az alapszabályok működésével folytak le. Mint Bonfini egykorú följegyzé
értelmében a választmányból kilépnek, de abba-újból be seiben olvassuk, még a „kis ebédek“ is olyanok voltak,
választhatok : Arató Gyula, Balás Vince, Eleőd Jósa, Fei. I amelyeken húsz-huszonöt meghívott vendég vett részt
litzsch Arthur br., Hangay Géza, Hirsch István, Kallina csupán annál a táblánál, ahol a király étkezett. Magá
Károly, Podhradszky András, Tavi Gusztáv, Tomcsányi nak a királynak udvari tisztjei és cselédjei csupán Buda
Gusztáv.
várában több ezeren voltak, akik az akkori szokás sze
3. Jelentés az 1903. évi számadások megvizsgálásáról rint szintén a király • konyhájából kaptak élelmet, lévén
és az 1905. évi költségvetésre vonatkozó javaslat.
i ez a fizetésüknek egy része. Bár a nagy király mérték
4. Jelentés a Deák Ferencz alapítvány kamataiból ki- | letesen élt úgy az étellel, mint ez itallal, s ezt nagyrairt pályázatok eredményéről és javaslat az alapítvány | becsülte a környezetében levő avagy meghívott egyének
1905. évi kamatainak felhasználására nézve.
nél is, tisztjeitől, katonáitól s cselédségétől pedig egye
5. Az alapszabályok módosítása.
nesen megkövetelte, mégis az akkori idők szokásához
6. Felolvasás Bosznia és Hercegovina erdőgazdasági képest azon idők mértékletessége — már tudniillik borviszonyairól.
fogyasztás tekintetében — manapság részegségnek is
7. Indítvány a jövő évi közgyűlés helyére és tanács megjárná. Mert abban a korban, mikor az emberek leg
kozási tárgyaira nézve.
jobb foglalkozását a testedző fegyverforgatás, lovaglás, a
8. Indítványok az egyesület céljainak előmozdítására szabadban való mozgás képezte, a gyomor is jobban
általában. (Az ily indítványok a közgyűlést megelőző működött s ma a legnagyobb evő is visszariadna egy
olyan ebéd végigélvezésétől, amelyen két-háromszáz fo
napig a titkári hivatalnak Írásban bejelentendők.)
Van szerencsénk az Országos Erdészeti Egyesület ösz- gást hordtak körül; pedig ez akkor nem is tartozott a
szes tagjait és az erdőgazdaság iránt érdeklődő közön ritkaságok közé. Hogy azután ezt a kolossális étekhal
séget felkérni, hogy ezen közgyűlésünkön minél számosab mazt sűrűn Öntögették le a „hegyiével", ez csak termé
ban megjelenni és tanácskozásainkban résztvenni szíves szetes következménye volt a bő étkezésnek. A napjaink
ban divó borospoharakkal ugyan nem bíbelődött volna
kedjenek.
Budapesten, 1904. évi november hóban.
akkor senki, kupák, billikomok szolgáltak akkor ivásra.
A kupák olyan terjedelműek voltak, hogy megtöltve még
A z Országos Erdészeti Egyesület Elnöksége.
* A földm ivelésügyi m iniszter b irto k v ásá rlása. az akkori erős, edzett férfiak is két marokra fogták (ezért
A vallás- és közoktatásügyi miniszter az eperjesi gör. volt két fülük is) és úgy ittak. Kiki, amennyi jólesett
kath. püspökség előterjesztésére elvben beleegyezett abba, Egy kupa tartalma fél akónyi volt s minden vendég előtt
hogy a Szepességben levő 4800 holdra terjedő lechnici állt egy ilyen. A billikom többnyire a messzeföldön híres
birtokát eladhassa. Mihelyt az eladás hire elterjedt, mind magyar ötvösművészet remeke volt s aranyból, ezüstből
járt akadt a birtok megszerzésére vevő Kulmann János készült, amelyeknek űrtartalma egy pintet tett ki. Voltak
Volt országgyűlési képviselő személyében, aki a püspöki természetesen kisebbek is a hölgyek részére. Mikor a ki
javakért másfél millió korona vételárt ajánlott. A miniszter rály — ebéd közben — fölemelte billikomát s vendégei
elrendelte a birtok bírói becslését, a mely szerint az in- I felé köszönté, a vendégeknek kötelességük volt a kö
gatlan értéke 1.687.002 korona. A földmivelésügyi mi szöntést elfogadni s fenékig üríteni a billikomát. Nagy
niszter szinte vevőül lépett most fel a püspöki birtokra ebédeknél — mikor az messze belenyúlt az éjszakába,
s máris tárgyal a püspökséggel és a szántót, erdőséget sőt olykor a hajnal derengő pírja is bekanditott az ebédlő
és legelőt fölméreti és a megvásárlás után parcellákban palotába — csupán a királyi asztalnál elfogyasztott átlag
egy-egy vendég husz-huszonöt pint bort, amire ma bi
eladja a földmivelŐ népnek.
* A s z e n tjá n o s b o g á r é s a villám. Hardswell nevű zony kevés ember merne vállalkozni. A tisztitáblánál, hol
angol ember Houdsworth városban azt a különös tapasz a király sasszeme nem feszélyezte annyira az étkezőket,
talatot tette, hogy a szentjánosbogár egy vagy egy és még nagyobb volt a bor kelete; míg a cselédség részére
fél perccel a villámlás bekövetkezte előtt színét megvál kádakba eresztettek bort s abból merített ki-ki tetszése
toztatja, azaz elsötétül. Hogy mennyiben felel meg e ta szerint, ha más edény nem volt; a kucsmájával. Bonfini
pasztalat a valóságnak, arról érdekes volna mindazok szerint a király udvarában a kis ebédek alkalmával elnak meggyőződést szerezniük, akiknek alkalmuk van ál | fogyott átlag 18 dreyling (százötven akó) bor, mig a
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nagyebédek napján — például 1476-ban augusztus 28-án,
mikor a követségek tiszteletére ebéd volt a várban —
kétszázhuszonöt dreyling bor csurgott le a különböző
rangú és rendű gégéken. Bonfini — bár a tudós olasz
többnyire elveti némileg a sulykot — a királyi udvar
borfogyasztását ötezer dreylingre teszi, ami negyvenötezer akónak, vagyis az akkori akókat nyolcvan itcével
számítva, mintegy hárommillió liter bornak felel meg.
Hogy Mátyás király maga is nagyra becsülte a jó bort,
élénk bizonysága a gömőri urak megtréfálása, akiket
alaposan kioktatott a bor tiszteletére.
* Királyi k itü n te té s . Őfelsége a király Tomcsányi
Gusztáv máramarosszigeti erdőigazgatónak kitűnő szolgá
lata elismeréséül a harmadosztályú vaskoronarendet díj
mentesen adományozta.
* A s b e st m int folyékony vagy kép lé k en y anyag.
Az eddigi asbestáruknak, melyeket nemezlapok, kartonok,
zsinórok stb. alakjában fák, fémek stb. tűz ellen való
biztosítására használtak, nem volt nagy szilárdságuk úgy,
hogy alig feleltek meg a kivánalmaknak. Egy újabb né
met szabadalom szerint ezen a bajon a kővetkezőképen
segítenek: Az asbestet finomra őrölve, kénsavas timföld
hozzáadásával agar-oldattal keverik úgy, hogy egy
többé-kevésbbé sűrű pép áll elő, melyet vagy folyékony
vagy képlékeny alakban kennek rá a megóvandó tárgyra.
A pép erősen tapad és hamar megszilárdul, nem repe
dezik, nagy a szilárdsága. A szénsavas timföld a hozzá
adott kötőanyagot elégetés ellen biztosítja.
* A trap e zu n ti m o g y o ró term é s. A feketetenger déli
partján fekvő Trapezunt vidékén ember emlékezete óta
nem volt oly jó mogyorótermés, mint a folyó évben. Te
kintve már most azt, hogy Magyarország mogyorószük
ségletének legnagyobb részét Trapezuntból fedezi, nem
lesz érdek nélküli, ha a trapezunti osztrák- magyar konzul
nak a folyó évben onnan kivitelre kerülő mogyoróter- |
mésre vonatkozó jelentéséből az alábbiakat közöljük :
Trapezunt vidékén a múlt évben 20.160,000 kgr. mogyoró
termett, a folyó évben pedig 36,960.000 kgr., ami a múlt
évinél 16.800,000 kgr.-al több, vagyis közel mégegyszer
annyi. Tekintve már most azt, hogy az osztrák-magyar
monarchia területére a múlt évben 719,600 kgr. hámozoti mogyorót 1.101,700 K értékben és 955,100 kgr. hámozatlan mogyorót 573,000 K értékben hoztak be Tra
pezuntból, úgy a folyó évi hámozott mogyoró-behozatalt
1.400,000
kgr.-ra 2.000,000 K, a hámozatlan mogyoró
behozatalt pedig 1.800,000 kgr.-ra 1.000,000 K értékkel
becsülhetjük. Ezen nagy mogyorókivitelre a trapezunti
kereskedők nagyban készülődnek, azonban nagy hátrá
nyukra van az ottani gazdasági válság következtében be
állott pénzhiány. Ezért, erre való tekintettel, üzletkötés
előtt igen célszerűnek mutatkozik az ottani kereskedők
felől a konzulságnál bővebb információkat kérni.
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1

teljesen bevezetve, jótállás mellett
azonnali megvételre kerestetik.
mm Előnyben részesülnek a második
vagy harmadik idénybe lévők.
■
u. p
B U J Á K . M Á N Y A Y IM R E ,
(Nógrád megye.)

főerdész.

Nyers s z a rv a s - és ő z b ő rö k e t mindenféle

kidolgozásra és festésre
a legjutányosabb árért elvállal

WILHELM WEISS
Weissgerberei,

Lederfärberei,

R ö m e rs ta d t,

Mähren.

Azonkívül készítek mindenféle sző rn iésv a d
b u n d ájáb ó l ta k a ró k a t, sző n y e g e k e t íz
léses kiállításban olcsó árakért. Levelezés német
nyelven.
Sz. 2440—904.

fadadási hirdetmény.
Erzsébetváros szabad királyi város tanácsa a város tu
lajdonát képező és Rudály község (Nagyküküllő várm.)
határán levő „Vosloch“ nevű erdőrész tölgyfa és tűzifaanyagának eladása végett folyó 1904. évi d e c e m b e r
hó 5 -é n d é le lő tt 11 órak o r Erzsébetvároson a tanács
ház üléstermében zárt írásbeli versenytárgyalást tart.
A kérdéses erdő területe 85‘83 k. hold és a jókarban
levő v. úttól ‘/a kilométerre fekszik. Becslése alkalmával
találtatott:

1. Tölgy műfa
I. osztályú műfa 539 m3 (29 t- 70 cm. átmérővel)
II.
.
„ 547 m3 (23—28 cm. átmérővel)
III.
„
„ 497 m3 (16—22 cm. átmérővel)
Ezenkívül vastagabb á g f a 344 m8 (10—22 cm. vastag ág)
vékonyabb „ 217 m8 (5— 10 cm. vastag ág)

Bükk- és gyertyán tűzifa
2654 öl (4 ürméter
1 öl) tűzifa, 1950 rakásfa.
Kikiáltási ár: A tölgyfára 10461 k o r o n a ; a tűzifára
100 6 9 k o r o n a . Együtt az egész faanyagra 20550
k o r o n a ; az a z h u s z e z e r ö ts z á z h a rm in c k o ro n a .
Versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy a kikiáltási ár
10%-át bánatpénzül csatolva, szabályszerű zárt ajánlatu
kat alólirt városi tanácshoz 1904. december 5-én d. e.
11 óráig adják be, mert később érkezett és szabálytalanul
beadott ajánlatok figyelembe nem vétetnek.
Az ajánlatban az Ígért ár összege betűkkel is világosan
kiírandó és az is kifejezendő, hogy ajánlattevő az árverési
feltételeket ismeri és azokat magára nézve kötelezőknek
tekinti.
A részletes feltételek a polgármesteri irodában meg
tekinthetők ; a becslési adatok a kir. erdőgondnokságnál
vannak.
Erzsébetváros, szab. kir. város Tanácsa 1904. novem
ber 19.

Trajánovits János,
polgármester.
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Tölgy-, juhar- és szilfa-eladás.
Felsőbánya város vágásterületein kijelölt I. u. n. Sár
másokon 367 drb. tölgyfa, 118 drb. szilfa és 303 drb.
juharfa.
II. Visszafolyó, Szurduk, Paprádos, Szurdukalja erdő
részekén 51 drb. tölgyfa, 39 drb. szilfa, 158 drb. juharfa

1904.

évi December hó 5 -én D. e.

11

órakor

Felsőbányán a városháza tanácstermében zárt írásbeli
ajánlatok utján megtartandó nyilvános árverésen el fog
adatni.
Kikiáltási ár
I-re 6-800 korona
Il-re 1.700
Bánatpénz a becsár 10%-a.
Árverezni szándékozók felhivatnak, hogy az ivenként
1 koronás bélyeggel ellátott zárt írásbeli ajánlatukat —
melyben az I. és II. alatti faanyagokért megajánlott öszszeg külön tüntetendő ki — a kitűzött határidőig Felső
bánya város polgármesterénél annál inkább nyújtsák be,
mert utóajánlatok figyelembe nem vétetnek.
Az ajánlatban az is határozottan kiteendő, hogy aján
lattevő az árverési részletes feltételeket ismeri s magát
azoknak feltétlenül aláveti.
Az árverési részletes feltételek Felsőbánya város pol
gármesterénél és nagybányai m. kir. járási erdőgondnok
ságnál tekinthetők meg.
Felsőbánya, 1904. évi november hó 15-én.

17. szám.

ERDÉSZ

E rd ő ő ri
szakiskolát általános jó eredménnyel végzett, az erdőőri szakvizsgát
jó sikerrel tett, 20 éves egyén, ki jelenleg alkalmazásban van,
megfelelő állást keres. Cim a kiadóhivatalban.

C se rm a k k o t
keres megvételre és mielőbbi ajánlatokat kér F A R A G Ó B É L A
cs. és kir. udvari szállító, erdészeti magnagykereskedése Z a l a 
eg erszeg en .
fln n tn s a n
Mannlicher-Schönauer kitűnő ismétlő cserkészJ V lllU d fU I t-urtályokat, sörétes fegyvereket kakassal vagy annélkül
szállít olcsó árban N i e d e r l a g e d e r ő s t e r . W a f f e n f a b r i k s
G e s . Wien 1. Wallfischgasse 3.
f t n r n o t p f t *e*'^res a k á c m é z e t avagy világos-sárga virágmézet
3* *
- öt kilogrammos bádogbödönönként 6-50 koronáért
bérmentesen szállít F A N K O V I C S I M R E Mátraszeién, up.
Homokterenne.

„pienium telep“ jíagyősz.

A polgármester.
1652--904. sz.

Tölgyfa árverési hiröetmény.
Nagyküküllő vármegyében fekvő Nagysink
község, — mint erdőbirtokos, — eladja erde
jének B. üzemosztályában lévő esedékes vágá
sán talált 1360 darab

tö lg y tö rz s e t
a legtöbb ígérőnek 1904. évi decem ber hó
10-én d é lu tá n 2 ó ra k o r a község házánál
tartandó nyilvános árverésen.
Az árverelni szándékozók kötelesek a 948 m3
műfát s 2940 m3 tűzifát, 10,580 koronára becsült
kikiáltási ár 10%-át bánatpénzképen az árverési
elnök kezéhez, — az árverés megkezdése előtt
letenni.
Zárt ajánlatok csak az árverés megkezdéséig
fogadtatnak el.
Kihasználási határidő 1906 április 24-én. Az
árverési feltételek alólirt községi elöljáróságnál
bármikor betekinthetők. — Az erdő az alsószombatfalvi állomástól alig 6 kilométer távol
ságra fekszik.
Nagysinkon, 1904. november hó 16-án

B öhm H e n rik ,
I. jegyző.

Fenyőfa eladás.
Alólirt

folyó hó

2 2 -én

Délelőtt

10

órakor

a bánffyhunyadi m. kir. járási erdőgondnokság
irodájában Bánffy-Hunyadon önkéntes szóbeli
árverésen eladja meregyói határon fekvő erde
jének 5400 m3 rönk és haszonfára becsült

fen yőfa erdeje fatöm egét.
Kikiáltási ár 18,000 korona.
Kikiáltási áron alól eladás nem történik.
Bánatpénz a kikiáltási ár 10 °/o-a.

R o th M ih ály ,
főbíró.

Sykó Kanuth.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt.
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Megjelenik minden hó 1-én és 15-én.
Előfizetési ár:
Egész évre ...
Fé lé vre .........................
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Szerkeszti és k ia d ja:

Reklamációk

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 ,

SZÉKELY és ILLÉS céghez
U n gv á rra intézendők.

hová az előfizetési és hirdetési dijak, valamint a lapba szánt közlemények küldendők.

E g y e síté s.
Évek óta néma szemlélői vagyunk annak az
áldatlan küzdelemnek, mely az államerdészet
vezető állásának bírásáért szünet nélkül folyik s
melynek kihatásaként tapasztaljuk, hogy az a
nivó, melyet az erdészet annak a bizonyos kímé
letlenül erős balkéznek vezetése alatt elért, folyton
alábbszáll s az addig tömör egységet képező erdő
tiszti kar lassan kétfelé oszlik.
Ha a szerényen dotált állami erdőtisztektől más
szakbelieknek nem is volt mit irigyelnöik, azt a
benső kollegialitást, amely még az akadémián
gyökeret vert bennünk, olyan erős összetartó
kapocsnak tekintették, mely az élet nehéz küz
delmeiben még szorosabbra fűzte testvéri szeretetünket.
De mit látunk az utolsó időszakban? Azt,
hogy a vezetők küzdelme megbontotta eddigi
erős összetartásunkat, lassan elhidegülünk egy
mástól s ahelyett, hogy igazunkat közös egyet
értéssel keresnék, kezdjük egymást kerülni.
A jelekből következtetve azt vesszük észre,
hogy a vezető állásért folyó küzdelem a végét
járja s ennek biztos előjeleként mind sűrűbben
halljuk emlegetni, hogy nemcsak az államiak és
erdőfelügyelőségiek, hanem a kincstári két ágazat
tisztikara is egy közös létszámban fognak egyesíttetni. Ha az egyesítés nem személyi érdekből
és uralkodási vágyból kifolyólag terveztetik és
erőszakoltatik, hanem a cél nemes, az, hogy a
részekre osztott egészet erőssé és hatalmassá,
tekintélyben imponálóvá tegye — örömmel üdvö
zöljük az eszmét, mert lelkünk minden igyeke
zetével szeretnénk kievickélni abból a helyzetből,
melybe a legutóbbi időben önhibánkon kívül
kerültünk, de figyelmeztető szavunkat még is
föl kell emelnünk, nehogy a helytelenül végre

hajtott egyesítés fájó sebeket és helyrehozhatlan
sérelmeket okozzon.
Nem ismerjük s így nem is bírálhatjuk meg
az elveket, mely szerint az egyesítés végrehajtatni
fog, hisz nálunk kezdettől óta teljes absolutismus
uralkodik, az érdekelteket sohasem szokták meg
kérdezni, azoknak nemcsak jogos igényeiket hagy
ják figyelmen kívül, hanem még alázatos kérései
ket sem hallgatják meg. Megszoktuk, hogy azok
a bizonyos derengő napsugarak csak fagyos fél
homályt adnak, minden biztatás és meleg nélkül
s minden változás csak veszteséggel jár reánk
és nem örömet hoz, hanem keserű tapasztala
tainkat gyarapítja.
Az egyesítés változásokkal fog járni s ezen
változásoknak az egyesített létszámba való besorozás fog kifejezést adni. Úgy tudjuk, hogy a
közös létszámba való besorozásnál más alap nem
fog érvényesülni, mint az, hogy minden fizetési
osztály sorrendjének megállapításánál azon idő
pont vétetik figyelembe, melyben az illetők abba
a fizetési osztályba beléptek.
Ez a törvényeknek és szabályoknak megfelelő
eljárás lenne ugyan, de éppen ez lesz a tisztikar
nagyrészére a legfájóbb sérelem s a törvényesség
és szabályszerűség fogja esetleg szentesíteni a
legnagyobb igazságtalanságot.
A sérelem pedig a kincstári erdőket kezelő
erdőtiszteket fogja sújtani majdnem kivétel nélkül
s ennek az oka leginkább a kinevezések és elő
léptetéseknél a múlt időkben követett rendszer
telenségben s a megkezdett állásarányosítás elma
radásában keresendő.
Hogy a községi erdőket kezelő s erdőielügyelőségi tisztikar kialakulásánál és szervezésénél a
a fiatalabb szakerők elkülönített létszámukban
példátlanul gyors előmenetelben részesültek, azt
senki tagadásba nem veheti, ha a rangsorozati
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kimutatásba belepillant. Távol áll tőlünk még
gondolatban is, hogy ez nehezünkre esnék, sőt
jólesett nekünk is azt látni, hogy sokan közülök
8— 10 évi szolgálat után nemcsak a IX., hanem
nehányan még a VIII. fiz. osztályba is bejutottak.
Bizonyára megérdemelték. Belejutottak tehát,
különösen az 1899. évi kinevezéseknél sokan
oly időben, hogy most az egyesítésnél tömegesen
megfogják előzni azokat az öregebb kincstári
alkalmazottakat, kik az állás-arányosításnak el
késetten s csak részben való foganatosítása és
az 1888— 1898. évek közötti szégyenteljes elő
léptetési viszonyok következtében hátramaradtak
s bizony nem egy, de sok esetben meg fog most
történni, hogy a IX. fiz. osztályban a volt gyakor
nokok és műszaki dijnokok egykori főnökeiket
megfogják előzni.
Minden személyi vonatkozás nélkül, a rang-*
sorozati kimutatásban való böngészés alapján
példákkal is szemlélhetővé fogjuk tenni a kincs
táriakat fenyegető sérelmet és e célból hivatko
zunk a kincstári erdőket kezelő főerdészek lét
számában például a 45. számúra, ki 1882. jan.
30-án lépett szolgálatba s miután vagy 15 évet
a X. fiz. osztályban töltött (és eközben a más
létszámbeliek közül 42-en megelőzték), végre
1900. március 1-én jutott be a IX. fiz. osztályba.
Az egyesítés folytán most újból elébe kerül 90
ember s elfogja foglalni a közös létszámban a
135. helyet.
Ott van az 57. számú, ki 1880. október 12-én
lépett a szolgálatba, mint halljuk, egyike a leg
ügyesebb kezelőknek ; 6 évi szolgálat után 1886.
május havában belejutott a X. fiz. osztályba és
1901. junius haváig maradt ott, tehát több mint
15 évig. Kitűnő szolgálatait Ő Felsége a király
is elismerte és mégis amíg a IX. fiz. osztályt
elérte, más létszámokban 54-en előzték m eg;
eltekintve azonban ezen nem orvosolható sére
lemtől, a mostan tervezett egyesítésnél újból
100-an fognak elébe kerülni s igy ő 24 évi ki
fogástalan, sőt megdicsért szolgálata után a 157.
helyre kerül; ott azután várhat a további el
ismerésre.
Méltányosság és igazság hol késtek az éji
homályban? A kincstáriak akármelyik fizetési
osztályából vehetnénk még példát annak a nagy
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sérelemnek bemutatására, amit azok szenvedni
fognak ; sérelmes is lesz az egyesítés reájuk,
mert ezeknek létszáma, állománya természetesen
alakult ki, a magasabb állásokon egészen fiatal
szakerő alig van s az előhaladás ennek meg
felelően szabályos is. Ezt fogja az egyesítés meg
zavarni, ebben fog a sérelem nyilvánulni.
Az egyesítésbe tehát a kincstáriak csak akkor
nyugodhatnának bele, ha annál minden fizetési
osztályban nem az abba való bejutás, hanem
az egyedül helyes és igazságos alap az összes
szolgálati idő fo g szám ításba vétetni (föl
tételezve mindenesetre a kifogástalan szolgálatot.)
így elkerülhetők volnának azok a sérelmek, amik
sok ember anyagi existenciájának, ambíciójának
és munkakedvének tönkretételével fognak járni.
Sokat várunk tőle és szívesen fogadjuk az
egyesítést, de nem minden áron, mert a kincs
táriaknak az ő létszámukban való előhaladásukra
szerzett jogaik vannak, amiket egyszerűen konfiskálni nem volna illő dolog.
Ha azonban az egyesítés a feltárt sérelmekkel
mégis megtörténnék — a pénztárak feloszlatá
sára való tekintettel is — tessék azt megelőzőleg
az egész tisztikart rendelkezési állapotba helyezni
s újból szervezni és ezzel alkalmat adni a mél
tatlan sérelmet szenvedő szakembereknek arra,
hogy megélhetésüket máshol biztosíthassák.
Higyjék el az intézőkörök, hogy sokan lesznek
olyanok, kik a létszámapasztás okozta nehéz
gondjaikat megfogják könnyíteni.
E g y kincstári.
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Az erdészeti felső szakoktatás
újjászervezése.
Kezünkben van végre a f. évi október hó 1-től kezdődő
érvénynyel újjászervezett selmeczbányai bányászati és
erdészeti főiskola ez idei programmja, szervezeti és ügy
viteli szabályzata, melyekből az annak idején hírüladott
reorganizáció lényegét közelebbről is megismerhetjük.
Az első benyomás, melyet a programm figyelmes át
olvasása kelt, ezúttal is az örömet juttatja kifejezésre.
Örömünket a fölött, hogy az 1901 -ik évben kért erdő
mérnöki cím a jövőre nézve a főiskolai programmban
olvasható államvizsgái szabályzat intézkedései által végre
biztosíttatott; hogy erdészeti felső szakoktatásunk a gyakor
lat igényeihez mérten kiterjedtebb és tanerőkben is gaz
dagabb lett. Az ezek fölött érzett örömünk azonban —
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sajnos — nem olyan, mint a milyenről az újjászervezés
szabályzatainak közelebbi megismeréséig szerzett tájéko
zódásunk alapján, józanon álmodtunk.
Annak alapján két dolgot teljesen biztosra vettünk.
Megvoltunk győződve először is arról, hogy a felső
erdészeti szakoktatás idejének négy évre történt meg
hosszabbításával kapcsolatosan megadott „erdőmérnök“
cím általános érvénynyel, azaz úgy biztosíttatik, hogy
azok is nyomban birtokába lépjenek, akik az erdészeti
oklevelet már megszerezték, illetőleg még a régi alapon
szerzik meg.
A meggyőződés erejével hittük másodszor azt is, hogy
felső szakoktatásunk reorganizációja olyan lesz, mely fő
iskolánk szervezetét a vele egyenértékű főiskolákkal minden
tekintetben egy színvonalra emeli.
Nagyot csalódtunk mind a kettőben! az erdőmérnöki
cím általános biztosítása nem történt meg, sőt ellenkező
leg : az új államvizsgálati szabályzat 84. §-ába az az
intézkedés vétetett fel, hogy : „a régi tanrendszer alapján
végzett jelöltekre nézve érvényben marad a m. kir. földmivelésügyi minister által az 1889. évi 76,886. sz. alatt
kiadott szabályzat“, ez pedig mint tudjuk, erdőmérnöki
oklevelet még azoknak sem biztosított, akik a 3 éves
erdészeti tanfolyam elvégzése után még egy évig erdőmérnöki tanfolyamot végeztek.
Hogy az új szabályzat miért intézkedik így, azt a leg
jobb akarattal sem tudjuk megérteni. Annyira érthetetlen
élőttünk a dolog, hogy inkább elnézésnek, mint szándé
kosságnak tekintjük, mert ha fel is tételeznők — amit
azonban nem teszünk — hogy a szabályzat alkotói az
erdőmérnöki címre nem helyeznek súlyt, azt már mégsem
képzelhetjük el, hogy amúgy is eléggé tagolt szakunkat
tudatosan akarnák a címzés tekintetében is széttagolni s
tudatosan törekednének arra, hogy a régi alapon végzett
szakemberek tekintélyét mások előtt a majd új alapon
végzettek tekintélyénél alacsonyabb színvonalra szorítsák.
Nem használna ez senkinek, de az elkedvetlenítéssel fel
tétlenül ártana nagyon sokat!
Ez a megkülönböztetés csak arra jó, hogy a társadalom
még inkább összezavarja az előtte amúgy is ismeretlen
rendfokozataink különbségeit. De van egy másik bibije is
s ez az, hogy nem méri egyformán az igazságot. Ennek
bizonyítására vegyünk egy példát az életből. Szakértői
szemlére hívnak egy régi 4 éves erdőmérnöki kurzust
végzett kir. erdőtanácsost, kinek régi oklevele van és egy
másik fiatal tapasztalatlan, de már erdőmérnöki oklevéllel
biró erdőmérnököt.
Az idősebb rangban is elöljáró erdőtanácsos a bíróság
előtt dokumentálja, hogy ő okleveles erdész, a másik
pedig okleveles erdőmérnök. A biró önkénytelenül is több
szakismeretet, magasabb kvalifikációt tételez fel a mérnöki
oklevél tulajdonosánál s valószínű, hogy annak behatása
alatt hozza is meg az ítéletet. Ilyen és más hasonló félszegségek gyakran ismétlődhetnek az életben, ezt pedig
előidézni aligha volt szándéka az illetékes köröknek. Ezért
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bízva hisszük, hogy illetékes helyen mihamar módot keres
nek és találnak a régi és új erdészeti oklevelek egyen
értékűségének kimondására, nem várva azt, hogy az
egyéb okok folytán egyébként is megdöbbentően növekvő
kedvetlenség ebben is újabb tápot nyerjen.
Ezzel a felfogással tekintjük az erdőmérnöki oklevél
szövegét is, amelyben előttünk szintén érthetetlen okból
ismét csak a földmivelésügyi m. kir. minister rendeletére
történik hivatkozás, anélkül, hogy— a bányamérnöki és
más hasonló értékű oklevelek szövegéhez hasonlóan —
ki volna tüntetve, hogy az oklevelet az államvizsga-bizottság
Ő Felsége a király által ráruházott hatalomnál fogva adja
ki. Ennek mellőzését az előbbinél még kevésbbé tudjuk
magunknak megmagyarázni, mivel a bányamérnöki ok
levélbe fel van véve és a két oklevél szövegét a szabály
zatban éppen csak két levél választja el egymástól.
De mi oka lehetne a szándékosságnak ? Mi vezethette
volna az oklevél szövegének tervezőit arra, hogy az erdé
szeti oklevél belső értékét az ugyanazon főiskolában nevelt
bányászok oklevelének belső értékénél kisebbé tegyék?
Mi nem találunk rá magyarázatot és éppen azért nem
kételkedhetünk abban sem, hogy ez a passzus is csak
akaratlan szerzői tévedés, melyet minél előbb helyesbíteni
fognak.
Ugyanakkor remélhetőleg figyelemmel lesznek arra is,
hogy államvizsga-rendszerünk se térjen el a többi tudo
mányos szakok — különösen pedig a gyakorlati szolgálat
képviselőinek közreműködésére szintén súlyt helyező bá
nyászati államvizsga rendszerétől és ne álljon fenn tovább
is az a ma már alig indokolható szokás, hogy a főiskola
tanári kara az államvizsga bizottságnak csak külön ki
nevezés alapján lehet tagja s az államvizsgán egyszerre
csak egy tanár vesz részt.
Az egyenrangú többi főiskolákon szokásos rendszertől
való teljes eltérés e tekintetben sem szükséges, sőt figye
lemmel arra, hogy a szakiskoláktól különálló bizottságok
államvizsgákat nálunk egyetlen főiskolai végzettséghez
kötött pályán sem tartanak, szakunk erkölcsi súlya szem
pontjából célszerűnek sem mondható. Minden tekintetben
előnyösebb volna nekünk is a bányászati államvizsgánál
alkalmazott szabályzatot követni, mely szerint a bányászati
államvizsga a főiskolán a rektor, illetőleg — ha az nem
bányászati szaktanár — a prorektor elnöklete alatt tartatik meg s a vizsgáztató bizottság tagjai:
1. a m. kir. pénzügyministerium által kiküldött biztos;
2. a vizsgálati tárgyak tanárai;
3. a gyakorlatban működő szakférfiak közül e célra
őt évről öt évre az orsz. magyar bányászati és kohászati
egylet meghallgatása után a minister által kinevezett 20
tagú bizottságból berendelt vizsgázó biztosok. (A bányászati
és kohászati szakosztályok mindenikéből legalább 1— 1.)
Ez a rendszer az önként érthető módosításokkal tagad
hatatlanul megfelelne a mi kívánalmainknak is, még pedig
a fentiekből érthetőleg teljesebb mértékben, mint a mai.
Főiskolánk reorganizációja a főiskola belső ügyeiben
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ugyanazt a nehezen magyarázható jelleget viseli magán,
mint az erdőmérnöki címre és az oklevélre, valamint az
államvizsga-bizottság szervezésére vonatkozó intézkedések.
Futólagos átolvasása közben is szembeötlik egyfelől a
főiskolai tanács autonómiájának félszegsége, másfelől a
tanárképzés ügyének fölötte hiányos rendezése.
Az autonómia az űj szervezetben is megtartotta a többi
főiskolákétól eltérő régi jelleget, miáltal főiskolánk kor
mányzata sokkal inkább hasonlít egy hivatal kormány
zatához, mint egy főiskoláéhoz.
Ha végigolvassuk a fővezetésre, valamint a minister, a
főiskolai tanács és a rektor hatáskörére vonatkozó intézke
déseket, kisebb-nagyóbb mértékben mindenütt szemünkbe
őtlik a vaskalap alatt szorongó bürokratikus felfogás meg
nyilvánulása. Úgy hat reánk, mintha aggályoskodó tartóz
kodás kerülné mindazt, ami a főiskolát hivatásához méltóan
függetlenné tehetné, de viszont gondos szem keresgetné
a biztosítékokat ahhoz, hogy a függetlenség csak bürok
ratikus értelemben virágozzék.
Ott van mindjárt a minister hatásköréhez tartozó ügyek
ben való javaslattételre a két ministeriumból (pénzügyi és
földmivelésügyi) szervezett vegyes bizottság hatáskörét
szabályozó intézkedés, amely arról, hogy a bizottság a
főiskolai tanács véleményének meghallgatása után tegye
meg javaslatait, egy szóval sem intézkedik. Ennek méltó
párja a tanárok meghívására, illetőleg kinevezésére vonat
kozó paragrafus. Ebben semmi sem biztosítja azt, hogy
a tanári állásoknak meghívás utján való betöltéséhez a
tanácsnak joga volna hozzászólani. A szabályzat csak a
látszatot őrzi meg, amikor igy rendelkezik: „A rendes
tanárokat Ő Felsége nevezi ki az illetékes ministernek
rendszerint a főiskolai tanács meghallgatása után teendő
előterjesztésére.“ Hogy azonban ebben autonomikus jogbiztosíték foglaltatnék, amelylyel a tanács úgy élhetne,
mint pl. az egyetem tanácsa, azt még ráfogni sem lehet.
Vigasztalódhatnánk esetleg azzal, hogy talán a minister
nem fogja mellőzni a tanácsot, de ugyan miként juthatna
eszünkbe ilyen vigasztalás, amikor a tanárok kötelességeit,
jogait, ellenőrzését és szolgálati minősítését illető rendel
kezések mind középiskolai, vagy büró-ízűek és amikor
mindjárt a következő szakaszban ott látjuk, hogy a 11.
osztályú tanárok „10 évi kifogástalan és eredménytelj es
szolgálat után“ lépnek elő 1. osztályú tanárokká! Hiszen
ez mind az ellenkező feltevést erősíti, mert egytől-egyig
a főiskolai tanárok szükségszerű függetlensége ellen irá
nyított rendelkezés! Tegyük aztán még hozzá az ügyviteli
és szervezeti szabályzat 33. §-át, amely ismét a tanács
beleázólásának világos biztosítása nélkül felhatalmazza a
ministert, hogy „olyan kiváló szakférfiaknak, akiket a fő
iskola valamely tanszékére meghívni, vagy azon megtartani
a szakoktatás és az ahhoz fűzött érdekek szempontjából
kívánatos, a rendes tanári illetményeknél esetleg magasabb
javadalmazást biztosíthasson. “
Ez megtévesztően szépen van fogalmazva, de a főiskola
autonómiája szempontjából mégis csak kifogásoljuk. Sőt
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kifogást teszünk ellene a már alkalmazott tanárok reputá
ciója érdekében is.
Elismerjük ugyan, hogy országos szaktekintélyekkel
szemben helyénvaló, eljárás lehet, de mindjárt hozzá
tesszük, hogy csak akkor, ha a főiskola tanácsa is
ajánlja. Ellenkező esetben határozottan károsnak tartjuk,
mert konfiskálja a tanács autonómiájának még a látszatát
is és igen alkalmas arra, hogy erős protekcióval megáldott
kétes értékű kiválóságok kerüljenek a tanári állásokba, még
pedig úgy, hogy mindjárt a már működő tanárok elé helyez
tessenek s az utóbbiak minden ambiciózus embert sértő
elbánásnak legyenek kitéve.
Olyan intézkedés ez, amelyen első tekintetre fel lehet
ismerni keletkezésének ismeretes okait. Ez akart kielégítés
lenni a néhaivá lett fizetésrendezési törvényjavaslat pénz
ügyi bizottsági tárgyalása alkalmával arra az ellenvetésre,
hogy az akadémiai tanárok fizetése annyira gyönge, hogy
azért a gyakorlati szolgálat tehetségesebb, kiválóbb alakjai
nem hajlandók a külső szolgálattól búcsút venni és tanári
állást foglalni.
Ezzel szemben első tekintetre elfogadhatónak látszik
ugyan, de ha a fentieket átgondoljuk, nyomban szétfoszlik
minden erőssége.
Nekünk az a meggyőződésünk, hogy a szakoktatás és
az ahhoz fűződő fontos közérdekek szempontjából sokkal
okosabb, célszerűbb dolog volna a főiskolai tanároknak
olyan fizetést biztosítani, hogy a kiválóbb szakemberek
anyagi szempontból is érdemesnek lássák a tanári állás
elnyerhetésére való törekvést, mint ilyen kétes értékű
eszközökkel próbálkozni, amelyeknek haszna igazságos
alkalmazás mellett is csak annyi lehet, mint a haldoklónak
adott injekció.
Ne tekintsük a főiskolát egy közönséges hivatalnak,
hanem fogjuk fel annak mivoltát a hozzáértés szélesebb
és mélyebb látkörű szellemével, hogy be tudjuk látni,
mennyire fontos egész szakunkra egy független tudomá
nyos fórum létezése és mennyire létfeltétele annak az,
hogy a szellemi kiválóságok odavonzásában az anyagi
előnyök is közrehassanak.
így csinálhatunk felső tanintézetünkből a szó igaz értel
mében vett főiskolát, de különben nem.
De menjünk tovább a reorganizációnak oda nem tar
tozó administrativ intézkedésekkel keményen összezavart
szabályzatain.
Haladjunk el a hatáskört szabályozó intézkedéseknek
helyenként gyerekes, de bántó intézkedései mellett; hagy
juk talán máskorra és ez alkalommal térjünk át mindjárt
a tanárképzés ügyére,
A tanárképzés a selmeczbányai bányászati és erdészeti
akadémián tudvalevőleg mellőzött dolog volt. A legköze
lebbi múltig semmiféle komoly gondoskodás nem történt
arra nézve, hogy a régi tanárok helyére kellő készültséggel
biró, a főiskolai tanárkodásra kész, új erők léphessenek.
Az előadó tanárokon kívül csak három évre kinevezett,
vagy beosztott tanársegédek szolgálták az akadémiai ok-

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

18. szám

M AG Y AR E R D É S Z

tatást s az utóbbiaknak — ha tanársegédi éveik leteltek
— nem volt alkalmuk arra, hogy ez akadémiával kap
csolatban maradjanak, mert ott előmenetelükre nem számít
hattak és magántanári intézmény nem volt. Nehány évvel
ezelőtt némileg segítettek ezen a helyzeten akként, hogy
néhány adjunktusi állást is szerveztek, amelyek a X. és
IX. fiz. osztályba soroztattak. (Az erdészet 4 tanszékére
2 adjunktust kapott.) Ezen állásokkal a tanársegédeknek
némi előmenetelre való kilátás biztosíttatott, de távolról
sem olyan, miáltal az akadémián való maradásra valami
különös kedvök támadhatott volna, mert az a tudat, hogy
a tanár távozása vagy halála előtt csak a IX. fiz. osztály
első fokozatáig haladhatnak, csak az öreg, törődött tanárok
mellé került adjunktusokat lelkesíthette az ottmaradásra.
A tanárnevelés ügye tehát az adjunktusi állások szer
vezésével sem ja vult a kívánt mértékben.
Csaknem minden tanári állás üresedésekor érezték ezt
fönt és lent is egyaránt.
És im e: az uj szervezeti szabályzat mégis megelége
dett az eddigi állapot fentartásával. Nem vitte előbbre
az ügyet egy hajszállal sem. Még annyit sem tett, hogy
legalább az assistenseknek biztosítsa a XI. fizet. oszt. I.
fokozatába való előléphetést is, a mi nélkül minduntalan
ismétlődhetik az a visszás helyzet, hogy a tanársegédi
szolgálat az illető előmenetelét lassítja, a helyett, hogy
az ezen szolgálat révén nyerhető alaposabb kiképzés
észszerű következéseképen gyorsítaná. Ehhez képest jobb
volt a régi állapot, amikor a X. fiz. oszt. utolsó fokozata
600 írttal volt dotálva, a tanársegéd pedig 700 irtot ka
pott. Akkor legalább a fizetésben volt valami előnyük az
assistenseknek, most azonban azok, akik mint már ki
nevezett erdészjelöltek neveztetnek ki tanársegédekké,
előny helyett ebben is hátránynak vannak kitéve, mivel
fizetésük (ha állam vizsgáztak) 1400 K-ban állapíttatott
meg és előléptetést részükre a szabályzat nem biztosit,
jóllehet ez már az assistensi és adjunktusi állás egybe
kapcsolása érdekében is kívánatos lett volna. E mellett
az adjunktusokat most is csak a X. és IX. fiz. oszt.-ba
látjuk bezorozva s a magántanári intézmény statuálását
hiába keressük. Ebből az, aki viszonyainkat nem ismeri
azt hihetné, hogy mi annyira bővében vagyunk a fő
iskolai tanárságra rátermett embereknek, hogy a tanár
nevelés érdekében áldozni teljesen szükségtelen.
A tény azonban, mint tudjuk egészen más. Nem lehet
tehát tőlünk rossz néven venni, ha nem értjük, miért
történt a reorganizáció mégis úgy, mintha az előbbi
kedvező helyzetnek örvendenénk ? Miért nem gondoskod
tak arról, hogy a IX. fizet, oszt.-ban levő kiválóbb ad
junktusokat akkor is a főiskola kötelékében lehessen meg
tartani, ha rendkívüli tanárokká (állás hiányában) ki nem
nevezhetők, és továbbá, hogy a gyakorlati oktatás kiváló,
fontossága érdekében olyan szakembereket is lehessen
kapni adjunktusoknak, akik a gyakorlati szolgálatban már
a X. vagy IX. fiz. oszt.-ba jutottak?
Nagyon szívesen vennők, ha valaki megmagyarázná!
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Mi az assistensek és az adjunktusok javadalmazása
tekintetében is épp oly kevéssé tudjuk belátni a gyakor
lati szolgálatban levő kiválóbb szakemberek előmenetelé
vel, illetőleg jövedelmeivel számolni nem tudó, vagy nem
akaró szervezés helyességét, mint ahogyan a tanárokra
nézve kifejtettük.
És így vagyunk a magántanári intézménynyel is.
Hát nem jó volna, ha lennének szakembereink, akik a
főiskolán szervezett tanszékek egyes tárgyaiból, illetőleg
azon tárgyak egyes részeiből időnként külön előadásokat
tartanának, a melyeken egyes kérdéseket tágabb körben
és mélyrehatóbban fejtegetnének, mint aminőre a tárgyak
rendes előadásain mód van ? Nem jó lenne, ha egyes
törekvőbb szakembereink — közöttük elsősorban talán
azok a kiválóbb assistensek és adjunktusok, akik további
előhaladásra való kilátás hiányában a gyakorlati szolgá
lat kötelékébe léptek át — fentarthatnák a főiskolával
való szorosabb kapcsolatot és annak segélyével tovább
képezhetnék magukat s fejleszthetnék előadói képessé
geiket is? Nem emelné-e szakunk tekintélyét, ha így is
szaporíthatnék tudományos képzettségű szakembereink
számát? Nem könnyítené-e meg ez a tanári állásoknak
valóban rátermett egyénekkel való betöltését is, amire
ma egyes tanszékekben szégyenszemre csak más szakok
igénybevételével vagyunk képesek ? . . . .
Még egy egész sorát írhatnék ide a kérdéseknek, a
melyekre mind csak azzal felelhetnénk: bizony jó, bi
zony hasznos dolog volna.
Ki tudná már most megérteni, hogy a magántanári
intézményt miért mellőzték mégis a reorganizáció alkal
mával ?
Azt az ellenvetést hallottuk, hogy Selmeczbányán csak
a bányászati és fémkohászati szakra lehetne magántaná
rokat kapni, az erdészetre azonban nem.
Hát kérem, azt belátjuk mi is, hogy Selmeczbánya e
tekintetben nem szolgál előnyünkre, de mivel közelében
van a zsarnóczai erdőhivatal és a beszterczebányai erdő
igazgatóság, ahova a magántanárságra aspiráló fiatal er
dészeket és a már képesített előadó magántanárokat be
lehetne osztani! ennélfogva a dolgon egyelőre (és pedig
elég hosszú időre) segíthetnénk, minden különös nehéz
ség nélkül. Csak akarat kellene hozzá és egy kis áldo
zatkészség, ami eleinte igazán nevetségesen csekély öszszegre menne. E nélkül persze, hogy épp úgy nem le
het segíteni ezen sem, mint a főiskolai tanárok fizeté
sén, akik a többi állami erdőtisztekkel szintén csak az
ígéret száraz koncán rágódnak, valóban keresztényi tü
relemmel.
Szives olvasóink türelmének egyfolytában elég is volt
talán ennyi főiskolánk reorganizációjáról. A többit hagy
juk más alkalomra. De addig is legyen szabad felvetnünk
még egy kérdést?
Kit kell okolnunk a reorganizáció hiányosságaiért és
célszerűtlen, helytelen intézkedéseiért?
Erre mi nem tudunk részleteiben is határozott feleletet
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adni. A „Selmeczbányai Hiradó“-nak a főiskola megnyi
tó ünnepélyére vonatkozó híréből úgy látjuk, hogy a re
organizációnál a tanári kar óhajtásai csak részben érvé
nyesültek és úgy tudjuk, hogy a szabályzatok végleges
megállapításában a főiskola nem vett részt. Nem állítjuk
határozottan, hogy így történt, de annyi bizonyos, hogy
ebben az ügyben is, mint sok más messze kiható dol
gainkban a nyilvános tárgyalást fensőbbséggel kerülő om
nipotens bürokratikus felfogás érezteti káros hatását. Ti
tokban főzték ki és készen tálalták elénk olyan állapot
ban, amelyen változtatni nem tudunk.
Kár volt! . . .
Ilyen fontos és ilyen nehezen reperálható dologban így
eljárni kész bűn, amiről hallgatni is vétek.
Itt sem találjuk fel az általunk oly örömmel aposztro
fált napsugarat.

Vidéki erdészeti egyletek.
A „M. E.“ 16-ik számában, vidéki erdészeti egyletek
alakítása érdekében felvetett eszme során, fellobbanását
látom egy hatalmas gondolatnak, mely hivatva van —
testté válva — erdészetünk ügyét, a mai előrehaladott
kor megfelelő színvonalára emelni.
Mindannyian tudatára jöttünk annak, hogy egyesülnünk
kell, ha az élet forgatagában, hol a létért való küzdelem
folyik, a magunk ügyét érvényre akarjuk juttatni; ha fia
tal bár, de eddig máris megizmosodott szakunknak, —
melyre akadémiánkon alapot, lelkesedést és elveket, az
életben pedig elég tapasztalatot, okulást és tanulságot
szereztünk, — öntudatosan vívjuk ki az őt megillető tár
sadalmi álláspontot; ha kötelességünknek lelkiösmeretesen akarunk eleget tenni, mely kötelesség az immár
alapjából kiemelkedett magyar erdészetnek fejlesztésében
és megszilárdításában áll, hogy önbizalmat, buzdítást
keltvén magunkban és osztva egymásnak, tekintélyt és
elösmerést szerezzünk kifelé, befolyást a fakereskedelem
és értékesítés minden ágában és irányítást, vagy legalább
is önálló fejlődést szaktudományunkban.
Tehát egyesülnünk kell, mert csak igy fejthetjük ki
erőnket, mely az egyesekben nyilvánul; mert minden
haladásnak nem csak az egyéni mivelődés, de a társu
lás is alapfeltétele, ahol minden jóravaló egyéni tulaj
donság, minden életrevaló eszme, mely az egyénben
megszületik, közlés utján közkincscsé válik.
Legyenek szerény soraim egy atomja annak a lendítő
erőnek, mely az ügyünket felvirágoztató hatalmas gépe
zetet megindítani van hivatva. Legyen felszólalásom egy
homokszem ahhoz a kimagasló épülethez, melyet a meg
kezdett alapokon az ország és utódaink javára emelnünk
kell; egy hajszálgyökere annak az életerős fának, mely
áldásosán fogja megteremni egészséges éltető gyümöl
cseit.
Szavamat felemelni az idézett 'cikk mellett az bátorí
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tott, hogy valahány szaktársammal találkoztam, vala
mennyi csak helyeselni tudta e felvetett eszmét; hiszen
mindannyian meg vagyunk győződve ennek immár elodázhatlan szükségéről s tudatára ébredtünk, mint mon
dám, annak, hogy erőnk, törekvésünk és lelkesedésünk
szétforgácsolódik messze távolban egymástól, — a helyett
— hogy a magyar erdészet ügyét, úgy egészében, mint
részleteiben, vállvetve előbbre vinni segítenők.
Szóljanak tehát hozzá ez eszme megvalósítása érdeké
ben és nyilatkozzanak szaklapjaink utján szaktársaink,
hogy ne csak gyenge szalmaláng, elalvó mécses fénye
maradjon az egyesek lelkében és nehány, egymáshoz
közel lakó erdész szűk körében, de legyen egy hatalma
san világitó meteor, melynek fényét az egész ország lát
hatja és a külföld is észrevegye.
Hogy az idézett cikk egyik sarkalatos elvét újból han
goztassam, ezen egyletek alakítása semmi szin alatt sem
akar szakadást jelenteni az Országos Erdészeti Egyesü
lettől.
Ellenkezőleg 1oly szervezetekké kell egyesülnünk, melyek
önmagukban megizmosodva, az anyaegylet erejét gya

rapítsák és ezt megedzeni segítsenek.
Ezt úgy gondolnám az alakulásnál keresztül vihetőnek,
ha p. o. az O. E. E. tagjai, egyszersmind tagjai volná
nak a vidéki egyleteknek; külön tagsági dijat nem fizet
nének, ellenben az O. E. E. támogatná anyagilag a vi
déki egyleteket, tagjai aránya szerint.*) Ezzel nézetem
szerint, az anyaegylet korántsem veszítene, mert ezen
elv mellett a tagjai sorába belépők száma előreláthatólag
nagyobb arányban és tetemesen szaporodnék.
Azok, — kevesen volnának — kik az anyaegylet tag
jainak sorába nem lépnek be, vidékenkint megállapítandó
évi tagsági dijat fizetnének.
Messze menő dolog volna, további részletekbe bocsát
koznom ; ez már az alakuló gyűlések feladata. Még csak
a tagok jogi minőségére annyit óhajtok megjegyezni, hogy
a rendes tagok csak is tisztán az erdőtisztek, — törvé
nyes minősítéssel bírókat értek, bármely állásban — te
hát szakemberek sorából kerülnének ki. Evvel elérnők
azt, hogy egyleteink tisztán szakegyesületek volnának,
hogy első sorban a magyar erdészet ügyének szolgálja
nak, — hiszen ez a cél 1
A vidéki egyletek összejövetelein a felmerült és meg
vitatandó eszmék mintegy kikristályosodva kerülnének az
0 . E. E. gyűléseire, teszem, p. o. minden szakegyletből
nehány kiküldött tag személyében.
Ezért szükséges az, hogy az 0 . E. E. tagja egyszer
smind a vidéki egylet tagja legyen; hogy megtudja a
fő, mit éreznek a tagok; hogy tiszta képet nyerjen az
anyaegyesület a különböző vidékek különféle helyzetéről
és érdekköreiről; hogy minden irányban tudjon üdvös
*) A tagsági dijat magasra szabni nem lehet, mindössze 3 —5 ko
ronára rúgna, mely dijakból a gyülésezéssel járó elkerülhetetlen kia
dások fedeztetnének.

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

M AGYAR E R D É S Z

18. szám.

intézkedéseket tenni, előmozdítván egyszersmind és főleg
a már eléggé hangoztatott közös célt.
Ismétlem tehát, vitassuk meg a kérdést szaklapjaink
ban, szóljanak hozzá minél többen, hogy a megalakulás
alkalmával egyöntetű lelkesüléssel egyesüljünk hazánk
közgazdasági érdekeinél számot tevő és szerepet vivő
erdészetünk felvirágoztatása és érvényre juttatása érde
kében.
Mert megérdemli ezen egészséges és már a jelenlegi
helyzetünk és visszonyaink folytán megérett eszme, min
den lelkes szakember legbehatóbb érdeklődését.

Széndssy Béla.

A

d ió fa .

Theophrastus görög füvész azt tartja, hogy a diónak
ősi hazája Kisázsiában Heraklea (ma Eregli) környéke;
Plinius szerint pedig az oda nem messze eső Pontus
tartomány, ahol e fa ma is vadon nő.
Hogy a két klasszikus iró jól tapogatózott, igazolják
tények, mert a Fekete tenger kerületén a diófa azt jelzi
hatalmas fejlődésével, hogy azon a tájon otthon van.
Balaklava mellett Krímben a Baidar völgyben Grimm
szerint óriási diófa van, korát évezrekre (?) becsülik és
azt táplálja felőle a közhiedelem, hogy gyümölcsével a
görög telepitvényesek Rómában is üzérkedtek. Évenkint
ma 70—100 ezer diót terem és 5 tatárcsalád közös birtoka, kik pörpátvar nélkül osztoznak termésén. Parthenit
mellett is vannak terebélyes diófák, de kisebbek a balaklavainál és ez 5—6 m. derékkerületű fák gyümölcse
évenként átlag 300 frt értékű.
Szinte különös, hogy az 1849-iki orosz invázió kato
nái nem ismerték nálunk a zöld diót; megettek minden
megehetőt és megehetetlent, de ahhoz Szegzárd környé
kén hozzá nem nyúltak, — miből az következtethető,
hogy az ő közép-oroszországi hazájokig a diófa kultúrája
nem hatolt elő — holott a kaukázusi őshonából messzi
nyugotra elvándorolt az a hatalmas és hasznos fa. Ha
csak a kiima mostohasága akadályul ott föl nem lépett;
mivel a pisztrángban bővelkedő Pruth folyó termékeny
völgyének lombos diófái jól diszlenek, ezzel enyhébb ég
hajlatra mutatnak.
Szicziliában jó korán ismerhették és használták a gyü
mölcsét. Dionysos zsarnok az alattvalóitól való félelmé
ben nem borotválkozott, hanem a szakálát olyan dió
héjakkal perzseltette le, amelyeket leányai tüzesitettek
meg. Konstantinápoly mellett a Sanstefanoi kolostort öve
zik ősi diófák s majd mindeniknek a hűs árnyéka alatt
török kávés ütötte föl a tanyáját.
Stettinben az első diófát 1210-ben ültették és a gaz
dája fölgazdagodott a fája gyümölcse elárusitásából. Állott
a konstanzi piacon egy diófa, amely a főtörzsén és gá
lyáin kivül 30 öl fát adott. Van diófa még Throndhjem
mellett is Skandináviában, úgy látta Hermán Ottó ott-
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jártában. Feldbergben, Németországban a Herzberg-féle
kertben díszük diófa 50 métert meghaladó átméretű ko
ronával és 4 m. törzskerülettel, 1889-ben 400 véka dió
termett rajta.
Namur közelében vagy 15 év előtt vágtak ki Neufville
községben egy óriási diófát, melyről okmányilag kimu
tatható volt, hogy 1235-ben ültették. Átmérője derékban
6'5 m. volt, súlya 8230 kilogramm, gyökerestül együtt
vették ki és Tours-ba szekerezték be. Förster György
1790-ben a laekeni díszkertben Belgiumban látott Juglans
baccata-t. Meghonosították a franciák a déli féltekén Isié
de Franpe-on, de ott nem virágzik minden esztendőben.
Kelet-Ázsiában szintén honos. Lóczy Lajos Khinában
2400—2500 m. magasan a tengerszin fölött még jól
díszlő diófákat látott. A Robeson-csatorna felől jövő ten
geráramlatból több uszadékfát fogott ki Hall sarkvidéki
expeditiója; köztük egy diófa törzset, mely Japánból vagy
az Amur folyó közvetítésével kerülhetett oda, mert Szi
béria folyói környékén e fa és legközelebbi rokonai elő
nem fordulnak.
Még tovább keletnek is megtalálni a diófát. ÉszakAmerikában a Trinity folyó partján egy pekan diófa
(Carya olivaeformis) derékkerülete 7'/2 m. Lőher útazó
megbotránkozva látta, mi barbár vandalizmussal bánnak
el a Champlaintó környékén a dúsan megtermett diófák
kal ; gyümölcsét nem verik le, hanem a termőfáját dön
j tik ki miatta. Úgy tartja az amerikai, hogy ahol egy fa
I törzs már a földön fekszik, miért ne terülhetne mellette
másik is. Ma még sok ott az erdőkben a diófa, de ha
úgy folyik a pusztításuk, nemsokára megszűnik a dió
szüret ; a bölényt már kiölték, az a sors vár a vadpuly
kára, végül jön Északamerika ősi diófája, melynek kivált
a fekete fajtájából sokat látott még az 50-es években
Kamasz síkjain Xantus János a mélyebb pontokon. A
délamerikai Columbia államszövetség diófája (Junglans
bogotensis) versenyre kél hatalmas fejlődés dolgában
Ázsia és Északamerika diófáival
Nálunk Hunyadmegyében meghonosult a Carya alba,
a C. amara, a C. olivaeformis, a C. porcina, a C. tomentosa, a Juglans nigra. A Fekete-tenger mellékiek jó
korán meghonosulhattak Európában, mert a különböző
népek regéibe, szokás szentesítette használatába rég be
jött. A cseh koronázási szertartásokhoz tartozott, hogy az
új király elé egy mérő diót töltöttek. A dalmaták mon
dái szerint a boszorkányok gyűlései diófa alatt esnek meg.
Isztriában, Tóiméin vidéke népe közt az a regeszerű
jövendölés jár nemzedékről-nemzedékre, hogy egykor
kecskeszakálu ellenség töméntelen száma lepi el a tájat,
magával hurcolja az egész férfi-lakosságot, belőlük csak
annyit hagy meg, amennyi egy diófa árnyéka alatt elfér.
Karinthiában a néprege szerint varázslat folytán sok szűz
él kígyóvá változottan, fölszabadulásuk pedig majd akkor
esik meg, ha a magtörő holló diót ejt a földre s abból
diófa sarjad, ebből bölcsőt faragnak s az első gyermek
lesz a megváltójok, akit e bölcsőben ringatnak. A tren-
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csénmegyei tót lányok karácsonykor diót törnek föl, a
belét kieszik, a héjába pedig minden étekből tesznek
valamit s azután egybeillesztve összekötözik s a párnájok
alá rejtik; megálmodják igy, kihez mennek férjhez. A
déltiroli nép igy zeng altató dalt: Csicsija babája, hej
dió, dió.
A diófa barkái körül röpködő legyek a Bibio Marci
légyfajhoz tartoznak, de nem ártanak neki, sem más
fának. A dió illatos lombján nem terem meg a hernyó,
nem lakik rajta semmi ártalmas bogár vagy kukac. Végig
suhan fölötte a rigó, mert rigó eszével kitapasztalta, hogy
nincs a diófán mit keresnie. Villám sem üt belé, azért
szeretik hajlék mellé ültetni. Sima, világos-szürke a
kérge, szép egyenes a dereka, büszkén mutat a sudara
égnek és hosszan lenyúló ágai jóságosán karolják át az
ember lakát.
1896-ban a magyar milleniumi őrömévben ültetett em
lékfák között 4789 diófa van ; csak Menyházán, Aradvármegyében ültettek el 1000-et. Balaton-Almádiban 974
diófa áll kiadó gyümölcsözésben, Gyulai Pál leányfalvi
(Pest-Pilismegye) diófáinak a képét hozta az Új Idők
hetilap 1900. I. 26. száma.
A dió gyümölcse hasznáról Munoz doktor, spanyol
orvos úgy ir, hogy mivel van benne zsiradék, szénhid
rát, cellulózé, víz és egy más sajátos anyag is, az élve
zete igen határozott módon nyilvánul. Ha egészséges
ember huzamosabb időn át ebéd és vacsora után 8 diót
elfogyaszt, a bőrének vértartalma kedvezőbb lesz, arca
rózsás szint nyer, ajka pirosabbá válik. Fokozott adag
orrvérzést is okozhat, a szív működése ellenben erősödik,
a verése élénkebb, energikusabb lesz. Túlságba vinni
nem szabad, mert vértorlódást, forróságot, szédülést okoz
hat. Ezt Munoz orvos 60 emberen próbálta ki. Gyógy
szer tehát a dió vérszegénységben, de méreg a bővérű eknek, kivált ha még helyi gyulladás is v an ; tüdőbajo
soknál ellenben emeli a test hőmérsékletét.
A Juglans nigra magvairól az a hiedelem, hogy mér
gesek, holott azok az olajos gyümölcsök bátorságosan
ehetők, noha korántsem oly ízletesek, mint a nálunk
közönségesen elterjedt és kedvelt királyi diófa termette.
Sertés vagy baromfi följavitására igen ajánlható a fekete
diófa diója, kivált pedig pulykáknál.
A diófa árnyékában heverek,
Fenn az ágon susognak a levelek,
Azt susogják a diófa levelek:
Soh'sem leszek rózsám boldog te veled.
A galy hegyén párosán nő a dió,
Párjával él e világon, a ki j ó ;
Ha megérik, édes a dió bele,
Hej de szívem sötét búval van tele.

18. szám.

ERDÉSZ

A növények életerejéről.
A növények szívós életerejét igazolják a következő
adatok:
Szicziliának partjairól az Agave americana-nak kisebbnagyobb példányait gyakran sodorja a tengerbe a vihar,
honnan aztán hónapok múlva félig elkorhadt levelekkel
kidobja az ár a partra. Ezek az agavek a parton rende
sen újból megerednek, sőt a földből kihúzott s két évig
ott hevert példányok újból kihajtanak, ha azokat a földbe
rendesen beültetik. Kalabriában Palmi környékén pom
pás olajfa-erdők állanak. Ezelőlt hat évvel egy nagyon
öreg olajfát gyökerestől kifordított a szél. Nehéz feladat
lett volna ezt a hatalmas fát eredeti helyére visszaül
tetni, otthagyták tehát a földön, ahogy a vihar feldön
tötte, gályáit Iefürészelték s a törzset a gyökfőnél levág
ták. A törzs azonban így gyökér nélkül is él, zöldéi, gá
lyákat bocsátott. A széldöntött olajfákat rendszerint viszsza ültetik a földbe, gályáikat tőből mind levágják; a
fák azért újból kihajtanak és 3—4 év múlva ismét ter
mést hoznak.
A Morus alba leveleit kétszer egészen leszedhetjük,
a fa uj leveleket hoz.
A Cyperus rotundus olyan dudva, melyet egészen
kiirtani lehetetlenség. Sötétbarna apró gumóit hiába
hagyjuk 3 éven át a földön, a napon ; amint föld alá
kerülnek, azonnal kihajtanak. A gumók a vízben is bá
mulatos életerőt tanúsítanak. Öt hónapon át vízbe téve
nem rothadnak, hanem megerednek.
A Celtis australis öreg példányainak nyár derekán
hiába égetjük le összes leveleit, a fa nem pusztul el,
hanem mielőbb megújul. Az olasz gesztenyeerdőkben
szenitő munkások a celtis fák belsejébe télen tüzet rak
nak, hogy a fák kivesszenek; mindazonáltal azok még
sok éven át küzdenek az élettel.
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥*¥¥

Felhívás.
Tisztelettel felkérem mindazokat a szaktársakat, akik
a beszterczebányai vagy a miskolczi m. kir. erdőfelügye
lőség területén laknak és Podhradszky erdőigazgató esz
méjét a vidéki erdészeti egyletek megalakítására vonat
kozólag pártolják, hogy velem ez év december 31-ig
közölni szíveskedjenek: vájjon van-e szándékuk a jövő
év február havában Miskolczon tartandó előértekezleten
megjelenni s az ott szervezendő egyletbe belépni.

Imecs Béla.

így dalol Kiss Illés; de nem ő az egyedüli magyar
lélek, aki a diófát szívfájdalom kifejezésére, talán enyhí
tésére ajkára, lantjára vette. Nagy két koszorút kötöttünk
már ilyen diófa virágokból: „Képek a növényvilágból
1887.“ és „A fák birodalmából 1903.“ c. könyveinkben.

Hanusz István.
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Józsa Gyuri agarai.
Nem ismerek nehezebb kérdést, mint a t. olvasó kö
zönségnek egy Józsa Gyuri-féle dolgot leírni. Nehéznek
tartom ezt két okból. Az első az, hogy ha annyi selyem
papirosba burkoltan adom elő, amennyiben azt a t. olvasó
egyik-másik része megkívánja, akkor nem oly sikerült a
leírásom; a második megint az, hogy ha úgy adom elő,
ahogy ez megtörtént, félő, hogy valaki kihágásért bepa
naszol. Mind a kettőt szeretném elkerülni. Ezt könnyen
meg is tehetném, ha t. i. lemondanék annak az Írásáról,
amit leírandó vagyok. Ha meg lemondok, megfosztom
magamat azon élvezettől, hogy lelki szemeimmel lássam
azokat a régi jó humoros dolgokat, amik mai napság
már úgy sem történhetnek meg, mert az emberek ahhoz
már kihaltak. Ha azonban élnének, sem volna ahhoz sem
mód, sem idejük, hogy a régi jó bohóságaikat felújítsák.
Másforma már az élet, mások az emberek és másformák
a nevettető történetek. — Talán azok a régi dolgok a
mai embereknek unalmasak is!
Azért mégis papírra vetem a leirandókat azon tiszte
letteljes kérésem előterjesztésével, hogy ha egyes kifeje
zéseket nem a valóságnak megfelelő öltözetben állítot
tam a t. olvasó közönség szemei elé, bocsásson meg
ezen turpisságomért és azon reménynyel, hogy hölgyolvasó
ezen cikket úgy sem olvassa el, már a cim elolvasása
is untig elég arra, hogy tovább fordítson, érdemesebb
dolog után kutatva.
Hogy hány agara volt Józsa Gyurinak? Azt egész bi
zonyosan nem tudom. A szobájában azonban állandóan
hat feküdt, még pedig oly mozdulatlansággal, hogy a
belépő ember azt hihette volna, hogy valamennyi meg
van dögölve, ha mind a hatnak a szeme nem lett volna
nyitva és nem égtek volna oly tűzben, mint megannyi
égő szivar a sötétben. A hat agár három felé feküdt.
„Sólyom“, „Fecske“, két hófehér nőstény, egy divánon;
úgy látszik, ezek voltak a legkedvesebbek, mert ezeknek
jutott a legszebb hely. „Sármány", „Rigó“, két fekete
tarka him az ágy előtt levő óriási medvebőrön. A „Rabló“
és „Vezér“ pedig két egérszőrű gyönyörű heréit állat,
a szoba középső ablakánál leterített rongyból szövött pok
rócon.
Ez a hat elkényeztetett nyúlverő azonban remek szobadresszurával birt. Egy a gazdájok fogai között kieresztett
„pszt“-re valamennyi felállott és ahova a gazdájok őket
intette, odaálltak, de mindég párban, vagyis egymás mellé
a két him, egymás mellé a két nőstény és végül a két
eunuch. Ott addig álltak és figyeltek, amig más helyre
nem intette őket, ott újból párosán álltak. Ha azt mondta
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nekik Józsa Gyuri, hogy „helyre“, akkor meg valamennyi
visszafeküdt a helyére, de megint csak párban. Ha pedig
azt vezényelte nekik a nyitott ajtó felé mutatva, hogy
„ki", akkor mind a hat, mint a nyíl, ugrott ki az ajtón.
Ha ilyenkor valami boldogtalan embert vetett a sors az
ajtó elébe, az biztosan hanyatt vágódott a hat agár ug
rásától. Igaz, hogy nem történhetett valami erős baja, de
hát abban az időben ép úgy nyavalyatörést kapott az
ilyen meglepetéstől az ember mint most. A nyavalyatö
rés pedig abban az időben is rossz betegségnek tar
tatott. Egyszer ilyen gyenge tréfával egyik regalebérlőjét
lepte meg, ki annyira megilletődőtt, hogy rögtön elfelej
tett beszélni, nem is tanult meg, csak a halálos ágyon,
akkor is azt kívánta, hogy a hat agár a saját gazdáját
kosztolja fel. — Máskor azonban semmiféle galibát nem
csinált ez a hat állat, azoktól mindenki szabadon jöhetett,
mehetett, még bent a szobában is, mert azok bizony
meg sem mozdultak volna kommandó nélkül, még ha
nyulat bocsájtottak volna közéjük is. — Azaz, hogy meg
mozdultak egyszer és ép ezt akarom elmondani, — job
ban mondva leírni.
Farkas Miksa volt abban az időben azon a vidéken
a csendbiztos. Réme első sorban a szegény zsidónak és
másodsorban a muzsikálni nem tudó cigánynak; más
náció azonban élhetett tőle úgy és ott, ahol és ahogy
akart, különösen élhettek az akkori szegénylegények,
akikkel olykor éjszakánkint a hortobágyi csárdában azon
célból találkozott, hogy a ferbli és huszonegyben egy kis
oktatást szolgáltasson közöttük szét. Ezen oktatásért nagyon
természetesen nem mulasztotta el a tandíj beszedését
sem. Amit aztán szegények (a szegénylegények) meg is
fizettek szívesen. Ez volt az adójuk az iparengedélyök
után.
Egy ilyen adó-egzekválás elmúltával gondolta rá magát
Farkas Miska, hogy meglátogatja Józsa Gyurit. Ezt te
hette is, mert útban is esett, ott azonban nem mert az
oktatásával előállani, mert a tandíjat Józsa Gyurinál min
dég a tanár fizette. Ő nála különben nem csak ez, de
minden megfordítva törtépt. Ott még a vendéglátás is
máskép alakult mint más rendes háznál. Hát mondom
útba ejtette azon jó szándékkal, hogy míg a lovai egy
abrakot kapnak, addig ő is harap Józsánál valamit, sőt
a pincetokot is megtöltheti, ami bizony a két éjjelen át
tartott előadás alatt teljesen kiürült. „De úgy gondolkozz,
Pista, — a kocsisának mondta ezt, — hogy ki ne fogj,
mert ha a lovak farkát levágatja Józsa Gyuri, akkor meg
én a te fejedet fogom levágni!“ E miatt Pista nem is
fordult be a kastélykertbe, hanem a kapuban fogott
hozzá a lovak kosztolásához, Farkas Miska pedig ment
gyalogszerrel fel a híres kastélyba, amelynek állítólag
nem volt teteje, mert az építészt is „eliréfálta“ az ura
ság, aki is tréfából abban hagyta a kastély építését, mit
is a béresekkel végeztetett a tulajdonos, de olyan formán,
hogy egy szalmakazalat rakatott fel a kastélyra tető he
lyeit, így aztán biztosíttatott minden zivatar ellen annak
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a belseje. Az is igaz azonban, hogy ezen kastélytetőben kérdezi a vendégétől: — Te Miska, csakugyan nem csi
valóságos egér-, veréb- és bagolylaktanya volt egy raká náltál te egyebet, mint amit elmondtál?
— Bizony Isten — feleli ez neki nagy lelki nyug
son. Na meg aztán idővel igen szép formát is kapott.
Ahogy Farkas Miska felért a kastélyba, kérdezi ott a vással.
— Gondolkozzál csak, nem szelídítettél egyet?
cselédeket:
— Megállj csak! gondolkozik amaz. -— Talán . . . .
— Itthon van-e a gazda?
— Itthon van — felelik azok — de valahol kint van Persze . . . . amikor lefeküdni készültem, a nyoszolyád
az istállókban. Majd valamelyikőjök meg fogja keresni, előtt egy jó nagyot cselekedtem.
— Na hát cimborám, innen keletkezett a hiba!
addig tessék bemenni a szobába!
— Hogy-hogy — kérdezi a csendbiztos.
Be is ment 1
— Hát úgy kedves pajtás — magyarázza Józsa Gyuri
A hat agár most is úgy feküdt mint rendesen, mind
egyik a maga helyén mozdulatlanul. Farkas Miska be — hogy ez a hat agár mindég a szobámba fekszik. Va
teszi maga után az ajtót. Az agaraktól megilletődve a lamennyi állat oly tiszta állat ma, hogy még ha szellenlegközelebbbi székre leül. Az agarak meg sem mozdul teni akar is, az ajtóhoz megy és ott addig vár, amig ki
nak. Bátorságot vesz magának, tovább megy az almárium nem bocsájtom. Gázfejlesztést a világ minden kincséért
felé, bort lát ott, abból szeretne inni. Az agarak még sem eszközölne idebent egy sem. Erre pedig úgy
mindég mozdulatlanok! Kiönti a bort, megissza, sőt a szoktattam rá őket, hogy ha valamelyik akár hangosan,
pipatoriumnál rágyújt egy olyan nagy tajtékpipára, hogy akár alattomban megcselekedte a gázfejlesztést, az ajtó
a mai ember ö.nkénytelenül is megemelné a kalapot ban álltam a korbácscsal, aztán azt vezényeltem, hogy
előtte, el kezd járkálni a szobában. Az agarak most is „ki!", amikor aztán mentek kifele, irgalmatlanul elpüfölcsendesen feküsznek 1 — Na ezektől ugyan elhordhatnék tem valamennyit, mert nem tudtam, melyik a hibás!
Valószínű tehát, hogy a mikor te ezen bűnbe estél, az
innen mindént! — gondolta magában és elkezd kutatni,
kotorászni. Közben egyik-másik agárnak megsimogatja a agarak nem gondoltak te rád, hanem egymást gyanúsí
szőrét, hanem azok még erre sem adnak semmit, fe tották, amiből kifolyólag azon terv szülemlett meg az
küsznek nyugodtan tovább, csak a szemük mozog. Ilyen agyukban, hogy nem várják be azt, míg kinyitják nekik
csendes vérü kutyák társaságában bizony hamar megunta az ajtót és ott sorba verik őket, hanem mennek, amerre
magát. Egy nagy farkasbőrrel takart lószőrpárnás nyo- tudnak. Az ajtón való kimenés után pedig elsősorban az
szolya volt a szobában ; már arra készült lefeküdni, hogy ablak következik, tehát ott mentek ki. — Bizony kedves
úgy várja be Józsa Gyurit, amikor mind a hat agár egy barátom, több esze van ezek közül egynek, mint hat
j §
szerre felugrott és aló neki a bezárt ablakoknak. Csinn! csendbiztosnak! — végzé be szavait.
csinn ! bum szt! . . . . mind a három ablak bezúzva, a
hat agár azokon keresztül kiugrott az udvarra 1 . . . .
Szegény csendbiztost a hideg kiverte.
Mi a fészkes fecske történt itt?
— Szólj már Miska mit cselekedtél itt? — kérdi az
azon pillanatban belépő házigazda. Hová lettek az aga
raim ? Az ablakok miért vannak kitörve ?
— Nem tettem én barátom semmi különöset, hacsak
az nem volt különös cselekmény, hogy öntöttem egy
Egy igazi párbaj.
pohár bort, rágyújtottam egy pipádra, aztán készültem,
Irta: T á rká n yi Lajos.
hogy a nyugvóhelyeden végigfekszem és ott fekve be
várom, mig beérkezel; de hát, mint ahogy látod, erre
F. év november hó 22-én délután 4 óra tájban párját
már nem volt időm. Közben megtörtént a szerencsétlen ritkító látványosságot élveztem többed magammal. Ér
demesnek tartom, hogy ezen látványt, bárcsak halovány
ség. Te szintén jöttél és így nem fekhettem le.
— Na ez csodálatos — jegyzi meg a házigazda — körvonalaiban is, mint eddig tudtommal teljesen magában
ilyen még nem történt a házamnál!
álló eseményt, e lapok olvasóival közöljem.
Aztán nekiültek és kvaterkázás közben tárgyalták to
Igen szép, derült, hideg alkonyat volt, a leáldozni ké
vább az agár-ablakversenyt, de az okot nem tudták ki szülő nap már-már letűnt a Berva hegy mögött. Fele
sütni. Úgy egy jó óra múlva füttyent Józsa Gyuri az ségem és egyik menyecske-lányommal a falun kívül az
agarainak, akiket a távoli istálló előtt látott a lyukas ab „Akasztó bérc" oldalában levő pincémbe mentünk he
lakon keresztül és párosával gyülekezni. Azok aztán jöt gyen le, midőn a kopáron sebes ügetéssel közeledett felénk
tek is szépen párosával megindulva, valamennyi lehor- az esteli itatástól elmaradt falubikája a „Piktor." Tőlünk
gasztott fejjel és lábközé vont farkkal somfordálva be az mintegy 80— 100 lépésre állapodott meg; a hegyol
dalba lábával hantokat szórt fel a gyengén fagyott ta
ajtón.
Most már tisztában volt Józsa Gyuri a helyzettel, azt lajból, szarvait hátára csapva hosszú-hosszú kürtszerű vé© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.
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kony, közben szaggatott hangokat hallatott. Kissé kényel
metlenül éreztük magunkat, mert nálam egy vékony bot
nál egyéb védelmi eszköz nem volt, a pince előttünk
ugyan, de közelebb a bikához miot hozzánk, a falu pe
dig, illetve az első ház pár száz lépésnyire. Szorosan
egy kert sövénykeritése mellett húzódtunk meg, várván,
hogy a megvadult Piktor vagy tovább megy, vagy a
csordás jön érte és haza tereli. Nem igy következett.
A Piktor kihivó kürtölésére, a szemben oldalt elterülő
községi erdőből a „Nagy orom“ tetejéből hatalmas bőgés válaszolt. Mintegy kétkedve néztünk össze felesé
gemmel és leányommal, akik már szintén hallottak szarvast
bőgni, de időnk sem volt csodálkozásunknak kifejezést adni,
mert ime egy második bőgés az erdő felől. Az 5—6C0
lépés távolban lévő falusi erdőből még négyszer hallot
tuk a szarvas rövid, de felette mérges hangját, mely
gyorsan közeledett felénk. Piktor az első válaszra meg
torpant és hallgatott, de a második és harmadik bőgésre,
már fokozottabb, kihivóbb csataorditást hallatott. Mi hár
man mintegy megbűvölten hallgattuk a koncertet és vár
tuk a fejleményeket. Pár pillanat múlva a két hegyközti
völgyben zöldelő vetésen megpillantottuk a közelgő re
mek kapitális szarvasbikát, mely mérsékelt ügetéssel tar
tott a vetéseken át az „Akasztó-bérc“ felé.
Piktor egy helyben bömbölt, szarvával és lábával messzeszórta maga körül a gyepes földdarabokat. A szarvasbika
40 lépésre közeledett Piktorhoz, ott megállóit s pár percig
mintha csodálkozva bámulta volna fekete nyakú, fehér
szőrű ellenfelét, de midőn az közben ismét erős kihívó
hangot hallatott, pár szökéssel ott termett a hegyoldalon.
Egy villanás és a két hatalmas állat agancsa, szarva,
koponyája rettentő csattanással ütődötl össze. Soha ilyen
párviadalt még csak képzelni sem tudtam. Piktor ez év
tavaszán került hozzánk a debreczeni gulyákból, ott nőtt
fel Hortobágy szikes legelőjén. Minden porcikája remeken
fejlett. Valósággal mintája az igaz magyar fajbikának.
Testtömege legalább háromszor akkora, mint hatalmas
ellenfeléé, a Bükkség királyáé, a hatalmas szarvasbikáé.
Az első összecsapás után már piros vér folyt a Piktor
homlokáról s hihetetlen dühhel tülekedett a két hatalmas
állat. Piktor testtömegével volt előnyben a szarvasbika
felett, amaz viszont könnyebb, ügyesebb mozdulataival
látszott uralni a helyzetet. A düh mámorában is látható
volt, hogy a küzdelem öntudatosan folyik, mert mindkét
birkózó azon igyekezett, hogy a hegyoldalba, a felső állásba
kerüljön, mert lefelé jobban tudta kifejteni erejét. Ezen
törekvésben a szarvasbika határozottan előnyben volt, mert
ha sikerült is Piktornak a szarvast oldalt tolni, egy gyors
ugrással rögtön felülkerült. Már-már fogadni mertem volna,
hogy a szarvasbika marad győztesnek a porondon, mert
bár már szérűt tapostak a hegyoldalba, Piktor még egy
sebet sem tudott adni ügyesebb ellenfelének, míg ő nem
csak fején, de oldalán is vérző sebet kapott. Eközben a
községből is kiszállongott 8— 10 ember rudakkal és vasvillával felfegyverkezve, féltvén Piktornak, a falu büszke
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ségének testi épségét, kérve-kértek: hozassak fegyvert,
vessek véget a harcnak a szarvasbika leterítésével.
Dehogy avatkoztam volna belé, hiszen ilyen viadalban
még a római imperatoroknak sem volt részük! Mi lehetett
ezen felséges látványhoz képest a gladiátorok élethalál
harca a fórumon? Megrendelt cirkuszi mutatvány! De ilyen
birkózást rendeljen magának bármely koronás fő, ha tud !
A küzdelem már jó öt percig tartott s még mindig
eldöntetlen volt; fáradni, csüggedni nem látszott még
egyik sem.
Egyszer a Piktornak sikerült a szarvast felső állásából
teljesen oldalt tolni úgy, hogy egy pillanat és Piktor kerül
felül, akkor pedig a szarvasbikának vége, mert legyűri.
Ezt érezte talán a szarvas is, mert egy gyors mozdulattal
kikapcsolja agancsait, szétválnak az összenőtt koponyák,
a szarvasbika oldalt fel akar szökni, hogy ismét felső
állásba jusson. Hogy mi volt, kimerülés-e vagy baleset,
melyet a sikamlós talaj idézett elő, de oldalszökésében
oly szerencsétlenül esett hanyatt az erdők királya, hogy
hatalmas agancsai is teste alá kerültek s a pillanatnyi
késedelem elég volt arra, hogy bősz ellenfele, lomha tes
tének egész súlyával rajta teremjen.
Szinte megfagyott a vér ereinkben ezen látványra, mert
valósággal a szarvas csontjait hallottuk ropogni. Rögtön
kiadtam a jelszót, hogy a küzdelemnek véget kell vetni
s rudakkal és vasvillákkal felfegyverzett népség futott a
küzdőtérre, de már — késő volt! Piktor hegyes szarva már
a Bükkség királyának beleit szórta — s a vonagló szarvas
bika párolgó vére szivárgott a küzdőtér feltört talajába.
Győztes ellenfelét alig birta egy sereg ember rúddal,
vasvillával elűzni, mert vak dühében ízekre akarta szét
szedni a szegény szarvasbikát. Midőn végre Piktort sikerült
elhajtani, egy odavetődő erdőőr golyója rövidítette meg a
szegény szarvasbika kínos végperceit.
A küzdelemben Piktor a jobb szemét vesztette s bal
lapockáján kapott mintegy 30 cm. hosszú, de nem mély
hasítást.
A szarvasbikát haza vitettem. Remek 14-es szabályos
agancsai voltak. Az agancspár hossza 105 cm., súlya
10'50 kg. Remeken gyöngyözött, karvastagságú, fekete
szárak, hegyén mint az elefántcsont oly fehér.
Húsz éve lakom a Bükkben, de ilyen kapitális bikát
nem láttam ezideig. Hogy honnan került hozzánk ez a
remek, aránylag rövid, de igen vastag koronájú bika, az
rejtély marad őrökre, mert hogy nem itt nőtt fel, azt
agancsainak az e vidéki agancsoktól eltérő forma és szinkülönbsége mutatja.*
*
*
*
1896. deczember 8-án vadásztunk a tárkányi erdőkben ;
jelen volt a Tisza és Debreczen vidékének két kiváló
* Szerzőnek nézetét e tekintetben nem osztjuk, mert a szomszédos
apátfalvi erdőben, ahonnan ez a kapitális szarvasbika véletlenül tévedt
Tárkány község kis erdejébe, hasonló agancsos van több is, habár
azt nem állítjuk határozottan, hogy azok agancsainak súlya a 10 kilót
megközelítené.
S ze rke sztő.
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vadásza: Kovássy Ferencz és Kovássy Kálmán. Ekkor
hallottuk, hogy két bika egész napon át folyton bőgött.
Tehát az, hogy a szarvas az üzekedési időn túl bőg, az
nem újság előttem, hanem azt, hogy egy szarvasbikát
mely ösztön készteti arra, hogy az erdőn kívül, község
közelében, nyílt helyen, néző közönség előtt felvegye a
harcot a falu bikájával, azt megmagyarázni nem tudom.
Az egész párbaj előttem úgy tűnik fel, mint egy szép
álom . . . .
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Koczavadászok.
///.

M i k i b á c si.

A vadászidény alatt soha egyetlen egy vasárnap sem
múlt el, hogy M. bátyánk ne vadászott volna. Ezzel már
tartozott az egészségének, mert városi ember lévén, egész
hetet a hivatalában töltötte; tehát felhasznált minden
alkalmat, hogy a poros városi levegő után tiszta, friss
és hamisítatlan erdei levegőt élvezhessen. Szenvedélyes
vadásznak nem volt mondható, mert minden tettéből ki
látszott, hogy őt nem annyira a íulajdonképeni vadászat,
mint inkább a jó társaság és a szabad természet vonzotta ;
különben is a délutáni vadászatot egy kis daliás, preferánczozás és poharazásért mindig szívesen elengedte.
Már idős ember volt, mikor én megismertem, de kedélyre
nagyon is ifjú, úgy örült az erdőnek, mint a gyerek. Való
sággal ujjongott, dalolt és táncolt, csak azt nem szerette,
hogy az állásban csendesen kellett viselkednie, mert ott
is nótázni szeretett volna; alig várta, hogy a hajtásnak
vége legyen, mindjárt rágyújtott a miskolczi kisasszony
nótájára s ezzel rendesen elrontotta a következő haj
tást is.
Mindamellett szerette az öreg, ha őt reguláris vadásznak
tartották s hizelgett neki, hogy a társaság központját mindig
ő képezte. De hát mi is szerettük őt, mert csupa szív és
lélek volt az egész ember; nem is törődtünk vele, hogy
az ő társaságában a vadászat nem sikerült s azt nem is
annyira vadászatnak, mint mulatsággal egybekötött erdei
kirándulásnak tekintettük.
Nyilvánvaló volt tehát, hogy az öreg társaságában
komolyan vadászni nem lehetett; csekély eredményt is
igen gyéren tudtunk felmutatni, az öreg pedig évek hosszú
során át teljességgel nem lőtt semmit, sőt még kilátás
sem volt rá, hogy valaha lőni fog valamit. Úgy látszott,
hogy ezzel ő is egészen tisztában volt. Egyedüli vadász
kalandjaként csak azt emlegette, hogy egyszer midőn
bizonyos ok miatt otthagyta az állását, a fához támasztott
puskájára akasztott tarisznyáját egy vörös frakkos úgy le
tisztelte, hogy azt a napon kellett szárítgatnia.
Sokat elgondolkoztam azon, hogy miért vadászik és
miért fog az olyan ember puskát a kezébe, akit a vadászat
egy cseppet sem izgat; aki csak hiúságból hordozza a
puskát, hogy ő is vadásznak látszassák, de véges eszem
mel nem tudtam kisütni az indító okot. Azért egy alka
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lommal bizalmasan megkérdeztem tőle, hogy valóban nem
bántja-e őt az, hogy soha, de sohasem lő semmit.
— Hát tudod — felelte — az igazat megvallva, nagyon,
de nagyon szeretnék valamit lőni, sőt azt is hozzáteszem,
hogy a boldogságom netovábbja volna, ha egy őzet lőhet
nék, de azért nem bánt az sem, ha nem lövök, mert
már huszonhat (!) éve, hogy itt vadászom és még nem
lőttem egy nyúlat sem. Már úgy beletörődtem, hogy szinte
hihetetlen volna nekem magamnak is, ha lőnék valamit.
— No jó, mondám, ha csakugyan akarsz lőni, úgy én
lövetek veled, de azt kikötöm, hogy innen jómesszire
megyünk s az úton sem szabad beszélgetni hangosan,
mert akkor ott is úgy járunk, mint a többi hajtásban;
már pedig az kiméit terület s kár lenne elrontani.
— Kemény ugyan a feltétel, öcsém, mondá az öreg,
de azért szívesen megteszem, hátha nem alszik az ördög!
Ezen párbeszéd után csendre intettem a többieket is és
szó nélkül mentünk a következő hajtásba, melyet magam
rendeztem. Ezt az erdőrészt emberemlékezet óta lefelé
hajtották, mert a rendező fővadász olyan volt, mint a
tormába esett féreg: a megszokottól el nem tért, az újí
tásnak pedig határozott ellensége volt. Én pedig ellen
kezőleg rendelkeztem. Vagyis meghagytam a kerülőknek,
hogy alulról hajtassanak. Miki bácsit kivittem a gödörfőre,
én a tetőre mentem, a többi puskást pedig a fővadászszal
az oldalon állítottam el.
Úgy a hajtás közepe táján hallottam, hogy Miki bátyám
puskázott egyszer. Gondoltam, hogy meg is lőtte az öreg,
mert nem duplázott. Őszintén mondhatom, hogy nagyon
jól esett az a tudat, hogy az öregnek örömet szereztem.
Alig egy-két perc múlva csilingelésszerű zörgést hallok,
de amint a hang irányában tekintek, úgy meglepődtem,
hogy a puska is megremegett a kezemben, mert egy
kapitális őzbak jött felém, melynek a két agancsa között
még egy harmadik is pompázott. No de nem trémáztam
sokáig, mert a másik pillanatban úgy szügyön lőttem
szegényt, hogy élettelenül terült el előttem. Odamegyek,
hát csudák csudája! — a középső agancs nem agancs
volt, h a n e m .............a Miki bátyám karikás vadászkése.
Amint kitudódott, hát úgy történt a dolog, hogy lelőtte
az öreg a bakot, de mivel az még vickándozott, meg
akarta szúrni; azonban a tarkója helyett a homlokán
kereskedett s itt beszaladt a kés a bőr alá. De már ezt
a kínzást a bak sem tűrte, hanem csülökre kapott és úgy
otthagyta az öreget, mint szent Pál az oláhokat.
Szerencséje, hogy én állottam mellette, mert máskép
nem látta volna sohasem a bakot, sem a . . . bicskáját,
amelynek a karikája csilingelt, míg az őz birtokában volt.
Midőn újból viszontlátta az öreg az őzet és a bicskáját,
így kiáltott fel;
— Boldog vagyok! De azért nincs teljes boldogság a

m

Peklényi.
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Vadász kaland.
Ir t a : Z á r e t z k y J e n ő .

Épen holdtölte volt. Az öreg télapó már ráterítette
hosszú fehér köpönyegét a föld meghidegült, megdermedt
testére. Jól tette. Kedves szolgálatot tett ezzel Nimród
fiainak, kik mappául kezdték használni fehér köntösét,
hogy megtalálják a zsákmányok felé vezető utat. A hold
tündöklő fehér tányérja éppen kellő megvilágításba he
lyezte azt a becses természetes mappát.
Jóllehet kötelességeim a szobára szorítottak, de mint
olyan pezsgő-vérü diák-ember nem tudtam közömbös lé
lekkel szemlélni a róka-, farkas- és nyulnyomokkal sű
rűén átszőtt fehér hótakarót. A hold, derült, méla arca
meg oly jól, oly szomorúan illett hozzája! Sz. Dénes ba
rátommal összesúgtunk, hogy az estére félretesszük a
sokat nyomorgatott tudományt főtulajdonosával, a könyv
vel együtt és elmegyünk farkaslesre. Célul a „Piskát keresztjé“-t tűztük ki, mely télnek idején rendes váltója
volt a környék vadjainak.
Rövid félóra alatt kinn voltunk és leültünk egy kőre
a kereszt tövénél, háttal egymásnak. Kinek-kinek az
előtte levő területrész jutott osztályrészül. Egy ideig szót
lanul néztünk bele a holdvilágos éjszakába, figyelve erő
sen, nem jön-e valami préda kőzelünkbe ? Én türelmesen
vártam ; felcsigázott vadász-szenvedélyem élesebbé tettem
látásomat és hallásomat, de nem tudtam felfedezni semmi
puskahegyre valót. Dénes barátom meg, kinek még annyi
vadász-türelmet sem adott az Isten, mint amily csekély
türelemmel vezetgette le Newton tételeit, mathézis-tanárunk felsőbb óhajára, éppen unatkozni kezdett. Elkesere
detten adta ezt tudtomra s még azzal is nyomatéko
sabbá tette unalmának súlyát, hogy . . . fázik.
No Dénes — szóltam neki — nem nagyon égsz te a
vadászszenvedélytől. Aki vadásznak termett, az nem szo
kott fázni egykönnyen a lesen.
Csend lett. Figyeltünk erősen tovább a holdvilágos térbe
mindaketten.
Alig telt bele 10 perc, Dénes ismét elkezdett moz
golódni.
Te Jenő! Nem fázol? — szólalt meg.
Fázik az ördög, ha elhagyta a poklot; az igazi vadász
nem fázik egykönnyen. Te — úgy látom — kocavadász
nak születtél, azért fázol oly nagyon.
Morgott egy kicsit, aztán megnyugodott. Rövidlátó sze
meivel az eddiginél szorgalmasabban kezdé vizsgálni a
rábízott határt.
De már egy negyedóra múlva megint megszólalt: Te
Jenő! Én hazamegyek.
Mégy a pokolba! — förmedtem rá. — Nem azért jöt
tünk együtt, hogy külön menjünk haza.
De mikor annyira fázom! ?
Fázol ? Mond meg már őszintén, hogy félsz! Hiszen
rajtad vastagabb kabát van, mint rajtam.
Én, hogy félnék? Nem ijedek meg az árnyékomtól s

321

tudom Istenem, hogy ha valami vad kerülne elém, úgy
lepuffantanám . . .
Nem folytatta tovább, hanem erősen hátba lökött, s
I fontoskodó arccal súgta, hogy lát valamit a mező
[ szélén.
Néztem, kimeresztettem mind a két szemem, de nem
láttam semmit.
Ej! annyira félsz, hogy rémképeket látsz, Dénes!
De ő nem szólt, csak nézett merően és mozgott gya
núsan, mintha nem érezné magát biztonságban.
Én is megpillantok valami farkas-lompos jószágot.
Puff! Lőttem.
Nagy sikoltás, jajveszékelés támad a nyomában, miben
Dénes barátom hangját ismerem fel. Ott ült-feküdt a ha
von, hányta-vetette lábait, kiábált, ordított, dalolt.
Mi lelt? — kiáltottam rá.
Jaj, ne hagyj! Még engemet egyszer sem tépett szét
a farkas . . .
Aztán ordított, kiabált tovább.
Ne félj! Meglőttem. Nézd csak, nem bírja az elejét !
Jaj, farkas! . . . farkas!
Mit félsz a meglőtt farkastól ?
De ha meg nem lövöd 1
Nézd, meglőttem s odagyujtottam mégegyszer. Ez volt
a kegyelem-lövés.
Mohó sietéssel megyek megtekinteni zsákmányomat,
hát — csodák-csodája — egy kóbor-kutya fekszik előttem,
Megvakartam a fülem tövét, fogtam a puskámat, Dénest felráncigáltam a földről és mentünk hazafelé, de az
én barátomba csak percek múlva kezdett visszaköltözni
a lélek a nagy ijjedtségtől.
Reggel, midőn benső nevetésre fakadtam a történtek
felett, vallotta meg Dénes, hogy ordítása és kiabálásával
a farkast akarta elijeszteni.
Pedig nem sok tudatosság volt a viselkedésében.
Az enyém tudatos volt, de . . . kutyát lőttem.
Ezóta azon vitatkozunk, hogy melyikünk a kozcavadász.
Szerinte én vagyok, aki kutyát lőttem farkas helyett. Sze
rintem ő, kit nem vezetett igazi vadász-szenvedély s lö
vés helyett kétségbesett.*
Mikor Dénesnek az apja meglátogatott bennünket s el
beszéltük neki az esetet, azt mondta : „Mindketten koczavadászok vagytok. Te meg küiőnösen“ — szólt Déneshez és egy barackot nyomott a fejére.
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Veszedelmes orvvadászok. Kaposvárról írják: Már
régóta csapatostul járnak a kaposujlaki mezőkön az orv
vadászok és még a vadászati jog bérlőit is folytonosan
veszélyeztetik. Az elmúlt vasárnap Jescheta Ágoston cs.
és kir. hadnagy ment ki Kaposvárról Kaposujlakra va
dászni, ahol egy orvvadásszal találkozott, akit távozásra
* Mindenesetre D. jobban rászolgált a koczavadász névre, mint ön,
aki tudatlanul ejtette el a canist.
Sze rke sztő.
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szólított föl; ez mintegy 70 lépésnyire el is távozott,
ekkor azonban egy fa mellé húzódva, a hadnagyra irá
nyította fegyverét s elsütötte. Szerencsére azonban a
sörét csak a gamásnit s a kabátot érte. — A turóczvármegyei Csepcsény község határában elterülő közbirtokossági erdő, ugyancsak a vadorzók garázdálkodásai
folytán, véres eseménynek volt színhelye a minap. Az
erdő vadállománya hosszú ideig közprédául szolgált a
vadorzóknak, mígnem két évvel ezelőtt egy társaság ki
bérelte és állandó őröket alkalmazott az erdőben. Az orv
vadászok azonban nem igen tudtak leszokni a prédáról,
s amikor csak lehetett, pusztították a vadállományt, ami
nek az lett a következménye, hogy az erdővédek és az
orvvadászok között állandó volt az ellenségeskedés. A
múlt évben egy Hupicskó Antal nevű híres orvvadászt
halva találtak az erdőben. A vizsgálat nem tudta kiderí
teni, hogy ki lőtte agyon Hupicskót, bár több mint bizo
nyos volt, hogy a vadőrök ölték meg. Hupicskó rokonai
megesküdtek, hogy boszut állanak az erdővédeken. Hoszszu ideig lestek az alkalomra, mig legutóbb elérkezett az
idő. Hupicskó István, Podvaczky György, Lestyán István
és Podrugyán János orvvadászok múlt vasárnap éjjel az
erdőbe mentek, hogy őzre lessenek. Amint az első lövés
eldördült, megjelentek nyomukban a vadőrök is, akik
puskatüz közé fogták az orvvadászokat. Ezek a vesze
delmet fölismervén, a fák mögé húzódva visszalőttek a
vadőrökre, akik közül Hrabanyák Pétert halálosan meg
sebesítették. De ugyanekkor az orvvadászok közül Pod
vaczky György és Lestyán István is súlyosan megsebe
sült, mire a többi orvvadász elmenekült. A helyszínére
érkezett hatósági közegek Hrabanyák Pétert és Podvaczky
Györgyöt már halva találták, Lestyánt pedig súlyosan
sérülve lakására szállították. A csendőrség az orvvadá
szokat és a harcban részt vett vadőröket is letartóztatta.
Mibe kerül Angliában a vadászat? Nagy Britan
nia téli mulatsága a vadászat, ugyancsak hatalmas öszszeg pénzt emészt fel a gazdagok és a leggazdagabbak
jövedelméből. A vadászat szenvedélyéből nemcsak éppen
a különféle erdészek, vadászok és hajtők szerzik be jö
vedelmüket, hanem el lévén ott terjedve főleg a falkavadászat, ezer és ezer más ember is a vadat űző nagy
urak zsebéből biztosítja mindennapi kenyerét. Ide tartoz
nak mindenelőtt a rókaállomány fentartására és védel
mére rendelt személyek, azután a töméntelen lovász és
istállófiu. A kereskedők és iparosok közül innen szerzik
jövedelmüket mindazok, kik kutyaeledel, lótakarmány,
nyergek, patkók, zablák, kantárak stb. előállításával fog
lalkoznak, nem is beszélve a töméntelen lókupecről, ló
tenyésztőről, fogadósról és hoteltulajdonosról. Úgy mond
ják, hogy az egyesült királyságok területén mintegy 220
millió korona van vadászatba fektetve, míg a vadászatra
fordított összes kiadás szintén meghaladja a 100 millió
koronát. Ezeket a számokat csak akkor tartjuk igazán
érhetőknek, ha megtudjuk, hogy Angliában a múlt évben
204 falka vadászott, amelyeknek, valamint a vadászlo

lő. szári.

vaknak és felszei eléseknek értéke már magában véve is
rengeteg vagyont képez.
Vadászstatisztika Ausztriáról. Az osztrák földmívelésügyi minisztériumnak legutóbb megjelent 1900. évi
statisztikai évkönyvében a vadászatra nézve a következő
adatokat találjuk. Ausztriában 1900. évben 191 vadaskert
volt 153,054 hektár, 11,499 saját vadászterület 7.794,038
hektár kiterjedéssel, 21,641 bérbeadott községi terület és
562 bérbe nem adott községi terület. A bérbeadott va
dászterületek után 3.624,967 korona folyt be, vadkárok
ért pedig biróilag 133,709 korona állapíttatott meg. A
vadőri személyzet 36,106 hivatásos vadászból állott, kik
közül 9816 hatóságilag vizsgázott, ellenben 20.690 egyén
vizsganélküli volt. Az 1900. évben a következő vad ke
rült lelövésre: 16,524 szarvas, 3063 dámvad, 97,246 őz,
9155 zerge, 3625 sertevad, 1.202,914 mezei nyúl, 80,130
üregi nyúl, 776 mormota, 6723 siketfajd, 10,883 nyírfajd,
12.076 császármadár, 2123 hófajd, 3158 szirti fogoly,
212.076 fácán, 1.092,847 fogoly, 55,719 fürj, 21,730 er
dei szalonka, 14,178 sárszalonka, 1668 vadlúd, 62,684
vadkacsa, 36 medve, 84 farkas, 48 hiúz, 38,546 róka,
10,548 görény, 49,811 menyét, 31,940 nyest, 1260 vidra,
30 vadmacska, 5164 borz, 147,043 mókus, 1609 sas, 79
suholy, 105,302 ölyv, vércse, kánya, 353,316 varjú és
szarka.
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* Eljegyzés. Palakovics György m. kir. erdészjelölt
eljegyezte Désen Török János m. kir. pénzügyi számta
nácsos leányát Olgát.
* Halálhír. Idősebb Roszinszky János ny. m. kir.
erdőmester — a magyar erdészek nesztora — e hó
3-án 81 éves korában Liptószentmiklóson elhalálozott.
Béke poraira!
* Tölgyfaeladás. A nagyalmási, kolozsmegyei, úrbére
sek 3535 m8 műfára és 696 m8 tűzifára becsült tölgy
fakészlete, mely a Magyar Erdész október 1-én meg
jelent számában 40 ezer korona kikiáltási árral eladásra
hirdettetek, az október 20-án megtartott nyilvános árve
résen 50,500 korona áron kelt el.
* A napsugarak hatása. Érdekes megfigyeléseket tet
tek a nyáron hat öszvéren egy amerikai szénbányában,
ahol az állatok négy év óta nem láttak egyéb világos
ságot, mint a bányászok lámpásainak gyér fényét. Most
azonban, amikor ismét napfényre kerültek, mindegyik
behunyta a szemét a nagy világosság miatt s körülbelül
félóráig maradtak igy, amikor szabadon bocsátották őket
a legelőn. Eleinte reszkettek, mintha valami ismeretlen
veszélytől féltek volna, végre azonban lassan-lassan ki-
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nyitották a szemeiket s bámulva néztek körül, majd pedig
újra behunyták szemeiket s csak naplemente felé nyitot
ták fel ismét. Akkor azután valamennyi rettenetes ordí
tásba kezdett, majd pedig eszeveszett ugrándozásba fog
tak, henteregtek a földön, futkostak a legelőn, mintha
megvadultak volna. A napfény és a szabad levegő sok
kal fontosabb volt most nekik, mint az evés s a buja
rét egyetlen fűszálát sem érintették az első napon örö
mükben.
* M ézeltevés. Legjobb, ha a mézet mázos fazékban
vagy üvegedényben tesszük el. Az edényt egyszerűen le
kell takarni, esetleg kössük be pergamentpapirral, ez még
jobb. A méhészek rendszerint viaszkot olvasztanak fel s
azt öntik a méz tetejére, hogy a levegőtől elzárják, per
sze ezáltal még tartósabb. Fahordócskába is el lehet tenni
a mézet, habár ez nem nagyon jó, mert ha sok ideig
áll benne, akkor a hordó meghasad, léket kap. A pléhbői készült edényt, mint méztartót, a legtöbben nem szí
velik, azt állítják, hogy ettől rossz ízt kap a méz. Ez
lehetséges, ha hosszabb ideig áll benne, de rövid ideig
bátran tarthatjuk ilyen edényben, anélkül, hogy ízét ron
tanék. Állítsuk a mézzel megtöltött edényeket száraz
helyre. Az erős téli hidegtől óvni kell, úgyszintén a nagy
melegtől, mert mindkettő ártalmára van a méznek.
* Ágyuk a léghajón. A japáni kormány ugylátszik,
minden elképzelhető eszközt igyekszik felhasználni, hogy
ellenségét, a nagy Oroszországot tőnkretegye. Legújabban
képviselői utján alkudozásokba bocsátkozott dr. Greth
Ágoston san-franciscoi mérnökkel, hogy nem lenne-e haj
landó az általa feltalált különös szerkezetű léghajót, a
California Caglet, a japáni kormány rendelkezésére bo
csátani ? Hogy mi az alapjuk ezeknek az alkudozások
nak és tulajdonképen mit akar a japáni kormány a lég
hajóval, arra vonatkozólag maga dr. Greth adta meg a
felvilágosítást. A mérnök ugyanis olyan szerkezetet talált
föl, amelylyel a léghajóról húsz darab ötvenfontos dinamit-löveget olyan pontosan tud kezelni, akárcsak a nagy
csatahajók ágyúikat. A japánok tehát most a magasból
akarják az ellenséget bombázni és dr. Greth hajlandónak
is mutatkozott találmányát s annak működését a csata
téren személyesen bemutatni. A modern technikai hala
dás terén az uj léghajó mindenesetre vívmányt és hala
dást jelent, hanem kérdés, hogy mit szól a dologhoz a
hágai békekonferencia ?
* A tej javítása. A tehenes gazda tudja, hogy az
egyes tehenek tejének minősége sűrűn változik. Ezért
aztán a fogyasztó őt mindjárt vizezéssel gyanúsítja. Egy
bajor tejgazdasági újság azt mondja, hogy ha a tehén
teje vizes, napi félkiló zabbal már lehet rajta segíteni.
Ez kövérebbé s izletesebbé teszi a tejet is, de meg a
vajat is. Lelkiismeretesen végzett próbák szerint, amely
tehén napi 1 kiló zabot kapott, annak fokozatosan sza
porodott és javult a teje úgy, hogy az elfogyasztott zab
árát behozta a tejtöbblet; a minőség javulása s a bővebb
vajtermés pedig megmaradt tiszta haszonnak. A bajor
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tehenészetek egyébként rendesen etetik a zabot, de sze
mesen és nem őrölve, hogy az állat jól benyálazza s
alaposan elkérődzzék rajta.
* E rdőőri szakvizsga. Az ez évi nagyszebeni erdő
őri szakvizsgák Székely Mózes dévai kir. erdőfelügyelő
elnöklete alatt Sümegh Ignác m. kir. erdőmester és Len
csés Ambrus m. kir. erdész közreműködése mellett folyó
évi október hó 19., 20. és 21-én tartattak meg.
Az eredmény a következő: A vizsga letételére 16
egyénnek adatott engedély, kik közül a vizsgáló-bizott
ságnál 15 jelentkezett.
Az Írásbeli vizsgát valamennyien letették s igy mind
nyájan a szóbeli vizsgához bocsáttattak.
A szóbeli vizsgát 2 egyén kitűnő, 4 egyén jó, 8 egyén
kielégítő eredménynyel tette le, míg egyik vizsgajelölt a
követelményeknek meg nem felelvén, bizonyítványt nem
kapott.
Szebeni.
* A fenyőméz, miként általánosan tudva van, nem
jó téli eledel, mert túlságos sok dextrint tartalmaz, ami
től a méhek aztán tavaszszal vérhast kapnak. Nálunk
ez a körülmény nem szokott valami nagy bajt okozni,
mert a fenyők elég korán virítanak és mire a méhek betelelésére kerül a sor, a fenyőmézet a méhek már régen
elfogyasztották és fiókákat neveltek vele és helyébe más
mézet hordtak. Nem úgy a Schwarzwaldban, miként ezt
egy odavaló méhész a dornbirni méhészeti vándorgyűlé
sen előadta, midőn a gyűlés a cukorral való etetést kár
hoztatta. Szerinte a schwarzwaldiak — főként a sikeres
betelelés szempontjából — kénytelenek a fenyőhordás
után az összes mézet kipergetni, amennyiben a hordás
annyira megcsappanna, hogy a méhek nem tudnának
elegendő télirevalót gyűjteni, a hiányt cukorral pótolják.
Nem nekünk való eljárás.
* Turfa-papiros. A turfát célszerűen lehet felhasz
nálni papiros gyártására, ha a turfában levő elemi szá
lakat a sok rátapadt piszok-rétegtől megszabadítjuk. Ez
a tisztítás azelőtt mindig nagyobbrészt chemiai utón történt,
alkaliákban való főzés stb. által. Újabban egy tisztán me
chanikai módszer van, melynek segélyével szintén fel
bontható és tisztítható a turfacsomókban levő szálas ter
mény. Az eljárás két műveletből áll, t. i. mosásból és
az ezt követő csomóbontásból. A mosásnál kavaró szer
kezetek súrolják az anyagot úgy, hogy ezáltal egyrészt
a piszokrészektől szabadul s már részben a csomók is
bontatnak. A tökéletes csomóbontás egy olyan készülék
ben történik, melyben az anyag sokszorosan rövid ideig
tartó összepréselésnek lesz kitéve, miáltal a szálas ter
mények sokszoros kisajtolása és újra való duzzadása foly
tán a csomóbontás teljesen elérhető. Az így nyert durva
foszlat azután egy finomabb foszlatóra, tulajdonképen
bontóra kerül, melynek berendezése az előbbivel egyezik.
A surlás, őrlés, és préselést addig folytatják, mig finom
foszlatokat kapnak, melyet a szokásos módokon dolgoznak
fel papirossá.
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18. szám.

Szaktársak! Ha hirdetéseket küldtök vala
mely lapba, ne feledkezzetek meg a Magyar
Erdészről sem ;* tudjátok, hogy az semmiféle tá
mogatásban sem részesül s csupán az előfizetési
és hirdetési dijakból tartja fenn magát.
Igen tisztelt Szerkesztő Úr!

Akáczcseniete.

Becses lapjának november hó 1-én megjelent számá
ban „Egy erdőfelügyelő balesete“ cim alatt a tévesen
értesült napilapokból átvett s engemet mulasztással, il
letve eljárásomat szabálytalansággal vádoló s ennek kö
vetkeztében vadászreputációmat megtámadó cikk jelent
meg. A rámnézve oly szerencsétlenül végződött hajtás
közben tanúsított eljárásom igazolására s fennebb emlí
tett vadászreputációm helyreállításának érdekében kérem
e helyreigazításnak helyet adni.
Én, ki a szárnyon állott vadászok egyike voltam, a
nádas szélén elfoglalt helyemet elhagytam ugyan, de ezt
meg kellett tennem azért, mert a hajtók előnyomulása
folytán a szárnyon velem együtt felállított vadásztársaim
hozzám közeledtek, minek következtében a köztünk lévő
távolságot megtartandó, nekem is előre kellett haladnom
s előre is haladtam a nádas azon sarkáig, mely sarok
az élen álló vadásztársaim vonalába esett. A midőn a
sarokponton — a hajtás végét bevárandó — megálltam,
mintegy 15—20 másodperc múlva történt rám a lövés.
Amint tehát ezekből kitűnik, én helyemet nem szabály
tanul hagytam e l; meglövetésem ennélfogva annál kevésbbé történt az én hibámból, mert aki vadászember és
hajtóvadászatokon már részt vett, annak ismerni kell
azon szabályt, hogy ha nemcsak a fővonalon, hanem a
szárnyon is vannak puskások, akkor a fővonalon állók
nak a szárnyvonalak felé és viszont a szárnyvonalon me
nőknek a fővonal irányába lőni egyáltalán nem szabad.
Megjegyzem még — amit ugyan minden vadásznak,
ki hajtóvadászaton részt vesz, tudnia kell — hogy a szár
nyon levő puskások a hajtók előtt haladnak a fővonal
felé és ezen lassú előhaladást jelezni egyáltalán nem
szokás, mert a szárnyon levőknek ezen előrehaladását a
fővonalon állóknak már a vadászati gyakorlatból tudniok
kell.
Fogadja igen tisztelt Szerkesztő Úr őszinte tiszteletem
nyilvánitását, mellyel maradok kész szolgája
Temesvár, 1904. nov. 29-én.

Dömötör Tihamér,
kir. erdő felügyelő.

Hogy hibát ki követett el, az oly világos, minthogy
kétszerkettő négy. Szabad-e vadásznak bárhol és bármily
körülmények között fegyverét elsütni, anélkül, hogy meg
győződött volna mire adja le a lövést? Ugy e hogy nem?
Tehát ha még szabály ellen hagyta volna is el D. helyét,
szomszédjának akkor sem lett volna szabad ráfogni puskáját,
mig tisztában nincsen azzal, mi mozog, ki jár a nád között.

Egyéves akáczcsemete kerestetik

a jövő évi tavaszi ültetésekhez.
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hová az előfizetési és hirdetési dijak, valamint a lapba szánt közlemények küldendők.

Boldog ujéüet.
A z évforduló alkalmából előfizetőinknek,
munkatársainknak és ügy barátainknak, szerencsekivánatait ezen az utón küldi
a SZ E R K E SZT Ő .

Egy kis összehasonlítás.
— Visszhang a .Felh ő és N apsugáréra. —

Aki a napilapok „Megyék és városok“ czfmű rovatát
ez év julius—szeptember havában némi figyelemmel
kisérte, gyakran olvashatta, hogy a m. kir. belügyminiszter
ez vagy ama vármegye törvényhatósági bizottságának a
vármegye tisztviselőinek illetmény-rendezésére vonatkozó
határozatát jóváhagyta.
Most, midőn az 1904. évi X. t.-c. alapján a vármegyei
alkalmazottak illetmény-rendezése az egész országban
megtörtént, azt hiszem, nem lesz érdektelen, ha annak
egyes részleteit e lapok b. olvasói előtt ismertetem.
Távol áll tőlem az, mintha ez érdemes tisztviselői kar
illetmény-rendezése bennem az úgynevezett „kenyéririgy
séget“ költötte volna fel s ez adta volna kezembe a tollat
e sorok megírására, mert hisz rajtunk —- kik már 25—30
éve benne vagyunk a „m. kir. államerdészet“ boldog
státusában — ez már úgy sem segít; de szolgálatot vélek
tenni e sorokkal azon kartársaimnak, kiknek fiai a közel
jövőben pályaválasztás előtt állanak. Hadd lássák, vájjon
érdemes-e most a már 4 évre felemelt erdészeti főiskolába
küldeni fiaikat? Hadd lássák, vájjon érdemes-e az erdészeti
pálya jelenlegi viszonyai között erdőmérnökökké neveltetni
őket akkor, midőn már az erdőmérnöki pálya sem az
időtartamra, sem pedig a ráfordított anyagi áldozat tekin
tetében a mindenütt boldogító jogi pályának mögötte semmi
tekintetben nem marad ; egyszóval: midőn ugyanazon idő
alatt és költség mellett, de sokkal kevesebb fáradsággal
végezhető el a jog, mint az erdőmérnőkség.
Ez utóbbi állításom igazplásául szabad legyen csak
annyit felhoznom, hogy míg az. erdészeti pályán az a
hallgató, ki az előadásokat és gyakorlatokat szakadatlanul
nem látogatja, tankönyv után ugyancsak nehezen vizsgáz
hatnék le : addig a joghallgatók közül számosán éppen

■

R ekla m á ció k
S Z É K E L Y és IL L É S céghez
U n gv á rra intézendők.

csakhogy beiratkoznak, már is otthon vannak, vagy pedig
foglalkozást keresnek, sokszor szakuknak nem is megfelelő
irodákban és csak vizsga előtt pár héttel mennek fel az
egyetemre, amint ezt évről-évre alkalmam van tapasztalni.
Midőn e ténykörülményt szemlélem és megfigyelem s
midőn az erdészetet fojtogató fizetésrendezés körvonalait
látom a félhomályból kidomborodni, őnkénytelenül felmerül
előttem a kérdés: érdemes-e hivatásul, életcélul oly pályát
választani, mint az erdészet, illetve ma már erdőmérnők
ség? Érdemes-e akkor, midőn már ez a pálya nemcsak
a szellemi, hanem a fizikai erőt is annyira felhasználja,
hogy e miatt közülünk nem egy már időelőtt, remélt cél
jától még nagyon messze, — hogy műkifejezést használjak,
— „letörik“.
Hisz az a sok baleset, betegség, melyek e szak szolgáit
érik, legnagyobbrészt éppen a külszolgálat eshetőségeiben
állhat be.
E megfigyelés, e szemlélődés, valamint a mindennapi
élet tapasztalatai és adatai azt a meggyőződést érlelték
meg bennem, hogy bármely pálya hálásabb, mint az
erdészeti pálya s igen sok pályán jóval kevesebb fárad
sággal és készültséggel, aránytalanul kevesebb anyagi
áldozattal, jobban biztosíthatja a szülő gyermekének jövő
jét, hamarább hozhatja megélhetésre alkalmas állásba,
mint az erdészetnél.
Nézzük ugyanis a legutóbbi időben keresztülvitt s a
már említett vármegyei tisztviselők fizetésrendezését.
Úti figura docet!
A négyévi jogot végzett fiatalember, amint az egyetemről
kikerült, még nem egészen 23 éves s pályázik szolgabirónak.
A törvényhatósági közgyűlés egyhangúlag megválasztja
ez állásra, a X. fizetési osztály 3. fokozatába.
Nem kell neki gyakornokoskodnia; még a szükséges
vizsgája sincs meg és már kész állásba jutott; az ide
vonatkozó törvény megengedi a gyakornokoskodás mellő-;
zését és a szükséges vizsga utólagos letevését.
Ez esetnek szemtanúja vagyok, miután azon vármegye
területén szolgálok, amelyben ez éppen megtörtént.
Ez a pályavégzett fiatalember egyszerre, minden szol-:
gálati idő nélkül jut azon állásba, ahol Te 6— 11 évi
szolgálat után vagy mint m. kir. erdész; 12 év múltán
pedig ott lesz, ahol Te vagy 19—20 évi szolgálat után
mint m. kir. főerdész.
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Igen á m ! de csak még most jön a fekete leves.
Az a fiatalember akkor még csak 35 éves. Carrierjének
éppen a kezdetén van, míg Te, mint főerdész 40 —43
éves vagy és ha szerencse-csillagod ki nem emelt a IX.
fizetési osztály első fokozatának elsői közzé, akkor a Te
carrierednek befellegzett; mehetsz nyugdíjba mint főerdész.
A VIII. fizetési osztályba már be nem kerülsz az állások
mostani aránya mellett.
Állás-arányosítás! ez is szóban volt s kilátásba is he
lyezték . . . nekünk, s megcsinálta a belügyminiszter a
vármegyei alkalmazottak részére.
Abban a vármegyében, melynek területén vagyok, a
vármegyei tisztviselői állások közt 20 állás van, mely
jogvégzettséghez van kötve és e 20 állásból 12 van a
VIII—VI. fizetési osztályba sorozva és csak 8 a X. és IX.
fizetési osztályba, azaz: 60% a magasabb és 40% az
alacsonyabb fizetési osztályba.
A X. és IX. fizetési osztályba sorozott állások is mintegy
átmeneti, ideiglenes állapotok, mert ezekbe tartoznak ép
a példaképen felhozott szolgabirák, olyanok tehát, akik
vagy azonnal jutnak ez állásba, vagy csak pár évet töl
tenek benne.
(Az állás-arányosításnak ilyetén való keresztülvitelét
ajánlom becses figyelmébe azon legmagasabb köröknek,
akiket illet.)
Ha most vizsgáljuk azt, hogy az erdészeti tisztviselői
karnak zöme, t. ' i. az erdészek és főerdészek, hosszas
szolgálatuk után minő állásban vannak a vármegyei
alkalmazottakkal szemben, valóban szomorú képet látunk.
Ugyanis a főerdészek — ha eljutnak eddig, nagyrészük
be is végzi pályafutását; ott, ahol a vármegyei alkalma
zottaknál éppen a jövő kezdődik. Az erdészek egy sorban
vannak a megyei iktató, kiadó és járási irodatisztekkel.
íme, fiatal ember, ki most iratkoztál be erdőmérnöknek,
ki tanulni fogsz négy évig Selmeczbányán, gyakornokoskodni két évig ottan, ahová majdan kineveznek, 10— 13
évi szolgálat után elérsz oda erdőmérnőki okleveleddel,
ahová négy polgári iskola elvégzése és 1—2 évi dijnokoskodás után is eljuthattál volna, t. i. a vármegyei ki
adók, iktatók és a járási irodatisztek részére megállapított
X. fizetési osztályba.
Ilyen előmenetelre való kilátás mellett nagy meggondo
latlanság annak a részéről, ki fiát az erdőmérnökségre
küldi és nagy pazarlást visz véghez pénzével saját kárára,
mert sem a befektetendő szellemi erő, sem pedig az
anyagi áldozat a kilátásban levő előmenetellel nem áll
arányban.
Nevelje postásnak, adó- vagy vám- stb. s ehhez hasonló
tisztviselőnek, amihez az érettségi bizonyítvány már elég
kvalifikáció. Sokkal nyugodtabb, megelégedettebb lesz,
mint az erdészetnél és emellett hamarább és minden
nagyobb költség nélkül jut oly álláshoz, mint a minőhöz
az erdőmérnöki oklevél csak évek hosszú során juttatja.
Az erdészetnek ezen desperatus helyzetében az országos
erdészeti egyesület is felemelte szavát a folyó év május

ERDÉSZ

19. szám.

havában tartott közgyűlésén. Lesz-e eredménye vagy sem,
azt hiszem, a közel jövő már meg fogja mutatni. Hiszen
ha ez így marad továbbra is, akkor mi is elmondhatjuk :
„magyar erdészet! néked jó éjszakát!“

A belügyminiszter úr a vármegyei alkalmazottak fizetés
rendezése alkalmából azoknak hivatalos kiküldetéseik
alkalmával járó illetményüket is szabályozta és pedig e
szabályrendelet szerint napidíj fejében já r :
alispánnak ............ .... .... . . . ... ... 12 K
főjegyző-, árvaszéki ülnök-, tiszti ügyésznek 10 „
főszolgabíró-, I. aljegyző- és árvasz. ülnöknek
8 „
aljegyző-, szolgabiró-, levéltárnoknak... ... 7 „
iktató-, árvaszéki nyilvántartónak
... ... 6 „
írnok-, irodatisz’t- és közig, gyakornoknak__
5 „
dijnoknak
... ... __ ... ....................
2 „ 50 f
hajdukáplárnak __ . .. . .. .... ............
2 „
szolgáknak ........................... ... ... ...
1 „ 40 f
E szabályrendelet mérsékelt, fél- és negyednapidijakat
nem ismer; nem ismer továbbá távolság szerinti vagy
éjjelezés szerinti felszámítást.
A mi agyonrendeletezett utazásainkat és napidijainkat
nem akarom itt ismertetni, mert hisz azt mi magunk jól
ismerjük, de bátor vagyok azt a talányt feladni a magas
miniszteriumbeli uraknak, hogy „az az erdőtiszt, aki a
kezelésnél van mint erdőgondnok és 16 kilométert egészen
meg nem tesz, vájjon a vármegyei alkalmazottak részére
előbb jelzett szabályrendelet szerint kivel számít egyenlő
napidijat?!“
Elhiszem, hogy az urak ott fennt a magas minisztérium
ban ezt ki fogják találni, de miután e b. lapokat esetleg
nem erdész ember is olvashatja, hogy nehogy abban a
hitben legyen, hogy a magyar erdészek kvalifikációjukhoz
képest vannak fáradságos utazásaik alkalmával díjazva,
— ide írom:
: jjun?zs|3j j ]bv[5jb 6[Ozs s s Ji?[di?>[npfeq y
íme fiatal erdőmérnök barátom 1 igyekezz, törd magad
az erdőmérnöki oklevélért! Hiszen 10—20 év múlva bőven
ki lesz ambíciód elégítve . . . . be vagy sorozva napidij
tekintetében a hajdukáplárral és hajduszolgával egysorba.
A napidijak és útazási költségek szabályozása tekinte
tében ugyancsak a f. évi május hóban tartott rendkívüli
országos erdészeti közgyűlés alkalmából illetékes helyre
felterjesztés történt, de hogy minő eredménye lesz, az az
eddig történtek után könnyen kitalálható.
Mert mi történt azóta?! Kaptunk először egy rendeletet,
amely minden tekintetben és téren a legnagyobb takaré
kosságra int, személyes és anyagi felelősség terhe alatt.
Továbbá kaptunk egy másik magas rendeletet az utazások
tervszerű csoportosítása iránt, ami éppen jó paripa arra,
hogy nem egy szőrszálhasogató hivatalfőnök és számtiszt
a minisztériumban szabad tetszése szerint nyargaljon törlő
tollával az amúgy is silány felszámításokon.
Azt hiszem, hogy e rendelet megjelenése előtt sem igen
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volt erdőtiszt, ki a hajdukáplár és szolgai napidijak kedvéért
„Hű bele Balázs“ módjára utazott volna, mert hisz akkor
úgy járt volna, mint az egykori kovács, aki a régi négy
krajcárosokat hamisította, de nékie minden egyes darab
öt krajcárjába került.
Mi is így vagyunk; ráfizetünk mondhatni minden egyes
útra, mert abból a napidijból éjjelezni, egész nap étkezni
és még némi trinkgeldet is adni: „Boskó művész“ legyen,
aki tud.
Hagyjuk e tárgyat! Bár e téren nagyon sok lenne még
a mondanivaló, de mit ér csalóka délibáb után szaladni!
Más idők, más emberek kellenek néked Magyar Erdészet,
akik megértik a te gyermekeid szerény kívánságát!

Elfogult lennék, ha meg nem említeném, hogy bár kis
mértékben, de egyes téren mégis haladunk és szabadulunk
a túlságos bürokráciától.
Általános meglepetést keltett ugyanis a nálunk meglevő
centrálisztikus hatalom uralma idejében azon rendelkezés,
hogy minden m. kir. állami erdőhivatali főnök az alárendelt
gondnokságok vezetőinek évenkint négy heti szabadságot
engedélyezhet.
Ezelőtt ugyanis csak 3 napot volt joga engedélyezni s
ha már 5—6 napra kellett székhelyedről eltávozni, akkor
az erre való szabadságot 1 koronás bélyeges folyamod
ványnyal kellett kérelmezned a minisztertől.
De e kellemes állapotunk sem tartott sokáig; legalább
mindenikünknél nem. Jött a pótrendelet, hogy a fegyver
gyakorlatra behivottaknak a fegyvergyakorlaton eltöltött
idő a szabadságba beszámítandó.
Hát tisztelt fiatal erdész kollegák! jó mulatságot a négy
heti fegyvergyakorlaton töltött szabadsághoz 1
Ti elmondhatjátok, hogy „adtál uram esőt, de nincs
köszönet benne!“
De vigasztalódjatok, mert hisz ha a íegyvergyakorlatok
és az erdészeti szolgálatok közben szerzett rheumátok
gyógyíttatása céljából később négy hétnél több szabadságidőre lesz szükségtek, annak megadása kilátásba van
helyezve, csak „kellően indokolt“ legyen a kérelem.
A vármegyéknél, bíróságoknál az írnok stb. kezelő
személyzet egyszerű bejelentésre vehet igénybe 4 heti
szabadságot; az albirák, kik a IX. fizetési osztályban
vannak, törvényes intézkedés alapján élvezhetnek évenkint
feltétlenül 6 heti szabadságot. Csak nálunk kell mindenből
mindenütt valamit leütni; legyen az költségvetés, úti számla
vagy szabadságidő!
*
*
íme kedves szerkesztő barátom ! sok még nálunk nagyon
is a felhő; felhős az égboltozat nagyon is a magyar erdészet
felett!
De ha majdan egyszer e felhők elvonulnak, ha egyszer
kiderül a magyar erdészet ege, amikor mindazon sérelmek
orvosolva lesznek, melyek a jelenlegi erdészeti tisztviselői
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karnak közös panaszát képezik : akkor hálatelt szívvel fog
mindenikünk a „M. E.“-re gondolni, s ezzel együtt Te
reád, mint aki nyíltan és mindenkor támogattad ügyünket.
*
* ¥ ¥ ¥ + * :* :¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ * ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

Az O. E. E. gyűléséről.
Az O E. E. deczember 18-án tartotta meg rendes évi
gyűlését, melyet 16-án a választmány ülése előzött meg.
A vál. gyűlés a pénztári jelentés tudomás vétele után,
Fekete Lajos főiskolai tanár kir. főerdőtanácsosnak ítélte
oda a Horváth Sándor-alapítvány 1904. évi jutalomdíját.
Kimondotta aztán határozatilag, hogy a Deák Ferencalapítvány ez évi kamatait „Az ákácz monográfiája “
című munka írójának ítéli oda.
Tárgyalta továbbá az egyesületi titkárnak abbeli kér
vényét, mely szerint az ő javadalmazása revízió alá vé
tessék s fizetése olyképen állapíttassák meg, hogy az
öt évi 600 koronás korpótlékkal 25 évi szolgálat után
8000 koronára emelkedjék.
A választmány a titkár kérelmét méltányosnak találta
s később az éves gyűlés is megszavazta a fizetéseme
lést. E fizetésrendezésből valamint más okokból kifolyó
lag az alapszabályok néhány szakaszainak módosítását
is elhatározta a választmány. Ezután tárgyalta Imecs
Béla választmányi tag által a Horváth Sándor-alapitványra
vonatkozólag tett indítványát, mely következőleg szól :

Tekintetes Igazgató-Választmány !
Több egyesületi tagtárs által fölszólíttatva, de a ma
gam részéről is tiszteletteljesen javaslom: méltóztassék
az Egyesület alapszabályainak a „Horváth Sándor-alapitvány“-ra vonatkozó 154— 161. szakaszait beható felül

vizsgálás tárgyává tenni és azoknak módosítása, va
lamint az alapítvány rendeltetésének megváltozta
tására, az Országos Erdészeti Egyesület rendes közgyű
lése elé javaslatot terjeszteni oly irányban, hogy ezen
alapítvány — elnevezésének megtartásával — mindaddig
gyümölcsözőleg el helyeztessék, a mig abból oly intézet
nek létesítése és fölállítása válnék lehetővé, a mely a
gyermeknevelés súlyos terhének legalább egy részét le
venné az Egyesület családos tagjainak vállairól.
A „Horváth Sándor-alapitvány" kamataiból immár a
második 1000 koronás jutalomdij kerül kiadásra. A le
folyt időközben volt alkalmunk megvitatni, de a gyakor
latból is leszűrni azon meggyőződésünket, hogy ezen
alapítványnak jelenlegi rendeltetése eltévesztett. Mert mi
dőn fejlődő erdőgazdaságunkban még a teendők egész
láncolata vár megoldást, mikor nem egy érdemes munka
marad jutalmazatlanul, mikor még számosán segélyezésre,
istápolásra szorulnak, mikor a szakunkat közelről érintő
emberbaráti intézmények létesítésének még hosszú sora
áll előttünk — nem tarthatjuk helyesnek, hogy nem a
jutalomért folytatott nemes versenyben és küzdelemben,
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hanem általánosságban szerzett érdemekért mi magunk
keressük ki jeleseink közül a jutalomra érdemest, akár
van benne annak elfogadására hajlandóság, akár nincs.
Ha méltányolnék is, hogy az alapítvány kamataiból
nyújtott jutalmazás a magyar erdőgazdaság fejlődésére
kiható munkásság elismeréséül és másoknak is ilyen
munkásságra való buzdítására szolgáljon, kénytelenek
volnánk reá mutatni, hogy az alapszabályoknak ezen
rendeltetést megállapító 154. szakasza oly általános ke
retben mozog, oly tág kört ölel fel, melyben az igazsá
gos ítélet megalkotásának támpontjai elmosódnak, el
vesznek s igy nem alkalmas főleg a cél második — ta
lán fontosabb — részének elérésére. De eltekintve ettől,

különösen a 158 és 159-lk szakaszok azok, melyek
ezen alapítványnak megbolygatását teszik szüksé
gessé. Míg ugyanis a 158-ik szakasz az Országos Er
dészeti Egyesület összes tagjainak jogot ad arra, hogy
az elismerő jutalomra a legérdemesebbet ajánlhassák s
következéskép — a kinek érdemeit a többség elismeri
— azt arra ki is jelölhessék, addig a 159-iki szakasz a

kijelölést már csupán az igazgató-választmány ha
táskörébe utalja, s ezzel elvonja az előbbi szakasz
ban adott jog lényegét, tartalmát, nem hagyva hátra
egyebet, mint üres keretet, külsőséget. Természetesen
az olyan eljárás, midőn az általános nyilvános szavazást
a részleges titkos szavazás megdöntheti, nem kelthet
megnyugvást tagtársainkban sem és midőn a nyilváno
san tett ajánlások túlnyomó részének egybehangzó volta
dacára a jutalomdij az igazgató-választmány titkos sza
vazásával annak Ítélhető, s arra az jelölhető ki, akit eset
leg csak egynehányan ajánlottak, nagyon közel fekszik az
önjutalmazásnak megbélyegző gondolata, mely ha látszat
is marad, sötét árnyat vet az Egyesület igazgató választ
mányára és önzetlen munkálkodására. Nem találunk más
kibontakozást; és az előbb röviden egybefoglalt indokok
is késztetnek azon tiszteletteljes javaslat megtételére,
hogy a „Horváth Sándor-alapitvány“ jelenlegi rendelte
tése változtatást szenvedjen, melyből azonban az alapít
vány nevéhez méltó, messze kiható, áldásdús intézmény
fakadjon; a „HorváthSándor-alapitvány“ szilárd alapjára
épített „Erdészek háza“.
Egy a mai kor igényeinek színvonalán álló gyermek
nevelő és tápintézetre, már hivatásunkból kifolyó, sok
szor teljesen elszigetelt tartózkodási helyeink miatt ége
tően szükség van. Ilyen intézménynek életrevalósága, jó
sága, célszerűsége nem szorul bizonyításra, mélyen érzi
azt minden családos szaktársunk, de a mit különben a
közelmúltban szaklapjaink is bőven kifejtettek, találkozva
abban, hogy létesítésének hiányzó előfeltételei az anyagi
és erkölcsi támogatás. Mindkettőt meghozná a „Horváth
Sándor-alapitvány“. Meghozná az anyagi alapot, mert
ezen már jelenleg tekintélyes alapítvány előre láthatólag
rohamosan emelkedni fog; meghozná az erkölcsi támo
gatást is, mert alapitói azt az Országos Erdészeti Egye
sületnek ajánlották föl, reá bízva rendeltetésének meg
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állapítását, melyet most megváltoztatva, az „Erdészek
háza“ a leggondosabb kezekbe jutna.
Ezen nemes intézmény volna az Országos Erdészeti
Egyesület jótékony alapítványainak legtündőklőbbje és a
legszorosabb kapocs, mely tagjait hozzá fűzné.

Imecs Béla.
A választmány az indítványt nem fogadta el azon elvi
okoknál fogva, mely szerint nem tartja helyesnek azt,
hogy a már egyszer megállapított rendeltetése valame
lyik alapítványnak változtatást szenvedjen.
Szőnyegre került azután Tavassy Lajos indítványa a
métermértéknek a fakereskedelemben való alkalmazása
tárgyában. A választmány helyeselvén az indítványt, egy
szükebb körű bizottságot küldött ki a kérdés tanulmá
nyozása végett.
Az ülés végén felemlítette Bund Károly titkár, hogy a
Magyar Erdész-böl értesült arról, hogy Podhradszky
András hercegi erdőigazgató vidéki szakegyletek léte
sítését tervezi. Ezzel a kérdéssel Bund helyén valónak
látja, hogy az egyesület is foglalkozzék, mert nem tudni,
vájjon ezen egyletek fejlesztői vagy elnyomói (?) iesznek-e majd az Országos Erdészeti Egyesületnek? Ha
igen, akkor az egyesület foglaljon állást a vidékiek meg
alakulása ellen. Báró Bánffy Dezső elnök megjegyez
vén, hogy más egylet alakítása ellen az 0 . E. E. semmit
sem tehet, azt meg nem akadályozhatja, de ajánlja, hogy
Horváth Sándor elnöklete alatt egy bizottság küldessék
ki, a felvetett kérdés tanulmányozása céljából. Az elnök
indítványát aztán a választmány el is fogadta. Legvégül
pedig Arató Gyula annak az óhajának adott kifejezést,
hogy azok, a kik a Horváth Sándor-alapitvány kamatai
ból jutalmat nyernek, azt ne adják vissza az egyesület
nek, hanem használják fel a saját céljaikra.
*
*
A deczember 18-án megtartott évi gyűlésen 90 tag
vett részt. A titkár jelentést tett az egyesület múlt évi
működéséről, azután megválasztatott az alapszabályok
értelmében 10 választmányi tag, közöttük Török Gábor
Debreczen városának erdőmestere és dr. Tuzson János
műegyetemi tanár, kik most először kerülnek a választ
mány kebelébe.
Az 1905. évi költségelőirányzat elfogadása után a
gyűlés Vadas Jenő főerdőtanácsosnak ítélte oda a
Deák Ferenc-alapitvány kamatait az „Akácz monográfiája“
című munkáért. Tudomásul vette, hogy az Erdészeti La
pok indexére kiirt pályázat eredményes volt s a beérke
zett hét pályamű közül Tér f i Béla főerdész munkájának
Ítélte oda a pályadijat. Ezután Mitske Gusztáv fölolvasása következett „ Bosznia és Herczegovina erdőgazda
sági viszonyairól“.
Mitske a bevezetésben fejtegeti, hogy Bosznia és Her
czegovina fölött még három évtized előtt a mesék tündér
fátyola lebegett, mely elrejtette a nagy világ kutató szemei
elől, míg az 1878. évi berlini egyezség folytán Ausztria-
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Magyarország nagy vér- és pénzáldozattal fölemelte a adattak ugyan ki, de fezek sem voltak alkalmasak a zavarok
varázsleplet és alig 25 év lepergése alatt felvirágoztatta megszüntetésére. Az okkupáció után 1880-ban a katasteri
a századokon át elhanyagolt országokat. Ma Bosznia és fölmérések vették kezdetüket s a terjedelmes munkálatok
Herczegovina a telepítések történetében páratlan sikerű az egyidejűleg készített erdőtérképpel és becslésekkel 1885példáival, rohamosan fejlődő művelődésével, iparával, ben nyertek befejezést. A katasteri fölvételeket a telek
kereskedelmével, mező- és erdőgazdaságával méltóan könyvek szervezése követte. Egy paraszttelek erdőterülete
átlag 50 Dumum = 5 hektárban volt megállapítva. Az
sorakozik a müveit európai államokhoz.
Ezek után ismerteti természeti viszonyait. Területe Az összes 2.549,715 ha erdőterületből 1.997,945 h a7 8 ‘4%
51027 négyzetkm., melynek felét erdő borítja. A Száva állami és 551,770 ha 21’6°/o magán-erdőbirtokot képez.
termékeny síkságát és a Poszavinát kivéve, hegyekkel Az állami erdőbitrok határai állandósítvák. A határjeleken
császári erdő) betűk foglaltatnak.
takart ország. Míg Bosznia főfolyója és mellékvizei által C. S. (Carska suma
Omen pasa 1868. évi erdőtörvénye még ma is érvény
szaggatottá válik, addig Herczegovina, melyben csak a
Narenta és annak öt mellékfolyója tört magának útat a ben van, melynek 5. fejezete ólomsúlyként nehezedik az
meredek, szűk völgyekben, inkább a tömeges hegység erdőgazdálkodásra, miután a falvak lakóinak jogot ad arra,
jellegével bír s csupán a terjedelmes fensíkok és hegy hogy épület-, szerszám- és tűzifa szükségletüket díjtalanul
üstök jelzik ama lépcsőket, a melyeken hegységei a az állami erdőkből beszerezhetik, de jogot ad arra is, hogy
dalmát határ felé lejtősödnek. Az alapkőzetet triász-, jura- legelő marhájukat szabadon hajhatják az erdőre, sőt legel
és krétakorbeli mész alkotja. Bosznia északi részében a flis tethetik azokat csekély legelőbér lefizetése mellett idegen
az uralkodó, melyet sok helyen eruptiv kőzetek, nagyob- kerületek erdeiben is. E szolgalmak kiterjednek úgy az
állami, mint a magán-erdőbirtokokra és szomorú követbára szerpentin tör át. Az éghajlat enyhe.
Átnézetesen leírva a síkság fatenyészetét, kiemeli, hogy J kezményeket vonnak maguk után. A darázsfészekbe erős
különösen jellegzetes Bosznia előhegységeiben a bokros j kézzel nyúlni már csak azért is bajos lett volna, mert a
legelő. A könnyebben megközelíthető erdőrészekben a fát nép megélhetésének alapja a marhatenyésztés volt s a
kíméletlenül gyűrűzték, vágták, irtották s ha egyik-másik mezőgazdaság fejletlensége mellett, nagyrészt most is az.
faóriás hamvaiból fölakart támadni, mihamar ismét fejsze Az osztrák-magyar erdőkezelőség azonban a nehéz helyzet
állta útját és amit ember már el nem pusztíthatott, végez közepette is üdvös erdőrendészeti intézkedésekkel törek
tek azzal a kecskék és juhok százezrei. Most az emberi szik az erdők fentartására és védelmére.
A török erdőtörvény kiegészítésére szolgál, főleg a magán
lakhelyektől távolabb fekvő szálerdőket széles pásztában
ővedzi a megkínzott faállományok törpe maradványa: a erdőbirtokokra kiterjedő, az 1901. évi törvénynyel kapcso
bokros legelő, mely az összes erdőterületből Boszniában latban az 1890. évi törvény, mely négy részből áll.
10‘5%-ot és Herczegovinában 526% -ot foglal el.
Az ország 6 kerületre és 54 járásra van beosztva. A köz
Megszállott tartományaink magas hegységeit a fenyő ponti kezelésre a cs. és k. közös pénzügyminisztériumban
koszorúzza, de az nem alkot zárt övét. A bükkel elegyesen egy boszniai hivatal működik 2 ügyosztálylyal. Az országos
a lucz-, jegenye-, erdei-, feketefenyő és a tölgyfélék lép kormányban 4 ügyosztály van. A kerületi elöljáróságnál 6
nek fel. A vörösfenyő ritka jelenség. Annál gyakoriabbak főerdész mint erdőfelügyelők és 6 erdőgyakornok működik.
a Pinus leucodermis állományok. Érdekes faneme még A járási hivatalokhoz egy-egy erdészeti előadó van be
ez országnak az omorika-fenyő (Pinus Omorica), mely osztva és a kincstári erdők kezelésére 12 önálló erdő
Pinus Laucioval szokott előfordulni.
hivatal szerveztetett 22 főerdészi, 28 erdőkezelői és 6
A birtoktulajdonjog alapja a török uralom alatt a Koran gyakornoki állással. Az erdővédelmet 89 erdőőr, 6 erdő
volt, melynek sarkalatos tétele, hogy minden föld a Kalifa-é, legény és 385 erdővéd teljesíti. 1 ha-ra 32 fillér kezelési
aki egyeseknek szabad birtokokat, „Műik“, ajándékozott, • költség esik. Átlagban egy erdőkezelőre 41,000 ha. és egy
avagy „Mirije“-t, mely fölött már a szabad rendelkezést erdőőrre 5100 ha. jut. A szakoktatás a Sarajevoban fel
magának tartotta főn. Ezekből származott a valódi és talmi j állított, technikai középiskolába kebelezett erdészeti osztá
„Vakuf“. Az állambirtok a kincstári birtokból, a „Mevat“- j lyon nyer megoldást. A fölvételi föltételek kikötik legalább
ból és a „Metruke“-ből állott. A „Mevat“ azon földterület | négy gymnasium vagy reálosztály sikeres elvégzését. A
volt, melynek határa ott kezdődött, ahova egy lakóhelytől középiskolások alkalmazását Bosznia és Herczegovinában
az emberi hang már nem hatolhatott, tehát a távolabb nem tartja célszerűnek.
Ezek után tárgyalja a sajátos viszonyokhoz alkalmaz
fekvő erdőség mind. A „Metruke“-t az utak, nyilvános
helyek és az egyes községeknek használatra átengedett kodó erdőrendezést, amiből megtudjuk, hogy a kincstár
„Baltalik" erdő és „Mera" legelőterületek képezték. Mind tulajdonában levő erdőbirtokból 19% van berendezve. Az
ezeket átszőtte az ó-szláv „Zadruga“ agáival, bégjeivel és üzemtervek egyszerű, könnyed szerkezete az erdőkezelők
kmetjeivel. A tulajdonjog bonyolult rendszerének és a birtok nek lehetőleg tág teret engednek, hogy az adott viszonyok
elhatárolás módjának, mely nagyrészt csak hangon alapult, hoz szabadon simulhassanak, de azért a használatok mérve
a birtokviszonyok ziláltságára kellett vezetnie. A „Mulk“-ok — ha egyes üzemtestekben, főleg ahol túlkoros állományok
és később a „Mirije“-k is „Tápiák“ adománylevelek alapján vannak túlsúlyban, a szabályosnál magasabb is — az egész
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erdőterületre vonatkoztatva nem ütközik a tartamosság el
vébe. Az évi hozam átlag 1 ha.-ra 1*76 m3. Az összes
használatból 67% a díjtalanul kiadott szolgalmakat fedezi
s csupán 33% értékesíttetik.
A tölgyerdők kihasználása egy időre nem bír jelentő
séggel, amennyiben a tölgyszálerdők legidősebb korosztálya
a teljes kihasználás miatt a rendszeres véghasználatokból
kivan kapcsolva. Átlagban 1 db tölgytörzs tőáraként 6—7
K-át értek el. A tölgysarjerdőkben a cserkéregtermelés
már tetemes, de jelentősége abban rejlik, hogy a sarjerdő
üzem berendezésével, a bokros legelők rendszeres keze
lésbe vonatnak.
A befejezett tölgy kihasználásánál fontosabb a terjedel
mes bükkösök föltárása és értékesítése. A bükk a bányá
szat, kohászat és az állam által támogatott iparvállalatok
szolgálatában áll, melyek azért tőárat alig fizetnek s ren
desen csak az előállítási költségeket térítik meg. A busovacsai kezelőség által a boszniai államvasutak részére
szállított bükktalpfánál darabonként 01 8 K, a Sarajevoba
szállított tűzifánál 0'92—1*10 K tőár éretett el.
Jelenleg a legnagyobb fontossággal a kiterjedt, sokhelyt
őserdő jellegű fenyvesek föltárása bír, mely nagyszabású
fűrészüzem kifejlődésének vetette meg alapjait. Ma 10 gőz-,
4 vízi és 1 turbinás fűrésztelepen évenkint 600,000 m8-t
jóval meghaladó lucz-, jegenye- és erdei fenyő és 40,000
m8-t meghaladó kemény nyers faanyagot földolgoznak s
mintegy 16,000 vasúti kocsirakomány szelvényárút visznek
a világpiacra. Az évi kivitelből 1 ha-ra 0 96 mm. esik.
Ha a bevételekhez csatoljuk a díjmentesen kiadott faanyag,
a faizási és legeltetési szolgalmak értékét, 1 ha. erdő tiszta
jövedelméül 2-30 K-át kapunk. A kihasználást és értéke
sítést három csoportba osztotta. Az első csoportba sorozta
a házi kezelésben álló, berendezett pribinicsi, varesi, busovacsai és hau-compagniei erdőkezelőségeket. Itt a fadöntést,
termelést, szállítást kizárólag az erdőkezelőségek végeztetik.
A második csoportba tartoznak az ugyancsak házi kezelés
ben levő, berendezett Ozren, Kasidol, Igman és Lubinje
erdőkezelőségek. Ezen csoportból a haszonfát, mint nyers
anyagot, helyt fűrész adják el 3—3,65 K köbméterenkénti
tőár mellett. A harmadik csoportot alkotják azon nagy
tömbök, melyekben a fa értékesítése szerződések alapján
3—30 évi kihasználási időtartammal tövön történik, de
a vállalkozók kötelesek a szükséges szállítási eszközök
létesítéséről gondoskodni. A tőár a lucz- és jegenyefenyőre
1'50—4-00 K-ban, az erdei- és feketefenyőre 3—4 K-ban
van megállapítva.
A három értékesítési módot latolgatva, nyilvánvalóan
kifejti, hogy míg az első módozat a belterjes erdőgazdaság
alapja, attól a második már eltávolodik, végre a harmadik
értékesítési mód a külterjes erdőgazdálkodáshoz vezet, mely
legtöbbnyire az erdőbirtokos hátrányára a vállalkozónak
nyújt előnyöket; és kívánja, hogy Bosznia és Herczegovina
magas hegységeinek szép faállományaiban mennél nagyobb
területre kiterjesztessék a rendszeres erdőgazdasági üzem
terveken nyugvó házi kezelés.
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A boszniai államvasutak kezelésében 857'37 km. hosszú
keskeny vágányú vasút áll. Az országos kormány eddig
22590 km. hosszban gőzüzemre berendezett iparvasutat
és 47'26 km. hosszú erdei vasútat épített; a vállalatok
által 331‘45 km. hosszú iparvasút és 135'67 km. hosszú
erdei vasút létesíttetett. Van 4000 m.-t meghaladó fék
pálya, 780 m. hosszú sodronykötélpálya, 32 km. fő és
112 km. mellékvízi csúsztató.
A felújítás az elegyes állományok kedvező természetes
felújítására van alapítva s ehhez képest a mesterséges
erdősítés háttérbe szorul. Összesen 48 csemetekert van
14 ha. kiterjedésben.
A vadászatot az 1893. évi törvény szabályozza.
Befejezésül a mi saját erdőgazdaságunkra vonatkozólag
három megszívlelendő tanulságot von le:
Kívánatos, hogy minálunk is — a tartamosság elvének
szem előtt tartásával, habár az eszményi „célbavett szabá
lyos állapot“ rovására — az üzemterv legalább egy forduló
szak keretén belül az erdőkezelőnek főleg a kihasználást
illetőleg szabadabb kezet engedjen. Levonja azt a követ
keztetést is, hogy az erdők föltárására kell törekednünk
az egész vonalon, meghozva a jövő vitalis érdekeinek a
legmesszebbmenő áldozatokat közlekedési úthálózataink
kifejlesztésével és célszerű szállítási eszközöknek a hozzá
férhetetlen erdőrészleteinkbe való bevitelével, hogy erdő
terményeinkkel a kellő időben léphessünk a világpiacra,
mert csak így leszünk vértezve a napról-napra fokozódó
verseny lesújtó csapásai ellen.
Bosznia és Herczegovina erdőgazdasági viszonyai óva
intenek arra is, hogy a korlátlan legeltetés messze kiható
hátrányokat von maga után és eltörőlhetetlenül reányomja
bélyegét az erdőre. Miért a mi legelő-kérdésünk is mielőbb
dűlőre hozandó s a legeltetés az erdő- és mezőgazdasági
érdekek lehető kiegyenlítése mellett az egész országban
célszerűen szabályozandó, hogy erdőségeinkből e nyo
masztó lidércet kiűzzük, törekedve legjobb akaratunkkal
és tudásunkkal népünk vérébe ójtani az erdő szeretetét,
nehogy bérces, szép hazánkat is valaha a bokorerdő alak
zatának fojtogató gyűrűje övezze.
A zajos tetszéssel honorált érdekes fölolvasás után
megható jelenetnek voltak tanúi a jelenlevők. Horváth
Sándor miniszteri tanácsos vezetésével a jelenvoltak
Sóltz Gyula nyug. orsz. főerdőmester miniszteri tanácsos
köré csoportosultak. Horváth Sándor meleg hangú üd
vözlő beszéd kíséretében művészi kivitelű albumot és
díszes asztalkát adott át emlékül az erdőtisztek összesége nevében a magyar erdészek e veterán vezető tag
jának, abból az alkalomból, hogy a közpályáról nyugdí
jaztatása folytán vissza lépett. Sóltz meghatottan fejezte
ki tisztelői előtt köszönetét, biztosította őket arról, hogy
habár nincsen is többé tényleges szolgálatban, a ma
gyar erdészekkel érez s kérte őket, tartsák meg továbbra
is jóindulatukban, barátságukban, hogy az a kapocs, mely
őt hozzájuk fűzte, soha meg ne lazuljon.
A tisztelgés után az egybegyűltek a Kontinentál-szálló
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termében gyűltek össze a szokásos lakomára, a melyen
Bánffy Dezső báró elnök első köszöntőjét szeretett kirá
lyunkra mondta, a másodikat pedig az ünnepelt Sóltz

Gyulára.

Noemi.

**¥¥¥¥¥¥:» v . ¥¥¥¥¥¥¥¥*¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

A vízirigó védelme.
Ki ne ösmerné a hegyi patakok kiálló kövein, a
befagyott hegyi vizek nyílásain billegő fehér begyü,
barna mezü kis madárkát, amely leshelyén tápláléka
után minduntalan víz alá bukik és ha veszélyt sejt,
éles fütytyel a víz színe felett gyors röpködéssel
repül tova ? ! E kis fürge madarat mindeddig a halá
szatra károsnak ösmertük és innen ered a néhol
használni szokott halászrigó elnevezés, és ezért lehetőleg
pusztítottuk. Károsnak tartottuk, mert azt hittük, hogy a
pisztráng-porontyokat pusztítja. A földmívelési minister
a múlt évben a selmeczbányai m. kir. központi erdészeti
kísérleti állomást megbízta, hogy a vízirigó életmódját
tanulmányozza és e madár gyomrában található tápláló
anyagok maradványaiból állapítsa meg, vájjon a halá
szatra, illetőleg a haltenyésztésre káros-e és mily mér
tékben ? A központi erdészeti állomás igazgatója körlevél
ben többek között az összes k. erdőgondnokságokat is
felkérte, hogy küldjenek be neki egy-egy példányt. A kí
sérleti állomás a múlt év végével a vizsgálatokat befe
jezte és erről a következőkben számol be: „A terjedel
mes vizsgálatokból kitűnt, hogy a vízirigó a haltenyész
tésre nem káros, mivel a m egvizsgáltalak csak 8°/o-a
fogyasztott el halakat és abból is csak silány, értéktelen
fajokat, 92%-a kizárólag vizi rovarokkal és azok álcáival,
továbbá apró bogarakkal és csigákkal táplálkozott.“ Eb
ből kifolyólag a földmívelési kormány valamennyi tör
vényhatósághoz rendeletet küldött, melyben a vizirigó fel
tétlen védelmét rendelte el.
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FA K ERESK ED ELEM .
Visszapillantás
az 1904-ik üzletév fakereskedelmére.
A most letűnt üzleti eredményekben gazdag eszten
dőre a magyar fatermelés és fakereskedelem megelége
déssel tekinthet vissza.
Azt a válságszerű pangást, mely a párisi kiállítást követőleg egész Európára kiterjedt és a mely minden köz
gazdasági tevékenységet megbénított, a fakereskedelem
ben már a f. év elején a fellendülés követte, mely azu
tán fokról-fokra szinte rohamosan fejlődött.
Úgy a belföldi, valamint a külföldi fogyasztók teteme
sen felemelt árakat fizettek a faáruk összes nemeiért,
viszont a termelők is sokkalta magasabb árakon vásá
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rolták a nyersanyagot. Volt eset, hogy az erdei tőárakat
100-nál több százalékkal fizették tú l; az ilyen túlfizeté
seknek természetesen kifejezésre kelle jutniok úgy a
gömbfa, valamint a fűrészárú eladási áraiban is, a mi
tényleg meg is történt.
A fővárosban megindult a rég szünetelő építkezés, a
mi tetemes fafogyasztással járt. Elég foglalkozást nyer
tek a fát feldolgozó iparágak is, ami szintén tetemes
mennyiségű fa fogyasztását eredményezte.
Az ország különböző vidékein szintén erősen építkez
tek és nagyon sok fát fogyasztottak különösen az alföld
azon vidékei, melyeken részint a városok nagy adóitól
szabadulni, részint kisbirtokaik gazdaságának jobb ellá
tása céljából azokon állandóan lakni is kívánó parasztgazdák emeltek maguknak lakóházakat, gazdasági épü
leteket stb.
Alapos változás állt be egyetlen magyar kikötőváro
sunk Fiume fakereskedelmében, ami alatt tulajdonképen
a Fiúmén át lebonyolódó magyar fakivitel értendő, te
kintettel arra, hogy fabehozatalunk sokkal csekélyebb,
semhogy bármily kis arányban is állhatna behozatalunk
kal. Kiviláglik ez legjobban abból, hogy annak a mint
egy 500 köbméter mahagóninak, melyet még a tavaszszal hozatott egyik fiumei importőrünk Liverpoolból, leg
nagyobb része még most is a raktárban várja a vevőt.
A kiviteli üzletben azonban nagy élénkség uralkodott
és a kereslet igen sok esetben nem is volt kielégíthető,
mert a hazai fogyasztás és Németországnak a fabevá
sárlással hazánkra utalt része csaknem minden rendel
kezésre álló anyagot absorbeált.
A z: „Inter duos litigantes tertius gaudet“ régi la
tin példabeszéd talán még soha sem vált be fényeseb
ben, mint ez idén Fiumében. A német hajóstársaságok
és az Adriával szövetkezett Cunard Line között kitört és
szinte a végletekig folytatott fuvarbérharcnak exportőr
jeink vették nagy hasznát. A hajódijtételek annyira alászálltak, hogy ezidén gőzösökkel szállították még az olyan
árukat is, melyek különben a vitorlások aránytalanul ol
csóbb díjtételeit is épen csak hogy megbirják. Ennek a
dicsőségnek most, hogy a hajóstársaságok között a béke
helyreállt, természetesen befellegzett; kezdik is már az
exportőrök a régi panaszt, jajveszékelést, hogy kevés a
vitorlás, nincs mivel szállítani a drága gőzösdijtételeket
meg nem biró árukat. És bizony igazuk is van ; vitor
láshajókban csakugyan nagyon is szűkölködik a magyar
kikötő és valóban jó lenne, ha ezen a bajon mentül ha
marább segítenének.
Tölgyfát úgy rönk alakban, valamint fűrészelt álla
potban sokkalta többet exportáltunk, mint tavaly. Legjobb
vevőink Hollandia, Belgium és Francziaország voltak. Az
Angolországba irányuló kivitel azonban nagyon hanyat
lott, aminek oka az, hogy az angol importőrök (majd
hogy azt nem Írtam imposztorok) maguk jöttek el a
horvát-szlavon tölgyfa-eladásokra, maguk vásároltak meg
a tölgyeseket és maguk vágatták is a kitermelt fákat a
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közeli fűrészgyárakban, a honnét az árut Fiúméba vi
tetvén, maguk szállították el a saját hajóikon hazájukba.
A dongakivitel pang, de a termelők győzik bevárni az
üzlet javulását, legfeljebb még jobban megszorítják a ter
melést. Tényleg úgy áll a dolog, hogy az idei kámpányban össze-vissza aligha fognak 5 millió darabnál többet
termelni, ezt is csak azok a cégek, melyek a megvett
fából egyebet elő nem állíthatnak. így tehát nem kell
csak egy jó közepes szüret Francziaországban ; ha ez be
következik, vagy bár csak ígérkezik is, egy csapásra elkel
az egész franczia dongakészlet, még pedig, kevés lévén,
jó áron. Addig pedig — patientia!
A bükkfáról legutóbbi jelentésemben szinte csúfondárosan jegyeztem meg, hogy „utóbb meg is találják be
csülni“, amit ezennel ünnepélyesen visszavonok. Épen a
napokban érkezett ugyanis hire, hogy a magyar bükk
fának újabb nagy piaca nyílik Olaszország déli részében,
Szicziliában.
Úgy maga a hir, valamint az ok, melyre vonatkozik,
nemkülönben az okozat is annyira érdekes, hogy érde
mes vele behatóbban foglalkoznunk.
Tudjuk, hogy az Egyesült-Államok vámmentesen eresz
tik be azt a déligyümölcsöt, mely amerikai eredetű fá
ból készült ládákba van csomagolva; viszont magas védvámnak vetik alá azt a déligyümölcsöt, mely más egyéb
fából előállított ládákban jut oda. Bántja ez a rendelke
zés a messinai déligyümölcs exportőröket régen és na
gyon, még inkább bántják őket azonban az amerikaiak
gyümölcsládák méretei, melyek teljesen elütnek az Euró
pában szokásos déligyümölcs-ládák méreteitől és a me
lyeket megváltoztatni az amerikai fakereskedők nem haj
landók. Az is boszantja őket, hogy az amerikaiak sem
miféle árengedményt megadni nem hajlandók, annál kevésbbé, mert szerintük otthon Amerikában is elég jó ára
kon tudják eladni ládafájukat. A déligyümöcs-kereskedőknek tehát kénytelen-kelletlen meg kell fizetniők
az amerikai ládafákért követelt tetemes árakat, hanem
aztán nem is vesznek egy szállal sem többet, mint a
mennyi az Amerikába szánt déligyümölcs csomagolására
okvetlen szükséges. Közös megállapodás folytán f. év
szeptember 10-én értesítették a messinai déligyümölcsexportőrök azokat a cégeket, melyek a szicziliai összes
terméseket első kéz gyanánt vásárolják össze ország
szerte és ládákba csomagolva adják el az exportőröknek
további elszállítás céljából, hogy október, illetve mint
végső határnapon, deczember végén túl kizárólag csakis
olyan ládákba csomagolt déligyümőlcs-szállitmányokat
vesznek, illetőleg fogadnak el, melyek u. n. horvát-fából
(értsd osztrák-magyar bükkfából) készültek. Mi sem ter
mészetesebb, mint hogy az u. n. spekulánsok (a déli
gyümölcsöt országszerte összevásárlók) sietnek a keres
kedők kívánságát, mely a ládák kívánt méreteit is ismer
teti, teljesíteni, s igy a mi bükkfánknak újabb, még pe
dig nagy tere nyílik, a belőle készített tavolellik és testonik révén.

19. szám.

A bútoriparban divó szecesszió is kedvez a bükkfa
fogyasztásának, sajnos azonban, hogy a hámozott árú
üzleti helyzete állandóan rossz, amin a termelők szövet
kezése és termelés megszorítása sem volt képes változ
tatni ; még a tavalyi termelést sem bírták eladni. A ha
sított bükkfaléceket (subbiákat) nagyon élénken keresték
szokatlanul magas árakon, ezeket szívesen megadják
még ma is az elsőrendű minőségű árukért.
Úgy a puha, valamint a keményfaüzlet jövendőbeli
helyzete, az üzlet egyes (kevés) ágainak kivételével, na
gyon kedvező és a jelenlegi elég magas árak alább szál
lításáról szó sem lehet.
W.

Téli kép.
Irta S z a la g y i S á r k á n y P iroska.

Az égen gyászfelhők kergetőznek. Hideg, metsző szél
süvölt a tájon keresztül és fölkapja a megsárgult száraz
faleveleket és elviszi messze . . . messze.
A fák csak úgy hajladoznak ide-oda, recsegnek, szél
úrfi pedig szalad tovább és pajkos melódiákat fúj a maga
mulattatására. Majd fájdalmas jajgatásba kezd, mintha
siratná a sivár, kihalt vidéket, ahol azelőtt madárdaltól
visszhangzott az erdő, virágillattal volt tele a mező és a
lombdús fák enyhe nyári alkonyaikor szerelmesen egy
máshoz simulva hallgatták a csalogány csattogó dalát.
Kihalt az erdő, kihalt a mező, talán kihalt az emberi
szivek melege is.
Az ólomszinű felhők lomhán csoportosulnak az égen,
de a szél elűzi, majd megint összehordja őket, míg végre
belefárad játékába és pihenni tér.
Ekkor lassankint, eleinte ritkásan, majd mindig sűrűb
ben, nagyobb pelyhekben keringőzve hull alá a csillogó
hópihe.
Milyen elandalító érzés vesz rajtunk erőt, midőn megjön
a tél első hírnöke, az első hó! Milyen őrömmel nézzük,
amint hull, hull, remegve hull s a földön összecsoportosúlva, csillogva lepihen s nemsokára az egész tájat fehér
lepel borítja.
A közeli erdő lombtalan fáit is lassankint bevonják az
apró csillogó hópihék. A könyörtelen ősz romboló mun
káját Tél apó mintha enyhíteni akarná és beteregeti a
minden ékességüktől megfosztott fák gályáit fehér, csillogó,
puha lepellel.
Óh milyen szép is ez a téli kép ! A makulátlanul tiszta
fehér táj millió apró csillagával, amint ragyogón s üdén
mosolyg felénk! Mintha lelkünk is lerázná magáról a föld
salakját s megtisztulna, ártatlanabb lenne!
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Ilyen gondolatokkal elfoglalva, a hideg ablaktáblához hogy áhítozott egy szemernyi szeretet után! Óh, de nem
szorítva fejét, nézi Kis Judit a hófödte képet; nézi s valami folytatom ezt a képet, még most is elszorul a szivem,
mély elhatározás ébred agyában, íróasztalához ül és ideges ha rágöndolok !
Azután sok-sok szenvedés után végre végeztem s aján
sietséggel fog egy levél írásához.
latot kaptam Horvay Farkasné szül. Berényi baronesztől.
Uram !
Őszinte vallomást fogok tenni, mert tartozom vele a Természetesen kitörő örömmel fogadtam ezt a fényesnek
lelkem nyugalmának. Elmondok mindent tisztán, úgy, ígérkező ajánlatot s csak azután tudtam meg, mi a z :
ahogy érzem, hogy ismerjen meg egészen, tudja meg, mások szeszélyének rabja lenni, soha egy jó szót nem
ki vagyok s azután Ítéljen el, lökjön el magától, vagy hallani, soha egy nyájas, szelíd tekintetet nem kapni.
pedig — óh, ha úgy lenne! — bocsásson meg és szeres Csoda-e, ha önzővé, haszonlesővé válik az ember ?
sen továbbra is úgy, mint ahogy az imént mondotta,
A nyomor, a szegények esdő pillantása, kétségbeesett
midőn édes szerelemmel arra kért, hogy legyek a felesége! sírása nem hatott meg, de ha láttam a fényes fogatokat
Óh uram, nem érdemeltem akkora boldogságot, hogy elrobogni az utcán, ha láttam az utolsó divat szerint öltözött
nőket elhaladni, vagy ha láttam fiatal lányokat hódolóktól
a maga felesége legyek!
Vétkeztem maga ellen, hazudtam, mikor azt mondottam, környezve boldogan sétálni, nemcsak irigyeltem, hanem
hogy szeretem, mert akkor nem éreztem maga iránt egy meggyűlöltem őket, mindenkit, az egész világot!
De hiszen csak 17 éves voltam, telve vágygyal s ki
szikra vonzódást sem, csak azért mondtam igent, mert
irtóztam már az egyedülléttől s nyugalmas, csendes ott zárva minden boldogságból! Ilyen meghasonlott lélekkel
éltem nyolc éven keresztül, ekkor hozta a jó sors magát
honra vágytam.
Mily mosolygó arccal hazudtam, hogy már most is elém és én kapva-kaptam ajánlatán. Háttérbe szorult előtszeretem két ártatlan kis gyermekét s mily örömmel leszek tem m inden; csak azt láttam magam előtt, az csengett
igazi édesanyjuk!
I a fülembe, hogy otthonom lesz, nyugalmas, békés ott
Istenem, milyen örömmel távozott maga! Milyen bol honom. De hogy azon férfit, ki azt kész megosztani velem,
dogan búcsúzott tőlem. Hogyne! Őszinte, jó lelke azt meg ártatlan gyermekeit szeretem-e — eszembe sem jutott,
hitte, hogy talált hűséges feleséget, árva gyermekeinek nem is gondoltam rá, sőt nyilt homlokkal, bátran hazud
pedig jóságos .édesanyát!
tam, hogy szeretem magát is, gyermekeit is.
Mint égette lelkemet ez a csúf hazugság, mennyire
Óh Istenem, mint pirul el arcom, mint irtózom ön
nem hagyott nyugodni az a belső biró, minek igazság
magámtól most, midőn visszagondolok rá!
Óh forduljon el tőlem, űzzön ki emlékezetéből, mert érzetét nem tudta elnyomni sem a nyomor, sem a szen
nem vagyok érdemes a maga tiszta, önzetlen szeretetére. vedés! Majd önkéntelenül elmerengtem a téli képen és
De mégis n e ! ne tegye azt. Hallgassa meg előbb sivár amint láttam az ezrivel hulló csillogó hópihéket és a vég
nélkül elterülő makulátlanul tiszta fehérséget, tisztában
életem rideg történetét.
Szülőim korán elhaltak, és én, az eddig elkényeztetett voltam azzal, mit kell tennem.
És most tisztán, hazugság nélkül állok maga előtt,
gyermek, a szülők szemefénye, a rokonok kegyére voltam
utalva; ők határoztak sorsom fölött, közösen kiképeztettek, akárcsak a mocsok nélküli, üdén csillogó, hófehér téli
hogy a magam erejéből is megélhessek.
kép. Kezébe van letéve sorsom. Óh Istenem, szemem
Onnan kezdődik az én szürke, egyhangú életem, mikor megtelik könynyel és ami régen nem történt velem, egész
feljöttem ide a fővárosba tanulni. Ide, az élvezetre hívó, erővel kitör belőlem a fuldokló zokogás.
Olyan üres volt eddig a szivem, de most magam sem
vidám fővárosba.
Mily szomorú mosolylyal néztem a mellettem elhaladó, tudnám megmondani, hogyan, de megtelt soká nélkülözött,
vígan nevetgélő embereket! Hogy szerettem volna csak mély érzelemmel. Én, aki nem szerettem senkit, nem
egyszer, egyetlenegyszer oly vígnak, boldognak lenni! És ragaszkodtam senkihez, összerázkódom arra a gondolatra,
nem lehetett! Hisz nem volt, kivel bánatom, örömöm hogy kivet a szivéből!
Óh uram, az nem lehet, hogy elűzzön engem, meg
megosztanám!
Higyje el, olyan szomorú ezer meg ezer embert látni vessen most, mikor megszületik szerelmem ön iránt. Érzem,
s tudni, érezni az embernek, hogy neki nincs senkije! hogy e percben a jégburok, ami szivemet körülvette, lasHát még mikor eljött a karácsony, az első karácsony, sankint olvad s az egész lényemen uralkodó fagyos hideg
melyet egyedül, elhagyatva kellett töltenem ! Szinte gépie ség eltűnt s helyébe enyhet hozó melegség tölti be egész
sen indultam a szent estén az utcára s amint láttam a lényemet. Óh uram, ne vessen m eg; szeressen úgy tovább
máskor nyüzsgő sokasággal telt utcákat kihalva, csaknem is, mint ahogy eddig szeretett, mert érzem, hogy most
üresen; mikor innen-onnan, mindenünnen keresztültört a már én is szeretem magát átváltozott lényem egész
függönyökön a karácsonyfák súgárözöne, úgy elszorult a melegével.
Óh jöjjön, jöjjön értem és vigyen el minél előbb az
szivem. Hiszen nekem nincs senkim, engem nem szeret
ígért csendes, békés otthonba, hadd legyek a maga szelíd,
igazán senki!
Pedig hogy tudtam volna szeretni, elhagyott szivem szerető felesége, kis árváinak jó édesanyjuk.

I
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El is jött érte és elvitte az ő csendes otthonába. Az
ablak mellett ülve gondolkozik megváltozott helyzetén.
Annyi mindent szeretne mondani és nem tud. Csak
szemei lábbadnak könybe és a férje így könyein keresztül
is kiolvassa szemeiből, hogy örömmel lett a felesége és
hogy boldog, nagyon boldog.
Amint így egymás mellett ülnek, tekintetük a kis fenyő
erdőre téved, melynek haragoszöld lombjai fölé olyan jól
illik a fehér hólepel. Szinte ezüstös fényben játszik, csak
úgy csillog, ragyog az ég tiszta azúrjáról alámosolygó,
táncoló napsugárban. Mintha a kis fenyők is örülni lát
szanának, összedugják csinos koronáikat és hajtogatják
mintegy üdvőzletképen a fiatal asszony felé.

Görgényből ir Pausinger.
„ . . . és ha kegyelmes uram elfogadja javaslatomat,
úgy holnap estére tűzi ki a találkát Görgénybe és holnap
után, ha minden jól megy, legalább egy medve térítőre
kerül.“ Ezen szavakkal fejeztem be referádámat gr. Teleki
Sámuel Őnagyméltóságánál, az idei őszi vadászatra vonat
kozólag, mely ajánlatom el is fogadtatott és két nap múlva
három négyes fogat szállította ki a meghívott vendégeket
a Pálpatak torkolatához..........
Egy negyedórái kocsizás után a vendégek felpattantak
a kis hegyi mokány lovakra s a legjobb reménynyel el
telve haladtunk a „Burszán patak" sarka felé, ahol két
medve és egy nagy vaddisznóval reméltünk találkozni.
Az expedíció nem tartott egy háromnegyed óráig s azután
szép csendesen elfoglalták a vadászok állásaikat s egy fél
óra múlva már szólott egy puska, utána mindjárt előttem,
a jobb szárny végén éktelenül ordítanak a hajtők „Nu
lasza urs, nu lasza urs!“
Ez már elment a fenébe, gondolám, de nem sokára
megint két lövés hallatszik s vígan megyek a hajtókkal
a szárnyon, hogy megtudjam, mi az eredmény.
Eközben hozzám jön Pintia vadőr és jelenti, hogy egy
medve oldalt kitört, azért lármáztak úgy a hajtők.
Szivem jól sejté, gondolám, és siettem tovább a vadászok
hoz, ahol azután megtudtam, hogy gr. Teleki Sámuel lőtt
egy 120 kilós vadkant és lent Gyuszi kollegám, aki most
jött vissza Németországból, hová nem tudom miért, miért
nem, tanulmányútra volt kiküldve s hol passzionátus foto
gráfussá nőtte ki magát, elhibázott egy nagy medvét,
amelyre egyik szomszédja is ráhibázott. Bocsánatot kérek
a szives olvasótól, hogy Gyuszi barátom személyére egy
kissé kitérjek. Iszonyatos babonás gyerek. . . . A vi
lágért sem mulasztaná el például, hogy egy-egy vadá- I
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szat előtt, ha arra való s alkalmas medium találkozik,
annak tejmirigyei körül ne okvetetlenkedjék; mert azt ál
lítja, hogy az nemcsak jó, de hasznos is, mert iszonya
tos „Anlauf“-ja van az embernek.*) Ha nincs medium,
csúnyába lép, mert azt mondja, hogy az is szerencsét
hoz . . . Tudja az ördög, én egyiket sem próbáltam, de
Gyuszi tényleg mindjárt első nap elhibázott egy medvét!
Hát valami mégis csak lehet a dologban. E kis kitérés
után, legyen szabad folytatnom a tulajdonképeni vadá
szat leírását.
Hirtelen vettük azután a második hajtást. Sok remé
nyem már nem volt, midőn egészen lenni a tisztások
szélén elfoglaltam állásomat s keményen búsultam, hogy
a medvéim ilyen szépen megszabadultak az igy is, úgy
is rájuk váró sorstól, midőn egy lövés, nemsokára reá
egy másik lövés ad más irányt gondolataimnak.
Az eredmény az volt, hogy gróf Waldek Frigyesnek
úgy 60 lépésnyire fiatal, sűrű szálas erdőbe jött egy
medve, azt fejbe akarván lőni, oda gyújt, a lövés egy
kissé alább megy, eltöri a medve alsó álkapcáját. A
medve a lövés után lefordul, majd lábra kap és teljes
iramban iparkodik hegynek felfelé, a hol báró Bornemisza
Elemér úgy találja lapockán, hogy lefordul a patakba, a
hol azután, miután a hajtők már egészen közel voltak,
kapta a kegyelemlövést. Szép 91 kilós példány volt, so
vány a lehetőségig, de mutasson nekem valaki vaczkoron**)
hízott medvét. Mert ezidén sem bükk, sem tölgymakk
nem volt, vaczkoron éldegéltek a medvék, sőt, mint ké
sőbb ki fog tudódni, vaczkoron is tartottam egyet közü
lük sokáig.
Ha nem is volt nagyon fényes az eredmény, azért én
nagyon meg voltam hatva, csak Gyuszit szidtam kemé
nyen, hogy elhibázta a medvéjét. De hát ő megígérte,
hogy többet nem fog babonáskodni s ha mégis jön neki
még egy medve, azt lefogja fotografálni s Ígért nekem
egy képet. Nem tartom magam nagyon könnyen megvesztegethetőnek, de ez az ígéret le vett a lábamról, s este
egy pohár Sauvignon mell ett kibékültünk. Másnap a Pireoba volt a vadászat, a hol én tavaly voltam olyan sze
rencsés két medvét lőni egy duplára.
Midőn a Kegyelmes Ur feljött oda, a hol a hajtők és
nyomozók vártak a vadásztársaságra, Dumitru jelenti,
hogy az alsó hajtásban ugyan van egy medve, mely már
itt ül egy hét óta s úgy arra más- vagy harmadnap is
vadászhatunk, de a felső hajtásban egy akkora medve
van benyomozva, hogy régen láttak olyan nagy nyomú
fickót.
„Sokkal nagyobb annál, folytatja Dumitru referádáját, mint a milyent ezelőtt négy évvel domnyu Pausin
ger elhibázott“. Ezzel kellemesen emlékeztetve engem
arra, hogy négy év előtt fennt a havason egy óriási nagy
*) Vagyis magyarul m ondva: bizt osan megkeresi a hajtásban felhajszolt vad.
S ze rke sztő .
**) A erdélyi részekben a vadkörtét vaczkor-nak nevezik. A palóci
vadóknak mondja.
S ze rke sztő.
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medvét hibáztam el, Gyuszi barátomnak, ki akkor szom
szédom volt, legnagyobb gaudiumára.
Felfelé mentünkben csakugyan ráakadunk a medve
nyomára. Iszonyatos állat lehetett a nyoma után ítélve,
mancsának szélessége megközelítette a 22 cmt. Izgatottan ál
lottak fel a vadászok, s én meg megint csak valahol a
világ végén foglaltam állást, kívánva minden jót min
denkinek, de fohászkodva Diana istennőhöz és agg sze
retőjéhez Hubertushoz, hogy ezt a ritka szép példányt
irányítsa gróf Teleki Sámuelhez, aki már régen nem ej
tett el medvét.
De hát Gyuszi reggel megint csintalankodott.
Egy órai állás után gyors egymásutánban két lövés
szakítja meg, — hogy a régi frázissal éljek — a halálos
csendet. Eredmény: Gyuszi elhibázta a nagy medvét!!
Vegyes érzelemmel ült le az illustris társaság a reg
gelihez, én meg félre hivom Gyuszit vallomástétel végett.
Vallott mint a parancsolat . . .
Hogy ő nem okvetetlenkedett ma reggel, de Sári vagy
Mári, vagy tudja az Isten minek hijják, olyan sokáig za
katolt az ágya mellett, mig a ruháját és cipőit takarítás
végett kivitte, hogy felébredt s első haragjában nem is
tudja mit csinált. Azután a kis tacskója is éppen az
ágya elé rakta le visitkártyáját s mikor ő kilépett az
ágyából, azt el nem kerülhette. Szóval, Gyuszi a reggel
roppant dühös volt.
Erre kérdőre vontam az igért fotográfia irányában.
„Na igen, válaszol, én helyt állottam volna Ígéretem
nek, mert a Kegyelmes Ur a legalsó álláson hagyott
meg, s miután más mulatságra nem volt kilátásom azu
tán, hogy az alattam kopogtatónak felállított növendék
nek — a kinek olyan volt az arcszine a heves izgalom
tól, hogy egyszer mint kopogtató egy medvevadászaton
részt vehet, mint egy tengeri betegségben szenvedőnek
— megmagyaráztam, hogy a medve egy négy lábú ál
lat és farka alatt stb. stb., előkészítettem a fotografáló ma
sinámat, azon elhatározott szándékkal, hogy ha csak egy
madarat látok is, azt felfotografálom.
Egyszerre csak óriási szökésekkel közeledik felém a
medve, be akarom venni a fotómba, de akkora volt,
hogy nem fért beléje. Mire a kasztlit félre tettem, pus
kám után nyúltam és utánna lőttem, már a medve olyan
messzi volt, hogy a golyóim fütyülését sem hallotta meg.
És ráadásul még engem okozott azzal, hogy sületlen
ígéretével, már t. i. hogy egy medvét lefotografál hajtás
ban, elhibázta a biztosra vett második medvéjét is. S
a mint későbben rá jöttem, fotója aznap, mikor a nagy
medvét elhibázta, érkezett meg, javításból.
Aztán igy szidják az embert ok nélkül.
Miután pedig vadászuram vendégeket várt még, a kik
a Bükkből voltak ide érkezendők, két napig szalonkára
vadásztunk. Az eredmény olyan silány volt, hogy arról
nem is tartom érdemesnek beszámolni.
De a Bligjerászából folytonosan jelentenek a vadőrök
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egy medvét. Vaczkorra jár s megalkudtam a szomszédos
birtokosokkal, hogy hagyják a medvét vaczkoron élni, ne
zavarják. Az egyik szomszédot Vaszi, a legnagyobb hó
hér a vadőrök közül, még arra is ráveszi, hogy a med
vének egy-egy szakajtóval vigyen ki almát, s a medve
elfogyasztva a szívesen nyújtott almát, névjegyének viszszahagyásával honorálja a szives figyelmet. Ezt az udva
riasságot viszonozni kell. Másnap — a vendégek még
mindig nem érkeztek meg, — iszonyatos rossz időben
vonulunk fel a Bligjerászai hajtásba. Egy órai kocsiká
zás, egy félórai iszonyatos kapaszkodás s fennt vagyunk
az állások szélén. Itten megérkezve, Kegyelmes Uram
szétosztja a puskásokat. Három állás van mindössze, a
melyen reményleni lehet, hogy a medve kiváltson. A há
rom helyet gróf Teleki és legkedvesebb vendégei foglal
ják el, a többiek, ha gyakorlottak medvevadászatokon, tud
hatják, hogy ebben a hajtásban, ha csak a főállásokon
el nem hibázzák a medvét, akár csokoládét főzhetnek.
Alig állottunk egy félórát, két lövés zaja szakítja meg
azt a már végtelenségig agyoncitált csendet.
Kíváncsian loholtam felfelé, hogy megtudjam az ered
ményt. És az a kővetkező volt: Gróf Teleki felé jött egy
szép medve, de miután inkább szomszédjának tartott,
nem lőtt reája. Szomszédja, gróf Waldeck Frigyes egy
gyönyörű lapockalövéssel fogadja a medvét, mely semmit
sem jelezve áthalad a vadászvonalon, a midőn gróf
Waldeck második lövését kapja, mely után azonnal fel
fordul. Bámulatos volt ez a két lövés. A két egymásután
leadott golyó egy helyen fúródott a testbe s mig az első
a beleket és a máját roncsolta szét, a második a tüdőt
és szivét tépte darabokra. De a két golyó egy helyen
hatolt a mackóba. A medve 135 kilós és az öröm iszo
nyatos nagy volt.
Másnap azután megint a Pálpatakán vadásztunk, ott,
ahol első nap olyan szép eredményt értünk el.
Na, ha valamelyik német Stüszinek az ember azt
mondaná, hogy ilyen cseplesz erdőben medvére lehet
vadászni, az nagyon szánakozva nézve ránk. Egy órá
nyira a falutól, egynéhány magfával tarkított fiatalos s
itt legyen medve? Ha róka van, az is nagy dolog! Így
a német!
De azért csak megpróbáljuk megint a szerencsét eb
ben a rókás hajtásban. S mi az eredmény? Egy medve
végig rohan a vadászvonalon, a sűrűségtől senki sem
lőhet rá, rossz a szél is, és kijön egy olyan puskásra,
aki életében először lát medvét. Ez ijedtében kapkod s
rá süti mind a két lövést a körülötte levő, — tudósok
szerint, iszonyatos kiterjedésű — levegőrétegbe.
A medve ép bőrrel menekülvén s vissza gondol a haj
tás által neki okozott nagy comotióra, vigan dörmögi ma
gában tova szaladva: „Tant de bruit, pour un omletté".
Csak az „omletté" ne lett légyen azután a fiatal úr
nadrágjában.
Az ezután következő hajtás nagyon izgalmas volt. Egy
szép kanmedve jött Salamon Géza hírneves medveva-
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dászunknak. Ötven lépésre rá lő, a medve tört gerinccel
bukdácsol lefelé az egész vadászvonalon végig. Bethlen
Balázs gróf, Vay Elemér báró és Xifkovits Emil halálos
lövegei találják, s mégis van még a mackónak annyi
ereje, hogy lemenjen az ötödik szomszédba álló gróf Te
leki Sámuelhez, aki Cordit riflé-jével gyorsan végzett
vele.
De ha egy szalonkahajtásbanj igy szólt volna a puska,
mint ebben a hajtásban, akkor szebben referálhattam
volna a hosszúcsőrüekre tartott vadászatról is.
Végül még két napon hajtottunk medvékre; egy haj
tásban nem volt semmi, a másikból rossz rendezésem
folytán, három medve kitört.
Megmaradnak a jövőre,

Gábrisunkról.
Van nekünk egy közös ösmerősünk, akit máskép nem
szólítunk mint Gábrisnak, de nem mintha egy másik
Gáborunk nem lenne, hanem e név alatt ösmeri kicsi
országunk, világunk azt a ma már botra támaszkodó,
roskadt alakot, akinek szájaszéléről az élet vihara sem
tudta lesodorni az ott lopódzó mosolyt, akinek élénk
szemei most is elárulják, hogy ő a mi tréfára hajló jó
cimboránk.
Az a cimbora, aki, ha valaki mulatni akart, vele mulat
hatott, ha a csendes járta, akár kivilágos kivirradtig ferblizett, ha a környéken valami társasvadászatot tartottak,
arról a Gábris soha el nem maradt s jó ötleteivel, humo
rával, kifogyhatatlan adomáival mindig felvillanyozta a
vadászkompániát.
Azokhoz a szerencsés vadászokhoz tartozott, akikre vad
minden hajtásban jön, akik aztán mindig puskáznak, —
de sohasem találnak — legfeljebb egy-két hajtót, ezek
azután szabadabb gondolkozásuknak hangosabban adnak
kifejezést, mert a serét megoldja nyelvüket.
Volt azonkívül egy nem épen dicsérendő tulajdonsága
is, még pedig az, hogy nem igen respektálta törvényeinket
s abból kifolyólag fegyveradót és vadászjegyadót sohasem
fizetett. Hiába figyelmeztettük, hogy a nemesi kiváltságok
korszaka letűnt és a törvény manap egyenlő mértékkel
mér és az ellene vétőket szigorúan sújtja. Nem használt
semmit. A figyelmeztetésekre mindenkor azt válaszolta:
„Bajátom a pénzügyigazgató, a főszolgabijó, tehát beszél
jetek csak ti, amennyit akartok“. (Gábris erősen sejpít.)
Messze vidéken híres volt jóízű mókáiról, de amelyek
bizony néha vaskosan is sikerültek. Megragadott minden
alkalmat, megtréfált válogatás nélkül mindenkit, aki kezeügyébe akadt. Különösen sokat kellett szenvednie a vele
egy fedél alatt lakó pénzügyőri főbiztosnak.
Hanem egyszer aztán ez is visszaadta neki a tromfot.
Egy napsugaras vasárnapon beállít Gábrisunkhoz egy
töpörödött anyóka s jóféle esetnek! szűz dohányt kinál.
Sehogy sem tudnak megalkudni. Végre vésztjóslóan meg
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csillannak Gábris szemei s odaszól az asszonynak : „Nohát
nem kell, de itt a szomszédban lakik egy bajátom, az
talán bolond lesz kendnek annyit adni e penészéjt“. És
előzékenyen átkiséri a főbiztos ajtajához, nehogy vala
hogyan kikerülje szegény a csapdát.
A sörözésnél összegyűlt ösmerőseinek felháborodással
beszélte el az esetet a főbiztos. Élénk színekkel ecsetelte
a nénike kétségbeesését, s mikor a hét élő, éhező gyer
meke után óbégató, Gábrist átkozó anyóka kicsordult
könnyeit, megrendítő szorult helyzetét tárta szemeink elé,
— már mindannyian bosszúért lihegtünk, — megtorlásért
kiáltottunk, előbb azonban még egy-egy korsó sörért, s
a habzó árpalé mellett kifőztük bölcsen a tervet.
A legközelebbi szerdai vadásznap reggelén a helyszínén
volt az egész vadásztársaság, nem hiányzott egyetlen egy
sem. Gábrisunk megint elemében és a somvórium szopogatása közben pattogó jó kedvvel hol ebbe, hol amabba
kötött bele. De most még csak meg sem kísérletté egyi
künk sem a visszavágást, mindannyian türelmesen zsebrevágtuk csipkedéseit s lázasan vártuk sötét tervünk jó
sikerültét.
Közelget is már.
A második hajtás vége felé, kellő hivatalos komoly
sággal feltűnik a vadászvonalon két pénzügyőr, s kérik
a vadászjegyeket. A vadászók sorba szedik elő a jegye
ket, az eskübizonyítványokat lesve, hogy Gábris barátunk
— akit a vadászat rendezője mindenki által jól látható
tisztás szélére állított fel, — mit fog cselekedni? Hát
bizony észre is vette már a veszedelmet s a fegyverét a
főldredobva, kézzel-lábbal bekaparja azt. Alig készül el
a művelettel, már ott teremnek a pénzügyőrök és kérik
tőle is a jegyet. „Kéjem én nem vagyok vadász, én hajtó
j vagyok. Haj! haj!“ kiabál, fütyül, botjával kopogtat és
1 hűségesen markirozza a hajtó szerepét. De az egyik pénz
| ügyőr csak tovább okvetetlenkedik és a törvény nevében
követeli fegyverét. „Mondtam máj, hajtó vagyok, — nincs
fegyvejem!* Igen ám, csakhogy ezalatt a másik szemfüles
pénzügyőr kihámozta a fegyvert a száraz lomb alól.
— Hát ez kérem mi ?
— Fegyvej . . .
— De hát kié?
— Mit tudom én, talán a gazdájáé.
Alig hangzott el a merész párbeszéd, a főbiztos az oda
siető vadásztársaság felé kiáltja — harsány hangba fojtva
kitörni akaró nevetését:
— Ugy-e urak ez a Gábris úr fegyvere?
Erre persze az egyhangú válasz az volt, hogy „igen.“
— A törvény nevében lefoglaljuk a fegyvert — volt a
pénzügyőrök lesújtó ítélete. A tagadó Nimród nevét felírták
és fegyverét elkobozták.
Gábris barátunk képe megnyúlt és dühösen nekiront
a főbiztosnak.
— Ez nem jájja! Ez ájúlás !
Ajuldozott is az egész kompánia — nevettében. Az
ebédnél tetőfokra hágott a jókedv, csak Gábris maradt
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szokása ellenére komolynak. Az első lecsúszni nem akaró fölötti minőségben — erdőfelügyelőkké nevezte ki. — A
falat után oda is húzódott a főbiztoshoz és kérdőre vonta, ! földmivelési miniszter a királyi erdőfelügyelőségek sze! mélyzeti létszámában kinevezte: Péch Dezső m. kir.
hogy mi lesz vele most és hogy komoly-e a dolog ?
— Hát biz a dolog egész komoly. A büntetés el nem erdőmestert a Vili. fizetési osztály 3-ik fokozatába a tumaradhat, mert hivatalos közegeim a büntetéspénzből róczszentmártoni kir. erdőfelőgyelőséghez, Doroszlay Gá
befolyó jutalmat oda nem engedik senki fiának — volt bor kir. alerdőfelügyelőt és Havas Ágoston okleveles er
dőtisztet a Vili. fizetési osztály 3-ik fokozatába a földmű
a főbiztos válasza.
A tárgyalás a reákövetkező napon megtörtént, persze velési minisztériumhoz első osztályú erdőfelügyelőkké.
Kinevezte továbbá a földmivelésügyi miniszter a ma
a főbiztosnál. Gábris barátunk négy tizes megfizetésére
lett megbüntetve, amit ő, mert fegyverét azonnal vissza gyarországi kincstári erdőket kezelő erdőtisztek létszámá
ban erdőtanácsosokká a következő erdőmestereket: Pár
kapta, sebbel-lobbal le is szúrt.
Este, mint rendesen a kaszinóban volt a összejövetel, nái Attilát a lugosi erdőigazgatóság középponti szolgá
Gábris barátunk elmaradt, de kíváncsisága csakhamar latához, Molcsányi Gábort pedig a nagybányai főerdőodahajtotta őt is. Amint a helyiségbe belépett, a fehér hivatal főnöki állomására; erdőmesterekké a kővetkező
asztalnál mulatozó vadásztársak éljenzéssel fogadták s főerdészeket: Papp Jánost a beszterczebányai erdőigazga
feléje nyújtották díszszónoki poharukat. Örömmel vette tóság, Sziklay Lajost az ungvári főerdőhivatal, Bereczky
kezébe és szép, virágos szavakkal éltette a jelenlevőket, Gyulát a lugosi erdőigazgatóság, Bachó János a liptócsak az árúló főbiztosra kiáltott pereatot, aki őt negyven ujvári, Molcsányi Ernőt a lippai főerdőhivatal, Ónodi
Ferencet a gödöllői, Körös Lászlót a zsarnóczai, Nagy
forintjától megfosztotta.
A főbiztos nyomban válaszolt s nem térve ki az őt Károlyt pedig a bustyaházai erdőhivatal kerületébe; fő 
ért hízelgő megemlékezésre, — a társaság igaz érzelmeit erdészekké a következő erdészeket: Biró Lajost a lu
tolmácsolja — úgymond : midőn a díszserleg gyöngyöző gosi erdőigazgatóság, Aschner Vilmost a zorsovai. Illés
nedűjét üríti azon úr egészségére, aki oly kellemes napot Vidort az apatini erdőhivatal, Ambrus Lajost és id. Belszerzett nekik és ki oly gavallérosan megvendégelte a házy Gyulát a beszterczebányai erdőigazgatóság, Konok
Tamást a lippai főerdőhivatal, Furherr Jánost a gödöllői
vadásztársaságot negyven forintok erejéig.
Gábris barátunk meglepetve, rúgóként pattant fel széké erdőhivatal, Dohnányi Pált a liptóujvári főerdőhivatal,
ről, de visszaroskadt, s beismerte, hogy le van győzve, de Saenger Nándort az ungvári főerdőhivatal, Ondrus Gyu
meggyőzve nem, mert azután sem fizetett fegyver- avagy lát az apatini erdőhivatal, Medveczky Ernőt a liptóuj
vadászati jegy-adót, amíg a kérlelhetlen sors a fegyvert ki vári főerdőhivatal, Bohuniczky Endrét pedig a soóvári
erdőhivatal kerületébe; erdészekké a következő erdész
nem csavarta a kezéből és botot nyomott helyébe, q ß
jelölteket : Zachár Ádámot a máramarosszigeti erdőigaz
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
gatóság, Hamernvik Bélát a szászsebesi erdőhivatal,
Lattyák Sándort a liptóujvári főerdőhivatal, Daniek Gé
zát az apatini, Kakas Ödönt az orsovai erdőhivatal,
Sándor Eleket a lugosi, larnay Dezsőt a beszterczebá
nyai, Katona Lászlót a kolozsvári, Soltész Gyulát a
máramarosszigeti erdőigazgatóság, Gasparecz Lajost az
orsovai, Szecskái Dezsőt a soóvári erdőhivatal kerüle
* K inevezések. A király ő Felsége Horváth Sán tébe, Róth Gyulát a selmeczbányai középponti kísérleti
dor ministeri tanácsosi címmel felruházott főerdőtaná- állomáshoz, Clement Károlyt a földmivelésügyi miniszté
csost ministeri tanácsossá nevezte ki, Tavi Gusztáv mi rium erdészeti főosztályába, Érsek Árpádot pedig a
nisteri tanácsosi cimmel felruházott főerdőtanácsosnak szászsebesi erdőhivatal kerületébe, erdészjelöltekké a
pedig a ministeri tanácsosi jelleget díjmentesen adomá következő erdőgyakornokokat: Bózer Jenőt a zsarnóczai
nyozta, valamint Hirsch István m. kir. közalapít erdőhivatal kerületébe, Günther Frigyest a selmeczbányai
ványi főerdőtanácsosnak nyugalmaztatása alkalmából a bányászati és erdészeti főiskolához, Terray Gyulát a
ministeri tanácsosi címet adományozta. Farbaky István soóvári erdőhivatal kerületébe, Czillinger Jánost a liptó
ny. főbányatanácsos a selmeczbányai akadémia volt igaz ujvári erdőőri szakiskolához, Zügn Nándort a liptóujvári
gatója, a közügyek terén kifejtett hosszú évi munkálko főerdőhivatal, Petricsek Adolfot a bustyaházai, Hudák
Aladárt pedig az apatini erdőhivatal kerületébe, Zachár
dásáért „árvanagyfalvi“ előnévvel nemességet kapott.
Törzs Kálmán főerdőtanácsosi cimmel felruházott er Mihályt a kolozsvári erdőigazgatósághoz, Krause Dezsőt
dőtanácsost és Földi János erdőtanácsost főerdőtanácso- a liptóujvári főerdőhivatalhoz, Jávorszky Zoltánt a va
sokká nevezte ki, Nagy Károly és Szenes József erdő dászerdői erdőőri szakiskolához, Gyürke Istvánt a ko
tanácsosoknak a főerdőtanácsosi címet és jelleget díj lozsvári erdőigazgatósághoz, Szabó Kálmánt a nyagybámentesen adományozta, továbbá Bogdán Géza, Pánczél nyai főerdőhivatalhoz, Illés Lászlót a beszterczebányai,
Ottó és Biró János alerdőfelügyelőket — az utóbbit szám Szecsödy Józsefet pedig a lugosi erdőigazgatósághoz.

Ki/WMítUK
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* N ekrolog. Pauer János érd. főiskolai titkár elhalt
Az állami kezelésben levő községi és némely más er
dők és kopár területek kezelésénél alkalmazott erdőtisz dec. 21-én Selmeczbányán.
tek létszámában kinevezte a földmivelésügyi miniszter:
* Uj főiskolai ta n á r. A földművelési minister dr.
m. kir. erdőtanácsosokká, a VII. fizetési osztály 3. fize Kövessi Ferencz szőlőszeti és borászati felügyelőt, az
tési fokozatába, a kővetkező m. kir. erdőmestereket: Kiss erdészeti főiskola növénytani tanszékére nevezte ki rend
Ferencet a szegedi m. kir. állami erdőhivatalhoz és Kon kívüli tanárnak. Nem tagadhatjuk, hogy az erdészeti kö
dor Vilmost a balassagyarmati m. kir. erdőhivatalhoz; rökben bizonyos aggodalommal fogadták ezt a hirt, kü
m. kir. erdőmesterekké, a Vili. fizetési osztály 3. fize lönösen azért, mert az uj tanár alig 29 éves. Megnyug
tési fokozatába a következő m. kir. főerdészeket: Ujfa- vást szerzett azonban ama körülmény, hogy Kövessi
lussy Mihályt a sátoraljaújhelyi m. kir. állami erdőhi fiatal évei mellett már eddig is oly széleskörű tanulmá
vatalhoz, Szigeti Rezsőt a szombathelyi m. kir. állami nyokat tett s olyan sikereket ért el az irodalom terén,
erdőhivatalhoz, Pált Miklóst az aradi, m. kir. állami er hogy az bárkinek is dicséretül szolgálhatna. Mint borá
dőhivatalhoz és Tóth Gyulát a beregszászi m. kir. erdő szati felügyelő négy évet töltött külföldi tanulmányúton
hivatalhoz ; m. kir. főerdészekké, a IX. fizetési osztály Angol- és Francziaországban, mialatt a párisi Sorbonne
3. fizetési fokozatába, a következő m. kir. erdészeket: egyetemen doktorátust nyert. Külföldi tartózkodása alatt
Joós Eleket a sepsiszentgyörgyi m. kir. állami erdőhi több botanikai, növénybiológiái, növénypatologai állomá
vatalhoz, Pfundtner Károlyt a segesvári m. kir. állami son és laboratóriumban dolgozott. A Pasteur-intézet bakerdőhivatalhoz, Bánik Györgyöt a rimaszombati m. kir. terologiai kurzusát is hallgatta Párisban. Szóval tudomá
állami erdőhivatalhoz, Popovits Ottót a dévai m. kir. nyos előkészültségekben nincs hiány, csak az az óhaj
állami erdőhivatalhoz, ifj. Zankó Emilt a fogarasi m. tásunk teljesülne még, hogy uj állomásán nem annyira
kir. állami erdőhivatalhoz és Zuskin Ferencet a liptó- tudós embereket, mint ellenkezőleg, gyakorlati erdőgaz
szentmiklósi m. kir. állami erdőhivatalhoz ; m. kir. erdé dákat neveljen a magyar erdészet részére. — Kutasi
szekké, a X. fizetési osztály 3. fizetési fokozatába, a kö Béla urad. erdőgondnokot a kaposvári uradalomba fő
vetkező m. kir. erdészjelölteket: Gyurcsó Józsefet a tor- erdészszé nevezték ki. — Tóbiás Miklóst Nagykőrös
dai m. kir. állami erdőhivatalhoz, Hornung Gusztávot a város erdőgondnokul választotta.
* H ely reig azítás. A M. E. f. é. 16. számában tuCsíkszeredái m. kir. állami erdőhivatalhoz, Gulyás Jenőt
a máramarosszigeti m. kir. állami erdőhivatalhoz, Vaszi- róczvármegyei Csepcsény község közbirtokossága erde
lovits Miklóst a beregszászi m. kir. állami erdőhivatal jére vonatkozó orvvadász-gyilkossági közlemény légből
hoz, Ivásko Sándort a máramarosszigeti m. kir. állami kapott rémmese. A Budapesti Hírlapot és több napilapot
erdőhivatalhoz, Létai Gyulát a dévai m. kir. állami er is becsapták vele. Turócz vármegye — sajnos — úgy
dőhivatalhoz és Nagy Samut a nagyenyedi m. kir. ál az orvvadászoktól, mint az iparlovagoktól sem mentes
lami erdőhivatalhoz; m. kir. erdészjelöltekké, a XI. fize még ez idő szerint. Az utóbbi kategóriába tartozik a ko
tési osztály 3. fizetési fokozatába, a következő m. kir. holmány beküldője is. Az iparlovagok előtt semmi sem
erdőgyakornokokat: Kindernay Kálmánt a dévai m. kir. szent; a tisztesség, a becsület, az igazmondás ismeretlen
állami erdőhivatalhoz és Nemetz Jánost a marosvásár fogalom előttük s miután erkölcsi hitelük sincs, a rém
helyi m. kir. állami erdőhivatalhoz. A m. kir. földmívelés- mesék koholásával foglalkoznak. Ujjal mutogatunk rájuk
ügyi minister Glock Géza végzett erdészeti főiskolai hall viselt dolgaik miatt, de mert a szégyenérzet elzüllött er
gatót a magyarországi kincstári erdőket kezelő erdőtisztek kölcsi individualitásukból ki van ölve, csupán mint két
létszámába a liptóujvári főerdőhivatal kerületébe, Solc lábú vastagbőrüek alkalmatlankodnak közöttünk és ko
Svetozár végzett erdészeti főiskolai hallgatót pedig a holják a rémmeséket!
Silvaticus.
horvát-szlavonországi kincstári erdőket kezelő erdőtisztek
* H azánk. Mielőtt valamely politikai napilapra elő
létszámába a zágrábi erdőigazgatóság kerületébe ideig fizetne, hozasson mutatványszámot a Budapesten meg
lenes minőségű erdőgyakornokokká nevezte ki.
jelenő Hazánk cimü egyedüli magyar agrárpolitikai napi
A m. kir. földmivelésügyi minister a horvát-szlavon lapból. A Hazánk, melynek cikkeit az ország legelső
országi kincstári erdőket kezelő erdőtisztek létszámába gazdasági irói és publicistái írják, a magyar gazdaközön
Kuzma Gyula erdőmestert a vinkovczei főerdőhivatalhoz, ségnek nélkülözhetetlen szükségletét képezi. A Hazánk
Kolár János erdőmestert pedig a zágrábi erdőigazgató vidéken már a reggeli órákban olvasható. A Hazánkat
sághoz erdőtanácsosokká, Polacsek Károly főerdészt az Buday Barna szerkeszti. A Hazánk előfizetési ára ne
otosáczi erdőhivatalhoz erdőmesterré, Boór Károly er gyedévre 7 K. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest,
dészt az otosáci erdőhivatal kerületébe főerdészszé, Mun- VIII. Szentkirályi-utca 28.
teanu Amadeus erdészjelöltet a vinkovczei főerdőhivatal
* G y ü m ö lcstelelé s p a d lá so n . A gyümölcsteleléshez
kerületébe erdészszé, Masztics Gusztáv erdőgyakorno mindenkor jobb és biztosabb, ha tiszta levegőjű száraz
kot a zágrábi erdőigazgatóság kerületébe erdészjelöltté pincénk van. Hol az nincs, ott kamrára és utóbb a pad
nevezte ki, Visnicz Milán ideiglenes minőségű erdő lásra is szorulunk.
gyakornokot pedig állásában véglegésítette.
így történt egy esetben, hogy oly állásban voltam, hol
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igazán szép és nagymennyiségű gyümölcs termett és bár télen át New-Yorkban dolgozik, míg tavaszra kertjét,
elég jó pince lett volna, de bizonyára sok más minden szőlőjét művelni jön ide Budapestre.“ A Tallapoosa Jour
félével kellett elfoglalni azt, úgy, hogy gyümölcsöt ott nal hosszasabban leírja a gyönyörű vidéket, a kerteket,
szőlőket, de különösen a borpincéket, végül a budapesti
nem lehetett betelelni.
Házi asszony nem lévén, gazdasszony uralkodott és magyarok vendégszeretetét, kik a hozzájuk vetődött ide
vállalkozott minden dologra és így a gyümölcs teleltetése gent el sem akarják körükből engedni.
* P e rz siá b a n a gummit oly növényből nyerik, me
is az ő rendszerén fordult meg.
Az alma egy részét zab közé ládákba rakta, de a leg lyet a perzsák „garan sefid“ v. fehér gárennek nevez
java a konyha padlására, pelyva közé került és gyékény nek. Az első minőségű fehér :> a növényen kevés be
vágás van. A sárga gáren adja a második minőséget,
nyel be lett takarva.
Ami a zabos ládát illeti, csakhamar összebarátkozott úgy, hogy a növény felső részét le kell vágni s aztán
egyik fél a másikkal, az alma nedvességet nyújtott a zab bevágásokat csinálni. A gummi másnap onnan leszed
nak, a zab pedig örömében oly szorosan körülölelte ven hető. Ezt a műveletet háromszor vagy négyszer lehet
dégtársát, hogy azt belefojtotta. Utóbb a láda tartalmá végezni; a minőség mindig javul. Az „Arrahbor“ egy kis
val a lovakat kellett etetni s oly felemás lett az egész, fehér fából származik, melynek felső részét először égetni
hogy se zab, se almának nem nevezhető, hanem ga- kell s aztán az ágakat levenni. Épp úgy járnak el a
„Kurreh“ gyűjtésénél, az anyag azonban minden újabb
najnak.
. Ami a padláson teleiteket illette, a konyhából sok me kiválatnál rosszabb lesz, 7 évi használat után a gáren
elszárad.
leg átizzadt és mivel itt is a levegő el volt fojtva, sok
* S z ő lő m ű v e lé s . Már többször veit alkalmunk megemlékezni a
része itt is rothadásba ment át.
De meggyőződtem, hogy a pelyva éppen nem rossz Nagyőszőn létesített „Millennium"-telep szőlőojtványszaporító-telepröl,
takaró, sem a gyékény, azonban csakis a kellő időben a nagyszentmiklósi, knézi és pakáczi fiókokkal. Királyi közjegyzői
okiratokkal kimutattuk annak terjedelmét, üzemképességét, nagyságát,
alkalmazandó, nem kell azonnal őszszel belerakni, ha forgalmát és megbízhatóságát. Igazi fogalma ezen mintatelepről csak
nem mikor már a nagy hideg beköszönt, és amint az idő annak lesz, ki személyesen szerez meggyőződést ezen szőlőiskola
enyhül, újból szellőztetni; nem következés, hogy az alma nagyszerűségéről. Az 1896-ik évben még csak 200 négyszögöl nagy
épp meleg padláson legyen. Lehet azt még annál biz ságú kísérleti telepből — amint arról mi is személyesen meggyőződ
tosabban a házpadlás bármely fütetlen részén is elhe tünk — Buding Károly teleptulajdonos oly mintatelepet létesített, a
melyhez hasonló kiterjedésű és berendezésű szőlőiskola széles ez or
lyezni : szalmát kell előbb leteríteni és rakhatjuk arra szágban — sőt még az ország határán túl is — nem létezik. Ott ta
hosszában méter szélességű sávokban, 4—-5 rendet egy láljuk a fajtiszta óriási anyatáblákat, az ojtványiskolákat, dugványmásra, minden pelyva nélkül hagyjuk, hogy a levegő és zöldojtványiskolákat, a gyönyörű, szebbnél-szebb, termőszőlőkkel.
járhassa, 4—8 R. fok hideg még nem árt, de ha a hő Rend, pontosság és csin mindenben. Ott a szociális kérdés is gyö
mérő már ennél lejebb száll, hogy 9— 10-re is esnék, nyörű megoldást nyer. Ezer és ezer munkáskéz kap állandó foglal
kozást, ami másként nem is lehet, ha elgondoljuk, hogy évente
okvetlen bőséges takaróval be kell födni; ehhez gyékény 15—20 millió számra termesztetnek amerikai vadvesszők, gyökere
nem ér semmit, hanem rongy, pokróc vagy zsákféle ta sek, zöldojtványok, dugványok, és gyökeres szőlőojtványok. Amerikai
karót kell alkalmazni. Ha azonban az idő enyhül, a ta rendszer szerint nagyszerű vfzemelőkkel, szélmotorokkal és vízművek
karót ismét leszedjük, ha valamely részén, ahol esetleg kel az összes iskolák keresztül-kasul artézi kutak módjára földalatti
czug van, közel padláslyuk iránt fagyna, nem kell azt vízvezetékkel vannak ellátva és így a szárazság — amiben tavaly
nekünk is nagy részünk volt — eme iskolákban hatalmát nem érez
mindjárt fogdosni, vagy melegre vinni, hanem ellenke tetheti. Ezen gyakorlati és gyönyörű berendezés óriási összegeket
zőleg, ott hagyni és az enyhe idővel egészen magához emészthetett fel, de van is reményünk hozzá, hogy a szőlöszet iránt
tér és visszakapja rendes színét, a fagynak nyoma sem érdeklődők csakis ott fogják szükségletüket beszerezni, ami minden
esetre oly kerttulajdonosok saját érdeke is, kik szép, egészséges, faj
fog látszani.
Hol csak gyékénytakaróval rendelkeznek, ott előbb bő tiszta és tartós szőlőszeti termények és szőlőojtványok birtokába akar
nak jutni. Amint a Bunding Károly teleptulajdonos által szerkesztett
ven szénával kell áttakarni és úgy aztán a gyékénynyel képes nagy árjegyzékből — amely árjegyzék egy szőlőszeti mű számba
befödni. Ennek értelme az, hogy a gyékény jobban hozzá vehető — mi is meggyőződést szereztünk, az árak is olyan alacso
nyak, hogy azok olcsóság tekintetében minden más hasonló vállalatu
lapítja a szénatakarót.
Weise Ferencz.
* Az uj B u d a p e s t. A Clevelandban megjelenő „Sza teleppel a versenyt felvehetik.
* B e s z te rc z e i szilva P árisb an . A magyar gyümölcs
badság“ című magyar lap egy angol újság nyomán a
következőket írja: „Tallapoosától öt mértföldre északra jó hírnevére élénk tanúságot szolgáltat, hogy ez évben
fekszik egy csendes békés kis városka, melyet lakói volt Szatmárból és Marostordából waggonszámra 'szállították a
hazájuk fővárosáról Budapestnek neveztek el. Az összes beszterczei szilvát Párisba, ahol a vásárcsarnokokban
amerikai bevándoroltak között nem lehet találni intelli mint magyar szállítmány és termény jeleztetett és igen
gensebb, iparkodóbb és derekabb embereket, mint e bu- kapós volt.
* Az e rd ő é s A m erika. Azon okból, hogy ijesztő
depesti magyarokat, kik sokszor három-négy nyelvet be
szélnek s nemcsak Amerikának legügyesebb kertészei és módon kezdték pusztítani az erdőket, mely pusztítás igen
szőlőtenyésztői, de ügyes iparosok is, kiknek egy része hátrányosan folyt be az Egyesült-Álamok klimatikus vi© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.
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szonyaira, elhatározták, hogy különféle módon ellensú
lyozzák a fapusztítást. Többek közt a jövő nemzedékbe
akarják oltani a fák iránti szeretetet. Az iskolákban egy
szabad napot tartanak, az „Arborday“-t, a „fák napját“.
E napon sétálni viszik a gyermekeket, magyarázzák ne
kik a fák hasznosságát és minden gyermek egy fát ül
tet. Most meg a madarak mód feletti pusztítását akarják
gátolni, ismét a gyermekekhez fordulnak, az iskola nap
tárában egy „madarak napját“, „Birdday“-t állapítottak
meg. A gyermekek e napon is szabadok, sétálni viszik
őket és sétaközben oktatják ki őket a madarak hasznos
volta felől és miképp kell azokat megvédelmezni. Azt
véljük, ennek a praktikus metódusnak meg is lesz a kí
vánt sikere.
— A világ leg o lc s ó b b fo ly ó ira ta . Ezt a címe
ambicionálja magának az „Érdekes Könyvtár“ kőnyvalakú
szépirodalmi folyóirat, amennyiben előfizetési árát egész
évre 2 koronában, félévre 1 koronában állapította meg.
E csekély ár dacára a lap csak elsőrangú hazai és kül
földi irók legkiválóbb elbeszéléseit, novelláit és költeményeit
közli. Folytatásos cikket sohasem ád, minden füzet teljesen
befejezett, szép könyvet képez. — A lap specialitása, a
„Rejtvényvilág“ állandó ingyenes melléklet. Specialitásnak
nevezzük, mert csak ez a lap nyújtja olvasóinak azt a
kedvezményt, hogy kivétel nélkül minden egyes rejtvény
megfejtőnek egy szépirodalmi művet ad jutalomképpen.
Az előfizetési összeg az „Érdekes Könyvtár“ kiadóhiva
talába (Budapest, V., Kálmán-utca 2.) küldendő, ugyan
onnan kérhető ingyen és bérmentve mutatványfüzet és
előfizetési gyüjtőív is.
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ :« :¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

Tisztelt Szerkesztő Úr!
A kincstári vadászterületeken gyakorlandó vadászat
szabályozására kibocsátott 64141/904. számú ministeri
utasításhoz kívánok néhány megjegyzést tenni.
Mindenekelőtt csatlakozom azon nézethez, melyet né
hány nap előtt egy barátom tolmácsolt: szabadelvűbb
ugyan, mint a Darányi-féle volt, de nem egész világos,
s egyes passusai félremagyarázhatók. így pld. nem ren
delkezik arról, hogy az idénylelővésre kijelölt területeken
mi történjék az apró vaddal, illetve a vadállománynak
azzal a részével, amely az idáig lelövésre kijelölt vadászterületeken bárcákra el nem adatik, vagy el nem kel?
Én azt hiszem, annak a vadnak lelövése a kezelő és
őrző személyzet joga, csak azt nem tudom a rendeletből |
kiolvasni, mely időponttól kezdve gyakorolhatja a sze 1
mélyzet ilyen értelemben a vadászatot, hogy a feladatot
teljesíthesse s amellett a nagyobb hasznot is biztosíthassa.

19. szám.

Helyes az utasítás 7. §-ának azon rendelkezése, amely
az erdészeti alkalmazottakat a vadorzóknak csak is. fel- ’
jelentésére, nem pedig megzálogolására vagy elfogására
kötelezi. Isten mentsen meg attól, hogy szaktársainknak
ily életveszélyes feladat jutna kötelességül. Nincs az a
24 ágas agancsár, amely megérdemelné, hogy egy jóravaló szakképzett erdész az életét miatta kockára tegye.
Különben azoknak a feljelentéseknek csak azon eset
ben lenne haszna, ha az erdőgondnok mindig két erdő
őrrel megyen vadorzó-lesre, hogy a feljelentéshez meg
legyen a két tanú. Mégis egy kifogást kell tennem a
7. §. rendelkezése ellen, m. p. a kővetkezőt:
Minden kincstári erdőgondnok annyira el van foglalva
irodai teendővel, hogy alig marad ideje a kezelési tendők
végett kijárni az erdőre. Pedig ezek a teendők az ő főtendői. Hol vegye már most az időt ezen újabb mellék
teendők megtételére. Félek tőle, hogy sok bűnrészesség
fog ebből következni.
A 14. §-ban szarvastehén, őzsuta és áámkecskéröl
van szó. A vadászati törvény a szarvas, dám* és őz nős
tényét tehénnek nevezi. Annak megfelelően ugyanígy
kellene nevezni az utasításnak is. Honnan vette hát
magát a kecske? A német a kecskét „Geiss“-nak, a nős
tény őzet „Gais“-nak írja. Ami ép oly különbség, mint
a német bányás-talicska a Hunt és annak magyarítása a
kutya (Hund) között van. Mi tudományos embereknek
tartjuk magunkat; distingváljunk tehát tudományosan.
Tanuljunk a német vadászoktól; azok. ugyancsak meg
kívánják, megkövetelik a vadászati műnyelv tudását.
A lődíjakra is volna megjegyzésem. A lövési díj meg
állapításánál valami irányelvet kell követni. Vagy a vad
általános értekét, avagy bundájának árát kell alapul venni;
de lehet a vad kártékonyságát, avagy a lelövés vagy
megfogás nehézségét. A medve és a hiúz lövési díjainál
figyelembe vétetett a vad bundájának értéke is, meg az
elejtés nehézsége is. A hiúz kártékonyabb lévén a farkas
nál sokkal veszedelmesebb a vadállományra mint a farkas
elejtése, tőrbefogása nehezebb mint a farkasé s a lődíja
az utasítás szerint pedig egyenlő amazéval. Hasonlóan
helytelennek tartom a nyuszt és a nyest lődíjait össze
hasonlítva a rókáéval. Ezek a kisebb ragadozók sokkal
vérengzőbb természetűek a rókánál s a fácán, császármadár és fogolyállományban roppant károkat okoznak.
Fogásuk, lövésük hasonlíthatatlanul nehezebb mint a
rókáé és a nyest lődíja mégis kisebb a rókáénál.
Próbálja csak az úri vadász a nyestféléket fogni, lőni,
hamar megválik, mily keveset hoz teritőre!
Vadász üdvözlettel
ülés Nándor.
* Jó lenne a dám v a d szóval teljesen felhagyni; vagy pedig legyünk
következetesek és mondjuk szarvas v a d , özvad, nyúlv a d , fogolyv a d
stb. A vad szó tulajdonság szóval jár. P ld .: Agancsos va d , suta vad,
emlős vad, szárnyas vad, stb. stb. — Helytelennek tartom, azt is, hogy
a vadászati műnyelv csuh á n a k nevezi a farkas vagy a m edvének
bundáját, mert hisz a magyar ember csuha alatt rendesen darócruhát
ért és nem bundát.
Illés.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt.
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Megjelenik minden hó 1-én és 15-én.
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Szerkeszti és kiadja:
im e c s fa lv i I M E C S B É L A

BO R S O D -A PÁ T F A L V Á N ,

j

R ekla m á ció k
SZÉKELY és ILLÉS céghez

A magas és közép hegységekben hajdan
létesült telepek ugyanis, hogy álattenyésztésüket
és földmivelésüket fejleszszék, nekiestek a hegyElszorul az ember szive, midőn hallja, látja ségi erdő fás növényzetének, mely terjeszkedé
hogy a föld fia vándorbotot vesz kezébe és el süknek útjában állott. A megélhetés kényszeré
megy a messze idegenbe kenyeret keresni. től űzetve annyit irtottak a meredek hegyoldal
Mintha valami régi bűnnek büntetése volna ez, lejtőin, a mennyi szükséges volt, s a fás nö
oly általános szegény nemzetünknél. Régi bűn vényzetnek való talajon csakhamar megjelent
nek büntetése! Megállók e szónál. Ó valóban az ekevas és a legelésző állatok csordái. De a
a z ! Az elődök bűneiért szenved az utód ; a folyton szaporodó nép nem állott meg a félúton,
nemzet régi mulasztásainak átkát érzi az újabb hanem irtott tovább, addig, mig csak volt egy
nemzedék.
talpalattnyi lefoglalható hely.
Nem más ezen bűn, melynek átka mind
Egy időponton azután bekövetkezett az irtás
súlyosabban nehezedik reánk, mint az évszáza és a foglalás netovábbja. Bekövetkezett az, ami
dokon keresztül folytatott rablógazdálkodás.
senkinek sem jutott akkor eszébe: a termőtalaj
Hol folyt ezen rablógazdálkodás ? A hegy végpusztulásnak indult. Az évszázadok óta fel
vidéken. Honnan vándorol ki a nép ? A hegy halmozódott televényt a legelő csordák patája,
vidékről ; mert itt követték el a súlyos b ű n t; az ekevas, az elemek hatalma lesöprögette ke
letkezése helyéről és rommá lett az egykor jó
itt is lakóinak érte legjobban.
Az érzékkel biró ember szomorúan szem erdőtalaj, de bűnhődött egyúttal a természet
léli azon kopár területeket, melyek semmi meg- j ellen vétő ember is. Ezen gazdasági romok kö
élhetést nem nyújtanak az embernek, kinek zött kénytelen tengődni, vergődni az emberek nagy
mindig nehezebb az életfentartás.
sokasága, s az utókorra átokként nehezedik az elő
Hogy mikép áll bosszút a rablógazdaság azo dök avatatlan kezének munkája. A talajromlás
kon, kik avatatlan kézzel nyúlnak bele a ter sal egyenes arányban csökkennek az ember meg
mészet háztartásába, számos eset igazolja. Pedig élhetésének föltételei is, és ha a terméketlen,
e bosszú sokszor nem egyéb, mint a hontalan sovány talajon odaveszni nem akar, a létfentartás ösztönétől buzdittatva vándorbotot kénytelen
ság, a száműzetés!
Nézzük csak azon rablógazdálkodást, melyet fogni kezébe.
az erdővel folytattak, és tekintsük büntetését is ! I De nemcsak a talaj képét változtatta meg az
A magas és közép hegységek láncolatában a ember meggondolatlan beavatkozása, hanem a
kopárságok szembeszökő mizériái annál na természet sok egyéb jelenségének egymás között
gyobbak, minél lejtősebb a hegység, minél ked- ! levő egyensúlyát is megzavarta.
Becquerel franczia természettudós bebizonyí
vezőtlenebb alkotásu a hegység talaja, és mi
nél nagyobbmérvü volt a fás növényzet pusztí totta, hogy a másodrendű viharok Loáré (Loiret)
tása ott, ahol azt a múltban gondosan ápolni I erdőtlen térségein érik el legnagyobb intenzitá
s örök időkre folyton fentartani helyén való lett sukat, s az orleáni erdő elől egész következe
volna.
tesen térnek ki. A természettudósok is régen

E rd ő k és k o p á ro k a te rm é sze t h á z 
ta rtá s á b a n .

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

342

MAGYAR

hangsúlyozzák, hogy a nagyterjedelmü erdőirtá
sok és kopár térségek befolyásolják a légtüneti
viszonyokat és az egészségi állapotokat. Elő
idézik a klimatikus szélsőségeket, megváltoztat
ják egyes vidékek téli, nyári hőmérsékleti vona
lainak hálózatát, fokozzák a hideg és meleg kö
zötti végleteket s a különböző évszakok hőmér
sékleti viszonyait megváltoztatják; a tartós szá
razság s az árvizek gyakori veszedelmét jelen
tékeny arányokban megnövelik.
Abszjönzen (Absjönsen) szerint Svédhonnak
erdőfrtott több kerületében — s ezek szomszéd
ságában — a XIX. században két héttel később
kezdődött a tavasz mint XVIII. században. Az
Egyesült Államok alligéni (alleghani) hegységé
ben — a nagy erdőirtások folytán — az ősz a
télbe, a tél pedig a tavaszba nyúlik be. Márs
György Perkiusz (Georg Perkius Marsch) ame
rikai államférfi és iró konstatálja, hogy Ameriká
nak egyes nagyterjedelmü erdőirtott téréin —
az erdő pusztításával — a mocsárláz s egyéb
endemikus nyavalyák ütötték föl fejüket, s az
egészségi viszonyok egészen megváltoztak. A
magas- és középhegységi kopárokon és nagy
terjedelmü irtásokon az eső és záporesők
vizeinek lefolyása, a talaj víztartalma, s az eső
nek ettől függő szabályos eloszlása minden
kétséget kizáróan rendellenes. Az erdő talaját
— közvetlenül — 2/s-del kevesebb eső éri
mind, az erdőtlen talajt. Mig az eső és zápor
esőcseppek az erdő lombján széjjel ütődvén, az
erdő szivacsszerü talajtakarójába lassacskán be
szivárognak, addig a kopár és erdőirtotta tér
ségek meztelen lejtőin féktelen sebességgel rohan
alá az esők vize ; lesöpri a termőtalaj utolsó
maradványait is, hogy ezzel a lesodort horda
lékkal az alant elterülő termőföldeket árassza el.
A záporesőknek ezen romboló működése
megérteti velünk azt is, hogy Szíria, Kis-Ázsia,
Észak-Afrika és Spanyolország rengeteg kopár
vidéke miért annyira népehagyott. A fásnövény
zet elpusztulásával az emberek is eltűntek . . .
A favágó fejszéje épúgy pusztíthat, mint az
ellenség könyörtelen kardcsapásai . . .
A múlt század ötvenes éveiben a Loár, Rón
és Geron völgyének forrásvidékén az árvizveszedelmek milliókra rugó kárt okoztak. E folyók

ERDÉSZ
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partmenti lakóinak nem csupán a rendkívüli
légköri forradalmaktól kellett félniök, hanem ret
tegve kellett nézniök, mint pusztult e folyók
forrásvidékének hegyoldalain az árvizveszedelmeknek még útját álló maradék fásnövényzet
is, mint rágja le mindjobban a kopár térségek
utolsó gyöproncsait is a legelő állatok foga . . .
E folyók forrásvidéki kopárságainak rekonstruk
ciója, befásítása, s a partvédelmi munkálatok
sok-sok millióba kerültek 1
Hogy ezen árvizkárosítások folytán mennyi
kár esett. Bássz-Alp és Ót-Alp (Bases Alpes és
Hautes Alp.es) megyékben a lakosság számának
s a termőföldeknek megcsappanásával! szinte
kiszámíthatatlan 1
Az erdő ellen elkövetett durva hatalmaskodás
nem egy civilizációt taszított az enyészet örvé
nyébe! A hol a hegység fásnövényzete elpusz
tult, a talaj is utána veszett, a természet min
den költészete eltűnt, az ottlakó ember pedig
elfajúl, szelleme elszegényedik, az élet sívár,
nyomorult tengődéssé lesz, míg fátyolt nem vet
a bűnös elődök utódainak e keserves bünhődésére, a minden bűnt kiengesztelő halál . . .
A természet rendje ellen elkövetett hatalmas
kodás számos erőteljes néptörzset elkorcsosított
s műveltség tekintetében tönkre tett. Perzsia,
j Kis-Ázsia, Mezopotámia, Arábia, a hajdan tejjelmézzel folyó Palesztina manapság sívár puszta
ság, műveletlen, vad barbár néptörzsek tanyája,
kiknek most rablás a foglalkozásuk.
De az emberiség mégis ébredezni kezd. Föl
eszmél vakságából ; tudatára ébred annak, hogy
Isten ellen büntetlenül csakugyan nem emelhet
kezet; magába száll, az elődök bűnei miatt is ;
nyög a mai nehézséges életmód súlyos terhei
alatt és vezekelve indúl a bölcs mérsékletesség
útjára, mely az embert — Isten többi teremt
ményével együtt — a jólétre, a boldogságra
vezeti-

Silvaticus.
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A taroló- és fokozatosan felújító vágásmód.
Irta: Díváid Béla.
Az Erd. L. 1902. évi deczember havi számában „A
kocsántalan tölgyesek fenntartásáról“ szóló cikk e fanem
fenntartásának szükségén kívül a tarvágásos szálerdő és
a fokozatosan felújító vágásmód előnyeiről és hátrányairól
is szól.
E két vágásmódot a hegyvidéki, elkopárosodásnak ki
tett, bükkel, tölgygyei és jegenyefenyővel elegyes állo
mányokra vonatkoztatva: én ezen elegyes állományokra
nézve csakis a fokozatos felújítás alkalmazását tartom
helyesnek.
Említetlenül nem hagyhatom, hogy e fokozatos felújítás
alatt a hegyvidéknek oly rendesen kezelt erdőgazdaságát
értem, amelyben először is az értéktelenebb fanemeket :
a nyírt, nyárt dolgozzák föl; másodsorban a főfanemnek
elnyomott egyedeit, ezután az előkészítő vágásban a kü
lönféle nem tenyészteni való fanemet : a vetővágásban
előbb a bükköt, ezután a fenyőt és végül a legértékesebb
tölgyet szedik ki, a végkihasználást követő második év
ben pedig kitakarítják a vágásban maradt összes mű-,
tűzi- és hulladékfát.
Taroló gazdaság alatt mégoly gazdaságot értek, amelyben
a többé-kevésbbé érett faállománynak minden egyedét
egyetlen vágásidényben használják ki. Elsősorban őszszel a
bükköt és tölgyet, másodsorban tavaszszal a fenyőt.
Hogy e két gazdaság közül melyik az előnyösebb, az
a faállomány nemétől, a termőhelytől, a kihasználás kiterjedettségétől, a kezelő személyzettől és az értékesítés
módjától függ. Bármelyikét is vizsgálom e tényezőknek,
én — amint említettem — a fokozatos felujításos vágást
tartom a helyesebbnek, a tarvágást ellenben csakis a !úczosokban látom helyén valónak, ámbár Vadas Jenő sze
rint az ily állományokat is sikeresen lehet fokozatosan
kihasználni, miként ezt a beszterczebányai erdőigazgató
tág kerületében levő, vízfogók és rakodókmenti szállalt lúczosok példája bizonyítja.
Az elő- és középhegységek déli oldalán tenyésző ko
csántalan tölgyesek épenséggel csakis fokozatosan vághatók és ujíthatók fel. E fanem ugyanis lombozatának
gyér volta miatt a talajt kevéssé védi s a belőle elvont
táplálékból keveset ad neki vissza, miért is az ily töl
gyesek talaja — kevés kivétellel — elszegényedik. Mint
hogy azonban ezzel szemben a tölgy fenntartása — fá
jának becses volta miatt — mégis elsőrendű szükség,
és minthogy e tölgy a szegényedő talajon csakis árnya
sabb fával keverten tenyészik jó l: ezért az ily tölgyesek
alá talajjavító fát telepítvén, jövőben csakis fokozatosan
vághatjuk és újíthatjuk fel azokat. De a kövér talajon
álló tölgyesek tarolásától is óvakodnunk kell, -hogy itt
meg a buján növő gyomok, füvek ne öljék el a kikelő
tölgycsemetét, ami pedig taroló vágás esetén egy két
év alatt igen könnyen bekövetkezhetik.
A jegenyefenyő elegyetlenül tenyészve, gyors növése
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miatt csak kevésbbé jó műfát ad. Ellenben a tölgy árnyék
ban és bükkel keverten lassabban nő, fája keményebbé,
értékesebbé válik; másrészt a tölgyet is ágtalan értékes
törzszsé neveli, s ez okból az ily fenyvesnek is csak fo
kozatos kihasználása célszerű.
Hazánk kiterjedt bükköseit is csak így fokozatos felújí
tással változtathatni át tölgyesekké. Ha tarrá vágtuk a
bükköst, a bükkfiatalok feltétlenül elnyomják a közéjük
ültetett tölgyet, az árnytürő jegenyefenyőt már kevésbbé,
s ha az ily jegenyefenyővel beültetett bükkvágásban úgy
10—12 év múltán gyomlálóvágást kezdünk, úgy a feny
vessé alakítás sikere el nem maradhat.
Az agyonlegelt bükkösökben, főkép pedig az ugyan
ilyen tölgyesekben keletkezett gyertyánosokat — legkivált
jegenyefenyvesekké — szintén csakis fokozatos vágással
alakíthatjuk át, alátelepítés és idejében alkalmazott gyom
lálóvágás segítségével.
A kőrist, juhart, szilt s egyébb nem állományalkotó
fanemeket is ugyancsak ily fokozatos vágással kezeljük a
legcélszerűbben.
A tarvágást — a lúczosokon kívül -— csakis az ortoló
gazdaságban találom megengedhetőnek, mivel a mezőgazdasági köztérhasználat különben keresztülvihetetlen
volna, s mert lehetségessé teszi a talajban felhalmozó
dott táperőnek mezőgazdasági célokra való és teljesebb
felhasználását is. Ajánlja a tarolást ennek a gazdasági
módnak kényelmes volta is. Mert, mivel a kihasználás
a birtoknak úgyszólván egy pontján folyik, az igénybe
vett összes munkaerő, úgy a kézi, mint a vontató erő,
együvé terelhető, s így a munkára való felügyelet a le
hető legkevésbbé fáradságos. Ilyenkép egy egész erdő
gondnokságnak csupán 3—4 vágása van, míg fokozatos
vágás esetén 20—30 helyütt folyó kihasználással vesző
dik az erdőgazda.
A tarvágásnak ez utóbbi előnye nem érvényesülhet
azonban a széttagoltan fekvő nagy erdőbirtokon, amelyen
épen e széttagoltság miatt lehetetlen a kihasználást össz
pontosítani.
Ha hátránya is a fokozatos vágásmód munkahelyeinek
szétszórtsága, ha az ily munkálatoknak sze mm eltartása
erősebbben veszi is igénybe a kezelőnek buzgalmát: még
sem oly hátrány ez, hogy kevés bölcseséggel nem se
gíthetnénk rajta. A fiatalosok kiegészítése, az ültetvények
utánpótlása, a vágások tisztítása, a termelésnek, a szál
lításnak és az egész erdőnek szem m eltartása valódi nagy
szükség, ellenben az irodai irkafirkálás csak copf. Ama
zoktól a birtokjövedelemnek, ettől az irodai munkálko
dástól ellenben csak a copfnak a nagysága függ. Világos
tehát, hogy a birtokosnak és a személyzetnek és a mun
káskezeknek jólétére törekvőnek csak a haszonnal nem
járó irodai tennivalóktól kell megszabadulnia, hogy a fo
kozatos felújító vágásmódnak ez az említett egyetlen hát
ránya megszűnjék s a vele járó áldásos siker bekövet
kezzék.
Én a taroló és a fokozatosan vágó gazdaság között
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ugyanazt a viszonyt látom, mint az extenziv és intenzív görlécek, nyersen és formázva még meglehetősen keres
gazdálkodás között. És ha elérkezett már nálunk — itt tetnek, noha ez az üzlet a jelentőségéből veszített. Aisne
szép Magyarországon — a belterjes gazdálkodás ideje, departementben a tőlgyfagerendák, vastagság szerint
úgy itt a legfőbb ideje annak is, hogy szakítson már az 70—85, középvastagságu gömbfa (vasúti talpfának való)
eddigi természetellenes, s éppen ezért végső eredményé pedig 45 frankkal fizettetett köbméterenként. Francziaben drága és legkevésbbé hasznos taroló gazdasággal s országi tölgyfürészáru (Cote d’Ar départamentból) 27,
kövessük a nagy mestert, a természetet, amely sehol sem 34 és 54 milliméteres vastagságban vasúti kocsirakomá
tarol, sehol sem ugrik, sehol sem bukdácsol a sikertelen nyonként a párisi vasúti állomáshoz szállítva, köbméte
renként 120— 140 frank.
ség rögein.
A monarchiából érkező fenyőépületfa, melynek ára
A fatermékek értékesítési viszonyait is vizsgálgatva, is
mét csak arra a következtetésre jutok, hogy az erdőgaz köbméterenként 63 frank, Marseilleban szilárdan tartja
daságot nem kényelmi szempontok szerint kell vezetni, magát.
S z e r b fa k e re sk e d e le m .
a termékeket nem úgy kell értékesíteni, ahogyan az ne
künk a legkényelmesebb, mert nem így jutunk a legna- I Belgrádi konzulátusunk jelentése szerint a fakereske
gyobb jövedelemhez. Vagyis: nem tövön kell eladni az | delem a november hónapban beállott hidegebb időjárás
erdőt és nem kénye-kedvére bocsájtani azt a vevőnek, következtében igen élénk volt. A monarchia bevitelének
mert ez bizonyosan nem a birtokosnak, hanem saját ma azonban több nehézséggel kellett megküzdenie; így első
gának az érdeke szerint fog cselekedni. Vagy ha mégis
sorban a magas faárak okoztak nehézségeket, másod
tővön akarjuk eladni a fát s szigorú feltételekkel biztosí sorban pedig azon vámrendelet, mely szerint a bevitelre
tanék az erdő jövőjét: úgy legyünk rá készen, hogy a kerülő tűzifa köbméterenként 05 0 frank beviteli vámmal
helyi viszonyokkal ismeretlen vevőink csakhamar elpáro terheltetik.
lognak mellőlünk, a konkurrens nélkül maradt házi
Tűzifa igen keresett volt úgy a nagybani, mint a de
zsidónk nagy örömére . . . Bizony, ha hasznot akarunk tail kereskedelemben. A külföldi piacok árjegyzése mint
látni az erdőnkből, hát akkor a magunk szakértő kezelő egy 20 K volt ölenként; a detailárak változatlanok vol
jével kell termeltetnünk az anyagot, ezzel kell azt ki is tak. Bevitelre került mintegy 2500 öl bükkfa a monar
szállíttatnunk a rakodóra, s ha már szakember végzi e chiából, 500 öl bükkfa Boszniából, 3000 öl bükkfa Sobmunkálatot, akkor ne a gépies és semmi haszonnal sem rából (Szerbia).
járó taroláshoz, hanem az egyedül helyes fokozatos vá
Épületfában a kereslet, tekintettel az előrehaladt idényre,
gásmódhoz folyamodjunk.
csekély volt. Bevitetett 17 vaggon deszka Törökbecséről,
Fatermésünket legjobban a rakodókon értékesíthetjük 6 vaggon Zimonyból, 9 vaggon Újvidékről, mintegy 200
éppúgy, mint a mezei terményeket a granáriumban. A köbméter épületfa Boszniából és 2 vasúti vonatrakomány
vevő tisztán látott biztos adatokkal számol, s habozás gömbfa Újvidékről.
nélkül megadhatja a legmagasb árakat, amit a kihasz
A b e rlin i fa m u n k á s - s z tr á jk g a z d a s á g i
nálás előtt csakugyan nem tehet meg. Magunk zsebében
k ö v e tk e z m é n y e i.
marad a vállalkozói nyereség is, jók maradnak erdei
utaink is, urai maradunk a vidék kézi és fuvarerejének j
A berlini famunkások sztrájkja, mint ottani főkonzulá
is és nem kell tartanunk munkásaink kiszipolyozásától, tusunk jelenti, november hónapban oly mérveket öltött,
igavonó barmaik pusztulásától és — Amerikába való ván hogy az Berlin egész ipari életére káros befolyással van.
dorlásától. llyképen a helyes házi kezelés s az ettől csak Legsulyosobban érinti ezen sztrájk a bútoripart, a hang
nem elválaszthatatlan fokozatos felújító vágásmód az az szer-készítést, a boltberendezési ipart, az épületasztalo
út, amelyen haladva — főkép némi altruisztikus gondol sokat, a kádárokat, a bútorkereskedőket és végül a fa
kodás mellett — nemcsak a birtokosra, hanem az erdők kereskedelmet. A sztrájk által nemcsak Berlin, hanem
egész vidékére is jólétet áraszthatunk.
Berlin külvárosainak telepei is kivétel nélkül mind érintve
vannak; a kárt máris milliókra becsülik.A németországi
¥ ¥ * * ¥ ¥ * ¥ ¥ ¥ ¥ * ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ •# ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ * ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
famunkások egyesületének a sztrájk hetenként 85,000
márkába kerül, a munkások a sztrájk következtében egy
A külföld fakereskedelméből.
héten 210,000 márka munkabértől esnek el. A munká
F ű r é s z á r u F r a n c z ia o r s z á g b a n .
soknál ezen harcban gazdasági létükről van szó; azt
Párisi főkonzulátusunk november havi jelentése sze akarják ugyanis, hogy az akordmunka eltöröltessék és he
rint a magas árak, melyek az osztrák-magyar monarchiá lyébe egy kommunisztikus módszer lépjen. Eszerint te
ban a tölgyrönkölyök utolsó eladásainál elérettek, maguk hát nem annyira bérharcról van szó, hanem arról, hogy
után vonták a 27, 34, 41 és 54 milliméter vastagságú az egyes cikkek elkészítési árának megállapításánál a
tölgydeszkák árának emelkedését, úgy, hogy jelenleg Pá- jövőben ne csak a mesterek vagy egyes munkások, ha
risban elsőminőségü áruért 155 és másodminőségü áruért nem a munkások csoportja, az úgynevezett műhelybizott
125 frank fizettetik köbméterenként cif Rouen. Tölgyfa- ságok is részt vehessenek. Ezen célból kívánták a mun© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.
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kások, hogy uj munkák készítésénél a bér előre állapíttassék meg. Ezen kívánságot a munkaadók teljesíteni
nem voltak hajlandók; kérdés azonban, hogy az eddig
kifejtett ellenállást továbbra is fogják-e győzni.

Japán gyufa.
Soerabayából jelentik, hogy a f. év első 9 hónapjá
ban oda 3711 láda európai és 8345 láda japán gyufát
importáltak, holott a múlt év megfelelő időszakában még
6281 láda európai és csak 5793 láda japán áru érke
zett. A japán gyufa ládája 30 forint vámmal együtt (a
vámot a vevő készpénzben fizeti). A japán gyufadoboz
ban legfeljebb 89 szál szokott lenni.
v-Vv r ¥ í ¥ ¥ ¥ í ¥ í ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ í V ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ V V ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

Vigasztalódás.
Azt hiszem, hogy a közönséges dolgok felett más is
csak olyanformán gondolkodik, mint jó (?) magam, hogy
t. i. ami rossz, az nem j ó ; ami jó, az nem rossz, ergo:
ami nem rossz, az jó, s ami nem jó, az rossz. Ez az
én legújabb logikám, amely mellett örülök és búsulok,
meg aztán örülve búsulok és búsulva is örülök. Mert
hát huncut ez a világ; sok mindenféle oka, foka van
benne a kedélyhangulatnak, különösen igy télviz idején.
Persze, mint aféle „fakopáncs“, most a meleg szobában
pöfékelve nevetem a muszkát; úgy kell neki, bárcsak
jól elnadrágolná az apró japán, hogy többé ne csinál
hatna nálunk „Világos“-t.
Kutyaliter fütyöl a hideg szél, ki se megyek; puska
nélkül nem érdemes dideregni, a’meg hever, hát heve
rek én is. Hej, nem így volt egykor, de most megboszulom magam : fűtök reggeltől estig, még écakára is
tuskót a kemenczébe! Mert hát fogadásom parancsolja,
hogy azt a rémséges sok vacogást kiengeszteljem, mely
től boldogult ifjúkoromban szinte elkoptak egyébként
keveset foglalatoskodó fogaim. Azért tudom én olyan jól,
hogy mi a jó és mi a rossz. Mert hát nagy igazság
rejlik abban, hogy a hideg rossz, a fűtött szoba meg jó.
E felett bizonyára sokat lehetne vitatkozni, de hogy annak
elejét vegyem, ünnepélyesen kijelentem, hogy én rette
netesen le vagyok főzve és velem mindazon tisztelt atya
fiak az Urban, akik nem restelkednek ilyen hitvány tél
ben is vacogni és szőrrel-bőrrel béllelt szobáikban még
tűzzel is melengetni elkorcsosult tagjaikat. Erre az ünne
pélyes sértésre pedig mindjárt megadom az elégtételt is,
nehogy amerikai golyóbishoz legyen szerencsém. T. i.
tessék csak megszívlelni, amit az „Időjárás“ után mon
dandó leszek.
„Hédin Sven svéd utazó Közép-Ázsiában a Kiritszu
folyónál márczius 6-án éjjel — 34° C. hőmérsékletet élt
á t; annyi kirgiz kísérőjét szólította be a sátrába, ahány
csak befért és még sem melegedett fel ott a levegő —
24‘8° C.-nál türhetőbbre. Márczius 9-én a Kiril-Urt hegy
déli lejtőjén — 38 20 C. volt a hideg, a Kara-Kul tó
jege 11-én 1 m. vastag volt. Khinában pedig az Ordosz
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sivatagon, a szélesség 40-ik foka alatt, január 31-én téli
viharban csak — 17° hideget ért, de a mint egy csöpp
thea a bundájára esett, rögtön olyan anyaggá fagyott,
mint a Stearin; a tentája jégköbbé merevült. Február
2-án — 33°-ra sülyedt a hőmérője, a sátrában sem volt
— 28-8"-nál több meleg.“
Ez se tréfa dolog, de halljuk csak a többit:
„A franczia tudósok 1737-ben Lappországban a szé
lességnek nem is egészen 66-ik iv foka alatt — 45 fokos
hideget értek, s mikor a szobájuk ajtaját fölnyitották,
menten hóesővé változott a szállásukban leverődőtt vizpára.
Messze van még Kanada a sarkkörtől és a kemény
telek mégis meggyilkolják a szarvasmarhák nagy részét;
i rendesen vagy sokszor elfagy azoknak a szarvok. Tél
I idején a kanadai háziasszonyok éléskamrája egész temető.
Onebchben egyszerre ölik le mindama háziállatokat, ame
lyek egész télen eledelül fognak majd szolgálni. Minden
család öl szarvasmarhát, juhokat, sertéseket, kalchut,
baromfit és egyéb szárnyast akkora számban, hogy a
fagyos téli hónapok egész tartamára kifussa; főlaggatják
ezeket a padláson, hol kővé merevülten, megromlás nél
kül függnek 5—6 hónapig; mikor valamelyikre szükség
van, langyos vízben engesztelik föl, mivel ha egyenest
kerülne az átfagyott hús a tűzhöz, megromlana azonnal.
Ott a halászok lékek mellett fogják a halat csak és
amint kirántják a vízből, pár perc alatt oly keményre
fagy az, hogy ketté lehet törni; szarvasmarhát is táplál
nak ilyen hallal. Az azonban kipróbált dolog, hogy ha
ezeket a halakat 24 órán vagy tovább is tartott derme
dés után lassanként engesztelik föl, uj életre kelnek és
vígan úszkálnak, mintha semmi sem történt volna velük.
Ross Clark 1848-ban az amerikai sarkvidéken sok kis
tavat lelt tömérdek befagyott apró hallal, melyek a jég
gel együtt úgy töredeztek szét, mint az üveg, de a mint
a jég fölengedett, megelevenedtek azok is, mivel a szí
vókét halzsir .veszi körül és annak védelme alatt az élet
széke, a szív nem fagy meg.“
Aki még ezek hallatára is vacogni merészkedik 5, 6,
15 fokos hidegben, annak bizonyára nincs — halzsir a
szíve körül, tehát folytatom az engesztelődés adatait.
„Mangin franczia utazó, aki Kelet-Szibériában szintén
észlelt — 63° hideget, azt írja, hogy valóban furcsa ott
télen minden, s megerősíti, amit egy szibériai levél
mond :
Tegnapi ebédünk igen mulatságos volt; mindenki ho
zott magával valami ennivalót. Az egyik csontkeménynyé fagyott kenyeret, a másik ugyanolyan állapotban
levő konzerv-féléket, másik olyan kolbászt, melyet a tér
dünkön sem bírtunk meghajlítani. Képzelj 7 éhes embert,
akik vagy 30-féle eledellel megrakott asztal körül ülnek
és egyhez sem foghatnak hozzá bárd, véső, fűrész nél
kül ; az asztali kés, a bicska, a köröm, a fogak haszonvehetetlen szerszámok. Türelmesen kellett várni, mig a
különféle ennivalók valamelyike olvadásba indult; amint
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valami annyira puhulni kezdett, hogy vadászkéssel bele
köthettünk, örömkiáltással estünk neki; a lakomát kitűnő
fagyott gyümölcs zárta be.
Mihelyt a hidegek beállanak, egész Szibériában min
den gyümölcsöt a szabadba tesznek ki, ahol északi szél
éri, de napsugár nem : akkor az rögtön és tökéletesen
átfagy és megtartja a színét, zamatét, mintha éppen a
termő fájáról szedték volna le. Ha az asztalra kerül, oly
kemény, mintha csak fából esztergályozták volna, s ha
véletlenül a padlóra esik, olyan hangot ad, mint a fa
teke. Az ebédlőben lassan olvad föl és olyan lesz, mint
eredetileg volt. Mikor egyszer vadsültet ettem, megkér
deztem, mikor lőtték, az volt rá a felelet, hogy két év
előtt. A hideg évszak beálltával a mészáros egyszerre
öli le az állatokat, amelyek húsát eladni reményű, hogy
táplálnia ne kelljen ; annyira meggémberedik a hal, hogy
a piacon farkánál fogvást támasztják a falhoz, akárminő
hosszú vagy nehéz.
Mikor a hollandok Hemskerke vezérlete alatt az éjszak
keleti átjárót keresték és Novaja-Zemlján 1596-ban átte
leltek, a nagy hidegben megállották az óráik, mivel be
fagyott azok tengelyolaja ; a boros palackokat össze kellett
törni, hogy a tartalmukhoz hozzáférhessenek; a csizmák
bőre kőkemény lett; mikor az ebeiket kieresztették, hogy
ficánkoljanak, félfertály óra múlva mind levásott kör
mökkel tértek vissza, oly élesre fagyott a sziget földje.
Sokat szenvedett Midleton kapitány a Hudson-öbölben ;
a telelő ház falait várvastagságra építtette, több tűzhe
lyen éjjel-nappal lobogott a tűzláng, mégis megfagyott a
pálinkájuk, jéggé dermedtek a lepedőik, le kellett azok
ról a zúzmarát kaparni, mielőtt rájok lehetett feküdni
vastag bundákban.
1868-ban a Germania hajó legénysége meg volt akadva
a szabadban való dohányzással. Ha valamelyikök a pi
páját vagy szivarát kivette a szájából, jégcsappá változottan tehette azt vissza, még a fűtött kályhánál is nehéz
volt kiengesztelni. A hordókban összefagyott gyümölcsöt
bárddal kellett szétdarabolni és csak az összefogó fa
edény föláldozásával. A savanyított káposztából feszitő
vassal lehetett darabot szakítani. A szalonnához, vajhoz
véső és kalapács elkerülhetetlen volt. A hús vörös eres
márványnyá merevült, fejszével hasogatták. Az olaj sárga
kőhengerré keménykedett, le kellett szedni róla a hordó
dongát.
A Tegethoff sarki expedíció tagjainak a kése is elpat
tant, ha vele vágni próbáltak. Aki pálinkát akart inni, az
üveget nem vehette a szájához, menten oda fagyott az,
szabadon kellett beönteni a szeszfolyadékot; letérdelt a
szomjas ember és a társa vigyázattal öntötte neki a szá
jába az italt, sőt ízét is veszítette a pálinka, gyönge lett,
mint a tej és oly sűrű, mint a kátrány. Megvérezte ajku
kat a kenyér, a lehelletök rögtön hóvá változott, a szem
pillák megteltek jéggel.
Leírja Kané sarkvidéki expedíciója, mivé varázsolta át
a rémitő hideg az ő konyhacikkeiket is. Az aszalt alma I
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kalczedon-tömeggé jegecesedett össze, hordóstól kellett
fejszével szétdarabolni és az olvasztó üstbe vetni. A
barna cukor mulatságos képű kuriózumot képezett; tes
sék fűrészport és folyékony guttaperchát vagy kaucsukot
összekeverni, megszilárdulni engedni és fogalma lesz
róla, mivé változik a raffinálatlan cukor; csak fűrészszel
lehetett sikeresen hozzá férni. A szalonna és vaj vésőt
kívántak, a törésök kagylós volt, mint nem egy ásványé.
A marha- és disznóhús pompás firenzei mozaik képét
öltötte föl, nála csak feszitő rúd segített, — 30 fokos
hidegnél a fejsze csak forgácsolta. Egy hússal teli hor
dót ketté fűrészeltek, két napon át 76° melegnek tették
ki és 5 centiméteren belül még kemény volt, mint a kő
Leszedték egy olajos hordó dongáit, s olyan volt a meg
meredt olaj, mintha sárga homokból idomították volna
hengerré, melylyel a kertek útjainak porondját egyenge
tik. A konzervek beváltak volna ágyúlövegekül.
Parry kapitány a boothiki eszkimóknál olyan szánkó
kat látott, amelyek tavaszszal a gazdájuk gyomrába ván
dorolnak. Ha gazdagon üt ki a lazacz-fogás, a nagyobb
példányokat forróvizzel ragasztják össze szántalpnak, egyéb
részek is halból készülnek.
Az eszkimó öltözete, amelyben —40—60" hideggel
szembeszáll, körülbelül a következő: első gondja a teste
minden bőrlikacsát halzsirral jól eltapasztani, erre róka
bőrből készült feszes ruhát ölt a bundájával befelé és
jegesmedve prémbőrt kifordítva, melyen a fejre is húz
ható kámzsa van. Vízhatlan rozmár-bőr lábbelijét dunnalúd pelyhével tömi meg és le nem húzza az egész hoszszú télen át.
Úgy kell öltözni ott, hol a bicsak vagy kulcs tűrhe
tetlen már a nadrágzsebben, s olyan hideg érzetet költ,
mintha jégdarab volna mezítelen testen és szinte éget,
mint a tűz. Ha nyelvét az eszkimó kiölti, úgy oda fagy
a gyér bajuszához, hogy kés nélkül föl nem szabadít
hatja. Ki nem mozdul pedig a jégviskójából, ha szél fúj,
mert igazán akkor tűrhetetlen a hideg, csöndes időben
akár alhatik a havon, ha alkoholt nem ivott. A sarkvi
déki utazók visszatértökben szinte ájuldoznak, ha a mi
fűtött szobáinkba belépnek; idő telik bele, mig újra meg
szokják az európai kultúra kényeztetését, mert ott jártak,
ahol igazán hideg van."
Szinte látom, milyen megvetőleg méri végig a szives
olvasó azt a buta kályhát, melytől még a szerény fagygyút is tisztös távolságba kell odábbitani, hogy holmi
„fagyott" keménységgel büszkélkedhessen. Ki vele! Hát
ilyen elpuhultak vagyunk mi itt ezen a boldogabb tájé
kon ! Ez is hideg, ez a jégnélküli, lucskos idő! ? Fülig
pirulok magam is a — jó meleg kályhától és vigasz
talódva a múltak felett, híven megfogadom, hogy többé
nem fogok — fázni.
Télfi
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Nyilatkozat.
A Magyar Erdész f. évi január hó 1-én megjelent
számában az Országos Erdészeti Egyesület legutóbbi vá
lasztmányi és közgyűléséről megjelent híradás több tekintet
ben kiegészítésre és helyreigazításra szorul. Az egyesület
hivatalos közlönye erre nézve ugyan hiteles jegyzőkönyve
ket közöl, mégis azon t. szaktársak tájékozására, a kik
kizárólag a Magyar Erdész-bői merítik értesüléseiket,
kérem a t. szerkesztőséget, hogy alábbi soraimnak helyt
adni szíveskedjék.
Kiegészítésre szorul a szóban forgó közlemény abban
tekintetben, hogy a választmány Imecs Béla indítványát
egy internátus létesítésére csupán a Horváth Sándor
alapítványnyal való kapcsolatában nem fogadta el, ellen
ben ettől függetlenül tanulmány tárgyává óhajtja tenni.
Nincsenek továbbá felemlitve, pedig ez a kérdés meg
ítélésére lényeges, azok az érvek, melyek az indítvány
ama részére vonatkozólag merültek fel, amely hibáztatja,
hogy a jutalomdijat a választmány ítéli oda. A jutalom
díj odaítélése sem a közgyűlésnek hatáskörébe nem so
rolható, sem az ajánlás számarányában nem történ
hetik. A közgyűlésen résztvevők a közgyűlés színhelye
szerint lényegesen változnak, a nagyszámú gyülekezet
minden egyes tagja egyáltalában aligha szerezhet kellő
informatiót az ajánlottak érdemeiről, hogy azokat lelkiismeretesen összehasonlítva, dönthessen a jutalomdíj oda
ítélésére nézve. Ebben a tekintetben figyelembe veendő,
hogy nem mindig országos tekintélyeknek a jutalomban
való részesítéséről leend szó, hanem szükebb működési
körben szerzett érdemek jutalmazásáról is, amikor is pl.
az ország nyugati részén tartott, többnyire odavaló tagok
ból álló közgyűlés aligha méltányolná pl. valamelyik
erdélyi szakember előtte kevésbbé ismeretes érdemeit,
szemben oly ajánlottal, ki azon a vidéken működik és a
közgyűlés legtöbb tagja előtt ismeretes. Szóval oly esélyek
nek volna a jutalomdij odaítélése kitéve, amelyek el nem
kerülhetők, ha valamely nagyszámú, évről-évre változó
tagokból álló gyülekezet ítélkezik ily természetű ügyben.
Még sokkal nagyobb volna az igazságtalan megálla
podás eshetősége, ha a választmány arra köteleztetnék,
hogy a jutalomdijat annak adja ki, a kit a legtöbben aján
lottak. Ebben az esetben előfordulhatna, hogy valamelyik
viszonlagosan kevésbbé érdemes szakember nyerné el a
jutalomdijat csak azért, mert egyik ügybuzgó pártfogójá
nak számos ajánlást sikerült összegyűjteni, mig más en
nél talán sokkalta érdemesebb ajánlott elesnék a jutalomdíjtól, mert bár ajánlották, mégis senki sem agitált érdeké
ben szélesebb körben.
Az igazságos odaítélés biztosítékát tehát legnagyobb
mértékben a mostani eljárás biztosítja, a midőn a választ
mány ítéli oda a jutalomdijat. E mellett a tagok összes
ségének az ajánlás jogával és azzal, hogy a választmány
csakis az ajánlottak egyikének ítélheti oda a jutalomdijat,
annyi befolyás biztosíttatott, a mennyi az említett eshető
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ségek elkerülése mellett ily ügyben biztosítható. Nem
hagyható itt figyelmen kívül, hogy a választmány is az
egyesületi tagok többségének bizalmából viseli hivatalát.
Végül helyre kell igazítanom a M. E. közleményének
azt a részét, a mely a vidéki erdészeti egyletek ügyének
tárgyalásáról szól és az elnöknek és csekélységemnek
akkor mondott szavait gyorsírói feljegyzések hiányában
helytelen, ferde világításba helyezi, — hiszem, hogy min
den célzatosság nélkül, de minden esetre oly alakban,
amely jelen soraim megírására késztet.
Hivatalomnál fogva nem vagyok abban a kedvező
helyzetben, hogy valamely uj eszmének egyéni hajlamaim
szerint csak jó, a vagy csak rossz oldalait lássam, s ez
ért egyéni nézetem félretételével a teljes tárgyilagosság
alapján tettem szóvá ez ügyet a választmányban, felhiva
figyelmét Podhradszky András hgi erdőigazgató urnák
előttem egyébiránt általános vonásaiban régebbi idő óta
ismeretes indítványára. Kívánatosnak jeleztem, hogy az
0. E. E. az indítványban felvetett eszmét tárgyalja, ez
ügyben állást foglaljon s ha a vidéki egyesületek léte
sítését az erdőgazdaság érdekében állónak tartja, azok
szervezését kezébe vegye, mert — s itt tértem át a kö
telességemből folyó objektivitásnál fogva arra, a mit a M.
E. oly nyomatékosan juttat kifejezésre, az ily vidéki egye
sületek alakítása bizonyos veszélyeket is rejthet magá
ban, t. i. szakunk társadalmi képviseletének megoszlására
s ezzel gyengülésére is vezethet. Hogy a vidéki egyletek
ről, mint az 0. E. E. elnyomói-ról beszéltem volna, arra
egyáltalaban nem emlékszem.
Engedelmet kértem azután, hogy saját egyéni nézete
met is tolmácsolhassam s röviden jeleztem, hogy mit
tartanék annak a legnagyobb előnynek, a melyet a vidéki
erdészeti egyesületek által elérhetőnek tartok. Ez az előny
erdőbirtokosainknak nagyobb mérvű bevonása társadalmi
tevékenységünk körébe, a melyet most oly sajnálatosan
nélkülözünk. Egyéni nézetemet tovább fejtegetni nem tar
tottam ildomosnak, mert a kiküldendő bizottság vélemé
nyének, mintáz egyesület tisztviselője, elébed vágni, semmi
képen sem akartam. Fejtegetéseimre az elnök Ő excellentiája mintegy tájékoztatóan megjegyezte, hogy az 0 . E.
E. újabb egyesületek alakulása elé gátat úgysem vetheti
kívánatosnak tartja azonban maga is, hogy ez ügy tárgyaltassék s ezért a M. E.-ben is említett bizottság ki
küldését javasolta.
Ezekben kívántam a M. E.-nek az 0. E. E. üléseirőj
szóló hírét részben kiegészíteni, részben helyreigazítani,
Budapest, 1905. január 5-én.

Bund Károly.
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A Zsiga bácsi átka.
Irta : Floriche.

A hatvanas évek elején a szabolcsi agarászatok voltak
a leghíresebbek az egész országban. Oda gyűlt hét vár
megye ifjúsága, szép leánya, öreg ura, kit a vadász
szenvedély, kit a szerelem, kit a tánc, muzsika, dalidé
— kit meg a gyönyörűségek összesége csalt a Nyír
ségre . . .
A hevesi agarak lecsepüzték kegyetlenül a nyíri, szat
mári, abauji és nógrádi kutyákat, az utolsó összevetésnél
nem is maradt állva, csak a burai Patkóssy Samu Repülj
kutyája a szabolcsiak közül; — igaz, hogy ez is kun
származású volt. A Kenderessy Pista Furcsájával esett
össze. Szörnyű érdeklődéssel lesték az urak az agárduellum eredményét, kivált a szabolcsiak szerették volna,
hogy ha már a sok szép, drága nyeregszerszám, rajpajcsli, ostor s egyéb dijakat mind hevesi kutya gom
bolta be, legalább az ezüst billikom maradjon a megyé
ben. Balkán Zsiga meg Recsky Andris bátyám uramék
voltak a bírák, utánuk, körülöttük ott léptetett az ország
ifjúságának dísze, virága. A lovasok mögött, a buckás
homoktengeren egy egész tábor kocsi következett, telve
szebbnél-szebb fehérnéppel, akik az izgalomtól kipirult
kacagó arcokkal lesték az állatok szenvedélyes küzdel
mét, s ha a fogás véletlenül a kocsik közelében történt,
tapsolva, ujjongva verték össze pici, fehér kacsóikat.
Mikor az utolsó verseny megindult, a szekerek között
nem is maradt csak egy lovas — éppen a legjobban
érdekelt fél, Patkóssy Samu — pedig az ő Repülj-ének
kellett a billikomért futni. Folyton ott lebzselt a Balkán
Zsigáné kocsija mellett, s annyit beszélt a szép Balkán
Margitnak, hogy az sem érkezett rá a versenyt nézni.
A rossz nyelvek azt rebesgették, hogy a szép Margit és
a deli Samu a múlt farsang óta nagyon sokat vannak
együtt, hogy szó nélkül is megértik egymás gondolatát,
dacára, hogy Zsiga bácsi százszor is kijelentette, hogy
az ő egyetlen leányának a kicsi keze, s az avval járó
tízezer hold sohasem lesz a fülig adós, hétszilvafás Samu
gyereké. (Igaz, hogy istenadta legényének nem volt csak
vagy ezer holdja a Nyírben, s vagy másfélannyi az anyja
után a hevesi Tisza mentén.)
Kár volt pedig azt a versenyt végig nem nézni —
keveset látott olyant még az öreg Andris bátyó is.
A kipattanó kis homoki nyulat egyszerre vette zsi
nórba a két agár, de mig a Furcsa folyton nyomába
volt a szívós, villámsebes kis fenevadnak, addig a teg
nap még oly szépen futó Repülj úgy lemaradt, hogy a
két elől vágtató biró minduntalan beérte. A Furcsa, mintha
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csak szólóban — erővesztővei — dolgoznék, már kettőt
vágott a nyúlon, aztán egy nagyot fordított rajta, hogy
az félkörben visszairamodott a szekerek felé. Akkor tör
tént a botrány, hogy a visszamaradt Repülj letérve a
nyúl útjáról, átvágta a félkört, s kuvasz kutya módra a
rövid úton eléje került, lefülelte, s mire a bírók oda
értek, nemcsak megölte, de — horrendum dictu! —
meg is vérezte. A szabolcsiak tajtékzottak mérgükben —
a hevesiek ellenben harsány, gúnyos nevetésben törtek
ki. A bírák hamar készen voltak az ítélettel:
— A Furcsa két vágás és egy fordítással beszámolt a
nyúllal, tehát ő a billikom nyertese, ellenben Repülj,
mint aljas indzsellér kutya a legközelebbi kútágasra fel
akasztandó !
Ez ellen nem is volt appelláta. A billikomot megkapja
Kenderessy Pista, a Repülj nyakába egy ócska kötőféket
hajintottak, s úgy felakasztották, hogy nyikkanni sem
ért rá.
Mire a szekerek között Patkóssy Samu megérkezett,
akkorra már vége volt a statáriumnak, s csak a kényez
tetett kedves agár végvonaglásait láthatta.
Balkán Zsiga kárőrvendő, gúnyos mosolylyal nézte
végig a kicsit elszomorodott deli leventét.
— így jár az, aki indzsellért hoz a versenybe, kis
öcsém 1 Ez majd megtanít a vadász-regulára.
Samu urfi mosolyogva csapta félre fekete fürtös fején
a darutollas kalapot.
— Nem volt az én kutyám soha indzsellér, bátyám,
ha az lett, a fáradtság tette azzá; azért kár volt rögtön
gémre húzatni.
Zsigmond úr ingerülten pattantott egy nagyot cifra sallangos karikásával:
—■ Ne papolj a bírák döntése ellen te gyerek — res
pektáld az öregek tekintélyét. — Aztán még egyszer
haragosan végigmérte a fiatalembert, s dobogva pengette
sarkantyúit a szekerek felé.
És még ilyen ember meri az ő lányára vetni a sze
mét 1

A virányos! pusztán volt az agarász-ebéd. Patkóssy
Samu szerét ejtette, hogy a szép Balkán Margit mellett
kapjon helyet. A társaság zajos csevegése, a cigányok
zenéje elnyelte a szerelmesek suttogását.
— Magának nem kellene itt ülni Samu, — nézze
csak, milyen mérges szemeket vet reánk apa — suttogta
Margit.
— Hát ha vasvillákat szórna mind a két szeme, el
hagynám-e ezt a helyet? — felelt a fiatalember súgva.
— Ha haragszik, majd megbékül a lakodalmunkon.
— A jó Isten tudja, mikor lesz az, — ma is azt
mondta, hogy kitagad, ha magára merek gondolni.
— Hát tagadja ki, — pattant fel lángoló arccal Samu
— megélünk az enyémből — s az asztalkendő alatt
megszorította a leány kezét — ha te úgy szeretsz, mint
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én téged, úgy hozzám jösz akkor is, ha fakanállal egy
szilkéből ennénk is bablevest; mert ugy e enyém vagy
szíwel-lélekkel ?
A kis leány pirulva tépdeste fehér csipkeköténye szé
lét, majd bársonymeleg szemeivel, végtelen szerelemmel,
hosszasan nézett a fiatalember égő, nagy szemeibe, s
félig hangosan felelte:
— Szívvel, lélekkel, mindörökre a tied.
Hangja szelíd csengése elveszett a nagyon hangossá
vált társalgás zajában. A felső táblán az öreg urak egyremásra szavalták a bús-keserves, hazafias pohárköszöntő
ket, sőt Zsiga bácsi úgy nekibúsulta magát, hogy a háta
mögé parancsolta a cigányokat, s úgy húzatta a fülébe
az akkor híres nótát:
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— Ha ellopod, akkor a tied lesz.
— Köszönöm, bátyám, — felelte Samu felkelve —
így is jól lesz — s ezzel indult az ebédlő felé táncolni.

Kivilágos-kivirradtig tartott a dáridó, s csak mikor a
vendégsereg fogatni kezdett, akkor jelentették a hüledező
inasok, hogy a Penel eltűnt az istállóból. Hogy ki és
miként tüntette el, azt megmondani senki sem tudta,
mert a házbeli és a vendég-kocsisok holtrészegen hem
peregtek a szénatartókban.
Balkán Zsiga rögtön Patkóssy Samut kereste, de hol
járt az m ár? Valamelyik huszár beszélte, hogy éjfél körül
befogatott és elment.
Zsiga bácsi olyan kacskaringós káromkodást követett
„Ha bemegyek a gyendai csárdába,
Ottan iszik Recsky András magába,“
el, hogy az asszonynép rémülve szaladt el a közeléből,
aztán olyanformát dörgött, hogy:
m ire felh arsant az A nd rás úr m é ly s é g e s b a s szu sa is é s
— Megbánod te még ezt, Patkóssy Samu . . .
e r é ly e se n belekon trázott a klarin ét é le s cikornyáib a, h o g y :
Patkóssy Samu azonban nem bánta meg — sőt har
„Mig a csapiár a pincéből friss bort hoz,
madnapra
a nyíregyházi agarászaton egész nyugodtan a
Paripáját megköti a bitóhoz."
Penel hátán jelent meg, s volt bátorsága oda lovagolni
Mikor pedig a kesergő után a cigányok rázendítettek
az öreg Balkánhoz, s köszönteni teljes komoly képpel.
a ropogósra, a lelkes ifjúság kirúgta maga alól a széket,
— Jó reggelt kívánok, Zsiga bátyám 1
s olyan deli táncra lendült a terített asztalok közt, hogy
— Edd meg, ha jó — dörmögött vissza az öreg. —
a jókedv ráragadt az öreg urakra is, s nem maradt se
Hanem most már elég a tréfából, jó lesz visszaadni a
fiatal, se öreg az egész társaságban, aki petrezselymet lovamat.
árult volna.
— Hiszen azt mondta bátyám, hogy enyém lesz, ha
Az első tánc után az öreg urak rágyújtottak hosszú- ellopom.
szárú öblös pipájukra, s fekete kávé mellett miről be
Zsiga úr kedvetlenül fordította meg a lovát, s válasz
szélhettek volna másról, mint lóról és agárról ?
nélkül indult odébb. Samu utána léptetett.
Patkóssy Samu is odatelepedett, s mig a dohányos
— Hát tudja mit, bátyám? Váltsa vissza.
szitából lassan tömögette nemzeti színű bojtos makrapi
— Mivel te — te indzsellér?
páját, kérő hangon szólt az öreg Balkánhoz:
— Adja helyette azt, amit én kérek érte!
— Zsiga bátyám, egy nagy szavam volna.
Az öreg sejtette, hova vergál Samu urfi és elöntötte a
Balkán mérgesen mordult a csinos fiúra:
méreg.
— Nyögd ki no, te indzsellér!
— Lókötővel nem alkuszom 1
— Csak azt mondanám, bátyám, hogy halálos szerel
— Hogy mondta, bátyám?
mes lettem — a hátas lovába. Még olyan hatalmas kis
— Hogy mondtam ? — harsogott a teljesen dühbe
jószágot, mint ez a kis Penel, sohasem láttam. Adja el borult öreg úr — hogy mondtam? Hát úgy mondtam,
nekem, szabja árát, kifizetem rögtön.
hogy te akasztófa virágja, lókötő, útonálló haramia vagy,
Az öreg megvetően nézte végig a fiatalembert, aztán akivel szóba se állok!
flegmatikusán veregette ki csibukját a sarkantyus csiz
Samu nyugodtan, mosolyogva hallgatta a Zsiga bácsi
mája orrán.
dühös kifakadásait.
— Nem indzsellérnek való az öcsém 1
— Ejnye uram bátyám, hát így beszél velem?
— Hiszen nem is vagyok én indzsellér!
— Veled — te haramia, veled sehogy sem beszélek!
— Annál nagyobb szégyen, hogy az agarad volt az.
— No bátyám uram, már most, ezért, amit velem
— Samu elpirult — de azért csak folytatta:
most elkövetett, a lova után el fogom lopni a leányát is !
— Ugyan bátyám hagyjuk azt — mondja inkább, mi
— Kit lopsz el te?
lesz a Penel ára ?
— A leányát, Margitot — felelte Samu, s a társaság
— Neked semmi — morgott az öreg úr — ha lóra hangos kacaja közt megfordította lovát, s vágtatva ira
van szükséged, lopj magadnak.
modott a város felé. Zsiga úr tajtékzott dühében s kari
— Hátha ellopom, enyém lesz a Penel?
kásával fenyegetve a száguldó fiút, utána üvöltötte:
Az öreg pár pillanatig vizsgálta a Samu nevető arcát,
— Lopod biz az ángyod fülét, te lókötő 1
ettől a fránya gyerektől minden kitelik, de aztán csak
ráhagyta:
*
*
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Hét megyére szólt ,a hire a nyíregyházi agarász-bálok- totta oldalba egy-egy pár, s hiába rimánkodott, hiába
nak, amiket akkori időkben talán csak a balatonfüredi magyarázta, hogy:
és a parádi Anna-bálok közelíthettek meg pompára, láto
— A beste, kitáncoltatta a leányomat, — az ajtóhoz
gatottságra, csengő jó kedvre nézve. Alig ütötte el a mégis csak akkor érhetett, mikor a cigány felhagyott a
kilenc órát, egymásután gördült a sok hintó a sóstói zenével.
A termen kívül megkezdte a kutatást, kérdezősködött
nagyszála bejárata elé, hol cifra libériás megyei huszá
rok eregették le a kocsik hágcsóját és segítettek leszállni fűtől, fától Margit után, mig végre lelt egy öreg hajdút,
a szebbnél-szebb úrasszonyoknak és bájos kisasszonyaik aki látta, mikor a Patkóssy úrfi egy köpenyegbe burkolt
nak, s mihamar megered a tánc, s meg sem áll regge fehércselédet a kocsijára segített, s aztán elrobogott vele.
— Arra mentek-e! — végzé az öreg vármegye cse
lig, csak az alig másfél órás szünóra alatt.
Eleinte az öreg urak is ott legyeskednek a menyecs lédje beszédét, a város felé mutatva, mire Zsiga úr úgy
kék körül, mig lassanként kiszóllingatják egymást a mel pofon cserdítette a szegény öreget, hogy azt is meg
lék-termekbe, ahol megkezdődik egy kis kvaterkázás bánta, hogy valaha valamit látott.
— Pista, Jancsi! 1 — üvöltött az öreg úr, — hol az
mellett a politizálás, s miután a haza szomorú sorsát
elintézték, megszólal a kalabriász, a tarokk és a minde ördögbe vagytok, fogjatok be rögtön.
nek felett kedves — hazai csendes.
A nagy lármára kirohantak a vendégek. Mi az? Mi
Balkán Zsiga bácsi is ott kergette a pagátot, s csak baj? Mi történt? — hangzott mindenfelől a sok kérdés,
néha-néha kukkant be a táncterembe, hogy ellenőrizze, mire Balkán ordítva felelt m eg: A dezentor elrabolta a
megtartja-e Margit a tilalm at: nem szabad Patkóssy leányomat! Hol a kocsim, puskám, megölöm, agyonve
Samuval táncolni. Pedig kár volt az ellenőrzés, mert a rem a haramiát!!
Hanem mire a huszárja előkerítette a kocsist, abba
két ifjú feléje sem nézett egymásnak, úgy hogy a terem
ben már kezdték sugdosni, hogy a két szerelmes alig beletelt egypár óra, s bizony szépen megvirradt már,
mikor az' öreg úr négyesfogata az óriási homoktengeren
hanem ősszekülönbözött.
Valamelyik fiatalembernek eszébe jutott hölgyválaszt át a város alatt baktatott. Ott egy lovas ember került a
rendezni még a szünóra előtt, s a sok dévaj kis leány mellé, s illemtudóan köszönve, egy pecsétes levelet nyúj
egymásután hurcolta a kártyázó urakat a táncterembe, tott a dühösen káromkodó Balkán felé.
— Patkóssy Samuné őnagysága küldi — szólt és sar
Zsiga bácsi sem kerülhette ki a sorsát, a szép Kócsy
Aranka kétszer körülrobotoltatta vele a tánctermet, de kantyúba kapva lovát, elvágtatott, amit nagyon helyesen
olyan gyors tempóban, hogy egy kicsit elállóit a lélek- cselekedett, mert az öreg úr erősen kapkodott a pisz
zete, mikor végre a felesége széke mögé menekülhetett. tolytokok után; de azért csak felbontotta a levelet.
Egy, annak rendje és módja szerint kiállított esketési
Ez is csak arról volt jó, hogy ujfent méregbe boruljon.
Akkor látta a saját tulajdon két szemével, hogy kegyet levél volt benne meg egy pár sor irás. A kibukkanó
len tilalma dacára Margit maga kéri fel Patkóssy Samut napfénynél megismerte a leánya írását.
— Hajts a vendéglőbe! — mordult a kocsisra.
egy fordulóra.
A szobájába érve, feltette a pápaszemet, s kibetüzte a
— No megállj, selma — morogta az öreg
gyere
csak a helyedre, majd adok én neked Patkóssy Sam ut! I levelet :
Aztán villámló szemekkel nézte a keringőző ifjú párt.
„Kedves jó Apánk! Mire e levelet olvasod, mi már
Azt meg kell adni, hogy takaros egy pár volt a két gye- j a főtisztelendő plébános úr jóvoltából mint férj és fele
rek, hozzájuk fogható nem is igen van a szálában, és |
ség utazunk Bura felé. Csókolunk mamával együtt, s
igazán szépen lejtik a daicsot, csak úgy lebegnek, mintha
mindkettőtöket mielőbb szíves örömmel várunk Burán.
nem is a földön járnának. Balkán Zsiga le nem vette i
A kedves viszontlátásig kezeiteket csókolják és szívből
róluk a szemét, a két ifjú pedig már másodszor lejtette
Síelnek boldog gyermekeid
M a rg i, & s > m u .
körül a termet. Egyszerre Zsiga bácsi azt vette észre,
„(Tudod, a tisztelendő úr csak az erőszaknak enge
hogy mikor a fiatal pár éppen a terem szembe eső vé
dett, hát őt ne bántsd.)“
gén levő nagy szárnyas ajtó elé ért — eltűnik a szemei
Az öregnek mérgében kicsordult a könnye, de szét
elől mint a ködkép. Egy darabig csak várt az öreg, hogy
majd csak feltűnik újra az eltűnt pár a többi táncosok morzsolta az öklével, s nekigyürkőzött egy árkus papi
tömkelegében, de mikor perc perc után múlt el és sem rosnak, s megírta a választ.
a selma Margit, se a lókötő Samu alakja nem került
„Te lókötő, akasztófára való zsivány! Mondd meg
elő, Zsiga bácsit hirtelen megkapta egy baljós sejtelem.
a leányomnak, hogy nekem nem leányom, kitagadom,
Elszisszentette magát:
megátkozom veled együtt. Vagyok apátok — az az
— Kutyázom a milliomát — kitáncoltatta a leányom
ördög vagyok, nem apátok.
Balkán Zs,8a .
a szálából — aztán nekiiramodott az ajtónak. De hát a
teljes lendületben levő táncolók között nem volt könnyű
Azután szépen összehajtotta a levelet, lepecsételte, s
az áthatolás, s az öreg urat hol jobbról, hol balról lódí takaros öreg betűkkel megcímezte:
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megnagyobbította a tárgyak körvonalait, úgy hogy a hang
talanul szálló varjut griffmadárnak nézhette az ember.
No’ de azért mi tagadás benne, oda kívántam, a hol
a bors terem, minden szépsége, érdekessége miatt is.
Mert hát ködben gyönyörködni és vadászni nem lehet.
A vadász látni akar az orrán túl is s végtelen gyönyörű
A nagy harag nem is oszlott el, csak mikor tavasz ségére szolgál, ha a sík szántásokon végig röpítheti te
jöttén beköszöntött a gólya, s megérkezett Patkóssyékhoz kintetét, ha fektében megláthatja a szundító tapsifülest.
az első kisbaba, hanem akkor úgy eloszlott, de úgy, hogy S azért örömmel üdvözöltük a köd eltakarodását.
Mintha egyszerre fátyol esett volna le szemünkről!
soha eszébe sem jutott többé haragudni.
Az átok sem fogant meg, s az öreg Balkán Zsiga bol Mintha mázsányi teher hempergett volna le keblünkről!
dog öregségben még az unokái lakodalmát is táncolva Olyan szabadnak éreztem magam, mint a pipiske madár,
mely hangos tyütyükéléssel libegett tova előlem.
érte meg.
Kiderült az ég, kibontakozott a homályból a táj képe.
*
*
Az égen parányi felhő sem volt, csak a kéksége hiány
így történt ez szóról-szóra az Urnák 1860-ik eszten
zott ; az erdők körvonala északkeleten és a drávamenti
dejében, s bizonyára még máig is nagyon Sokan fognak
füzesek délen sötéten domborodtak ki az általános fehér
emlékezni e kis történet szereplő hőseire.
ségből.
A vadászat is mindjárt jobban sikerült, mert eladdig
alig esett lövés, most meg egyre-másra durrogott a puska
s a teknővájó cigányhajtók hamarosan terhet voltak
kénytelenek cipelni, a mi bizonyosan nem volt inyökre,
tekintve rettenetes lustaságukat.
Egy hajdani folyamág kanyarodik keresztül-kasul az
egész bolmányi határon, a melyben helylyel közzel akad
kisebb-nagyobb nádságzsombékos, sásos terület, hol szí
A havas rónaságon.
vesen tartózkodik a róka, sőt a nyúl is. Ezeket világért
Irta: G ittek Istv á n .
sem akartuk kihagyni. Beküldtük tehát a négy cigány
Ködös, szürke délelőtt kezdtük meg a tatárjárást a sík, legény embert. Mi meg négyen felálltunk a nádas körül.
kevés hóval borított, végtelenbe futó bolmányi szántáso Már majd a végéhez értek a hajtók, mikor egyik elordítja
kon. A nap csak halványan pislogott át a ködtengeren s magát. A róka kiszökött mellette s most frontot kellett
hosszú órák erőlködésébe került, a míg végre át tudta változtatni. Indúlt a hajtás visszafelé. Egyik róka hama
lörni a kavargó, hömpölygő tömeget. Nem tudtam : örül rosan kiugrott a szántásra s szerencséjére oly helyen,
jek-e neki, vagy bánjam. Kiállhatatlan ugyan az, ha az hogy messze volt mindegyik vadásztól, s így a sőrétek
ember nem lát tovább az orránál, a mi pedig az amolyan csak csiklandozást rögtönöztek vörös frakkján ; a másik
ködös időben még sasszemü emberrel is megesik; de meg áttört a hajtók vonalán s lóhalálában vágtatott a
viszont az az előnye, hogy amig felfogja a napsugárt, zsombékok között a másik nádcsoportba, de ott sem állt
keményre fagyott rögön botorkálhat az ember. De mivel meg, hanem a szántásra ugratott s azon sebesen loholt
hogy úgyis hiába való dolog az ilyeneken tűnődni, hát neki a végtelen síkságnak. S így fiaskót vallottunk a róka
bele kell törődni a változhatatlanba s jó képet kell vágni vadászattal.
De azért nem vesztettük el kedvünket. Kezdtük újra a
mindenhez. Ez a legjobb, mert bizony nem használ se
szidalom, se káromkodás : a köd, ha tetszik, m arad; ha szántást, a búzaföldeket járni. Ott sem akadt sok lőni
való. Még a kukorica-földek váltak be legjobban, mert
nem tetszik elmegy, fölszáll vagy lecsapódik.
Annak a fura, ködös időnek is meg volt a szépsége, akadt rajtuk néhány nyúl.
Volt ott más is; ezernyi-ezer varjú mindakét fajtából,
meg volt a maga érdekessége. A szépsége abban állott,
hogy lecsapódott a növényre, fára, s olyan patyolat fehér melyek éktelen károgással szálltak a magasba s lengő,
gyolcsba öltöztetett mindent, hogy a szem nem győzött bravourös röpüléssel játszadoztak a levegőben, mintha
eleget bámulni rajta s a mikor a nap bágyadt ezüstsugára csak bennünket akartak volna gyönyörködtetni. Sőt egy
fényben, erőben vegyítve ráesett a sűrű ködön át ilyen szépszámú csapat fogoly is felrebbent, persze tisztességes
fára, úgy sziporkázott az a fehér szemcsés ruha, mint távolságból, hogy kárt ne tehessünk bennök, de azért
millió miniatűr csillagocska. Az érdekessége meg az volt, mégis utánuk eresztettem egy lövést s egy áldozata is
hogy az ember száz lépésről még a jegenye nyárfát se lett próbálkozásomnak. A többi alacsonyan húzott tova a
látta meg s nagyot bámult azon, hogy egyszerre csak, föld szine felett messze-messzire, úgy hogy a szem alig
mintha az égből pottyant volna elébe, orra előtt termett. vehette már ki őket a távolság miatt. Hja, elmúlt már
A másik érdekessége meg abban állott, hogy csodamód ilyenkor deczemberben a foglyázás szezonja!
„Adassák levelem burai Patkóssy Samunak, Balkán
Margit urának, de Burzának nem urának, eburának
Burán. “
Hadd lássák az átkozottak a címzésből, milyen rette
netes az ő nagy haragja.
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Déltájban ragyogott a nap a fehér táj felett s volt
melege is, mert a hó olvadni kezdett. Kezdtünk fáradni
a csúszós, ragadós talajban s a fáradsággal, kimerüléssel
járt a kedvetlenség is annál is inkább, mert alig akadt
elénk valami lőni való. Szerettem volna felvillanyozni egy
kicsit a társaságot s azért elővettem messzelátómat s ku
tattam a göröngyös rónaságot, hátha szemem elé akad
egy fekvő nyúl. Szerencsére találtam egyet nemsokára.
Szóltam hát a szomszédaimnak, hogy álljanak meg s
nézzenek. S elkezdtem futni. Azok bizonyára azt hitték,
hogy megbolondultam, mert nem láttak semmit s nem
tudták megérteni futásom okát. De hamarosan megértették,
mert megváltoztattam hirtelen futásom irányát derékszög
ben s még vagy negyven ötven ugrást tettem, aztán
megálltam s levéve kalapomat, mély bókkal köszöntöttem
nyulmama őnagyságát, mely lábam előtt feküdt. Nosza
nagyot ugrott ijedtében a nyúl, de hamarosan eldördült a
lövésem is, s az bukfencet vetve elterült a havon.
Persze volt nevetés s vidámabban ment a menetelés.
Célomat elértem. De látva, hogy bizony a szántásokon
kevés a vad, proponáltam, hogy hajtassuk folyton a kis
nádasokat.
Az elsőben mindjárt akadt egy nyúl. A másodikban
is volt egy, de megszökött, pedig az egyik vadász lába
mellett rohant el. Aztán felrebbent egy fácánkakas, mely
aggatóra került. Fogolycsapat is felszállt; abból is egyet
lelőttem.
Kezdtünk melegedni. Elmúlott az arcokról a rossz kedv.
Igaz ugyan, hogy csak nekem sikerült eddig a vadászat,
de hát az nem bántja a jó vadászt, mert örül, ha a
másik szép lövéseket csinál; én meg különben is vendég
voltam.
A legközelebbi nádasban egy róka csúszott ki, de úgy
oldalba kapta lövésemet, hogy menten elterült a sáson.
No ez meg pláne villanyos hatást gyakorolt. Most már
szégyenszemre nem kellett a falun átmennünk.
Kezdtük is befejezni a vadászatot.
Visszafelé menet láttunk még vagy négy nyulat, de
olyan messze felugrottak már, hogy lövést nem is tehet
tünk rájuk. Csak egy falka fogolyból sikerült megint
egyet leszólítanom. Teljesen meg lehettem elégedve a
vadászat eredményével, mert lőttem a nap folyamán egy
magám három nyulat, egy rókát, egy fácánt és három
foglyot.
Mire a falu végéhez értünk, a nap már csak az ég
aljáról mosolygott visszafelé s leirhatatlanul bájos fényt
hintett szét a fehér világra. Nemsokára aztán egészen
lecsúszott az ég pereméről, de azért sokáig égett még
piros tűzben a láthatár alja. E misztikus fénytől körül
övezve óriásilag megnagyobbodva úszott néhány hamvasvarjú a közeli erdők felé éji nyugalomra.
Az alkonyat minket is otthon talált már a meleg
szobában ................
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Levél Görgényből.
Igen tisztelt Szerkesztő Úr!
Fogadjunk egy vak lóba — mely ártikulus most ak
tuális a dúvadak mérgezési idejében — hogy ha alábbi
epistolám címéül azt irom, hogy „A hiuz mint hasznos
kártevő“, az egészből csupán a címet elolvasva, ebből
egy paralitikus agy szörnyszülöttjére következtetve, az
úgynevezett kézirattal befűt, vagy azt még csúnyább
sorsra juttatja. Úgy-e bár?
De ha már eddig jutott igen tisztelt Szerkesztő Úr az
olvasással, könyörüljön a szegény kéziraton s olvassa vé
gig, hátha akad benne valami érdekes, s talán még ki
is nyomatja.
Az őszi nagy vadászatokra átjött Szovátáról gróf Waldeck Frigyes ur is, aki mindjárt első nap következőket
beszélte el nekem :
Az idén a szovátai vadászat kevés eredménynyel vég
ződött. Sokat vadásztunk, sokat fáradtunk, az eredmény
egészben egy hiuz volt, M. ezredes lőtte. De nem ez az
érdekes a dologban, hanem mikor a hajtők kijöttek a
hajtásból, három döglött rókát hoztak magukkal. Az
egyik egy vén róka volt, mely már pár napja fekhetett,
a másik kettőnek a szeme sem volt még megbádogosodva. A nagyobb róka testének egy része föl volt falva,
a két fiatalabb gézengúz mellén volt kikezdve. Mi az
Isten csodája ez? Csak nem küldött a Nemezis a rab
lókra egy pokoli nyavalyát, mely nemcsak megöli őket,
de ki is kezdi? Mert hogy a hiuz, amely annyira válo
gatós áldozataiban s mindig csak a legjobbat s legfris
sebbet keresi, büdös rókahusra vetemednék, nem is mer
tük feltételezni, de kíváncsiságtól hajtva, feltörtük a
hiuzt s gyomrában — rókaszőröket találtunk !!!
Következtetés, hogy három nagy rablót pusztított el a
még nagyobb rabló.
Ugyanezt a történetet mondta el nekem gróf Teleki
Ádám és gróf Toldalagi László, kik szintén részt vettek
azon a vadászaton s igy bebizonyult, hogy a rémes zsivány, apróbb zsiványok pusztításával „hasznos“ (?) kár
tevővé is válhatik.
Ez történt múlt októberben és hogy mindezideig nem
közöltem, azt ne tessék tisztán csak a betűvetés iránt
érzett idiosynkráziausnak tulajdonítani, de annak a körül
ménynek, hogy féltem, hogy közlés esetén fognak akadni
a szives olvasók közül olyanok, akik kételkedni fognak
és akik egy kis felültetésre gondolnak, ami teljesen ki
van zárva. De ma jelentenek nekem a vadőrök egy még
furcsább esetet.
Bucz Tódor vadőr jelenti, hogy a köhéri erdőbe a kincstári
erdőből vált át két hiuz. A minapi kis havazás után pompásan
lehetett mozogni és kerülgették a két zsiványt, de nem tud
ták őket bekeríteni. Nyomozás közben azonban egy he
lyen gazzal betakart nyúlmaradékra akadtak, mely nyu
lat a hiuz fogta el, falta föl és a maradék fejet eltemette.
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Egy másik helyen pedig egy nyestnek maradványa gya
nánt annak félig megevett fejét találták. A koponyából
a velőt kiszürcsö'.te a vérszomjas bestia s a nyestnek
csak az orra, alsó álkapcája s a farkának egy része
maradt meg. „Azt nem is tudtam“ fejezi be Tódor mondókáját, „hogy a hiuz még nyestet is eszik.“
Őszintén megvallva, én se igen hallottam, s azt hjszem,
szíves olvasóim sem, s ha nem feküdne előttem a nyestkoponya kifőzött maradványa s nem bízhatnék teljesen
a vadőröm állításában, úgy azt mondanám, hogy nem is
igaz; így pedig konstatálnom kell, hogy bizony lehet a
hiuz „hasznos kártevő“ is. Az is igaz, hogy szomorúan
nézhet ki ott az őz és apró vadállomány, ahol a hiuz
nyestpecsenyével él.
Nagy örömömre szolgálna igen tisztelt Szerkesztő Úr,
ha e levelem elolvasására szánt időt nem fogja sajnálni,
mely óhajommal maradtam
vadászüdvvel
híve:
P a u sin g e r.
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ * ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ V-¥ ¥ ¥ ¥

Pszt!
Irta D ív á id B éta.

Ennek a négy betűnek nem valami olyasféle jelentősége
van, mint Ef. barátom által állandóan használt K. B !-nek
(Kedves Barátom!), hanem mentő jelszónak, vagy jobban
mondva felkiáltásnak használta azt egyidőben Valér vadász
pajtásunk, ha ráakarta sütni fegyverét valamelyes vadra.
Lent a délvidéken, a hajdani szép és vaddús bálnici
tölgyes erdőkben egy kis, de víg és összetartó társaság
hódolt a vadászat nemes sportjának.
A lövés mesterségében Carverrel ugyan egyikünk sem
állotta volna ki a versenyt, de más rossz lövő nem akadt
közöttünk, csupán Valér. Éveken át vadásztunk együtt,
sok vadat ejtettünk zsákmányul, de senki sem emlékezett
rá, hogy ő csak egy árva nyúlfiút is hozott volna térítőre.
Ha hajtás után kérdeztük, ki puskázott ezen vagy azon
az álláson, mosolyogva, vállvonással intettek Valér felé.
Aztán nem is bolygattuk a dolgot, abból megtudtunk
mindent. Csak ha idegen elemek vegyültek vadászatokon
a kompánia közé, akkor aztán Valér barátunk annyira
rőstellette a sok lyukat, amit a levegőbe lőtt, hogy kész
volt mentségül hol a puskát, hol a töltényt, vagy a hajtó
kát, vagy yalami egyebet szidni, de önmagát hibásnak
sohasem ismerte el.
Közülünk egynehányan a tréfás oldaláról fogván fel a
dolgot, ajánlottak neki mindenféle tücsköt-bogarat, hogy
ha tanácsuk szerint követi ezt vagy azt a m ódot: az őz,
róka, nyúl nem viszi el máskor egészségesen irháját.
Egyik higgadtságot a lövésnél, a másik jobb fegyvert,
kevesebb sörétet, több lőport ajánlott a kétségbeesett
Nimródnak. Akadt olyan hamis zúzájú vadászcimbora is,
aki a legkomolyabban beszélte rá, füstőltetné ki a puskája
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csövét minden vadászat előtt szárított nyúlgöbecsekkel
j hogy a rossz szellemet, mely a vadat a halálos lövéstől
1 megvédi, elűzze. Karcsi, az eleven ördög, Valérnak puszi
pajtása — azt ajánlotta, szerezzen be vaddisznósertét, őzj és rókaszőrt, de csak a nyári bundából, abból aztán gyúrjon
egy akkora golyót, milyen a fegyverébe belefér, a közepébe
j tegyen olyan ólomdarabokat, vagy már használt sörét
szemeket, amelyekkel már más szerencsésebb vadászok
lőttek vadat s akkor ő is fog találni. Ilyen és hasonló
recipékkel ámítgatták a jóhiszemű Valért, aki mindent
meg is próbált, de — sikertelenül.
Egyszer egy nagyobbszabású és igen zajos hajtóvadászat
utáni ebéden azt veszem észre, hogy az én jó Valér barátom
Dinujjal, a hajtóvezetőmmel négyszemközt sokáig suttog
s mikor elválnak, mindkettőnek az arcáról az öröm, a
megelégedés tükröződik vissza.
Dinuj a szó szoros értelmében vett tipikus orvvadász
volt. Minden gonoszságra érett; sok borsot tört előzőleg
orrom alá s csak azáltal véltem a jól őrzött és féltett
vadállományomat ragadozó hajlamaitól megóvni, ha fel
fogadom vadőrnek, mert csak így nézhetek mindig az ipse
körme alá. A bíróságnál feljelenteni Dinujt nevetséges dolog
lett volna, mert hat élő gyermekén kivűl nem volt rajta
mit venni, ebből a földi jóból pedig nekem is elég bőven
kijutott. Dinuj új állásában teljesen megváltozott s ritka
ügybuzgósággal végezte teendőit. Jó lövő volt, ismerte a
vadnak természetét, rejtekhelyeit s ha néha 1—2 darab
nyúlra volt szükségem s magam azokra nem vadászhattam,
Dinuj a kitűzött időre mindig meghozta őket.
Valér is ismerte ezt a lurkót, azért fordúlt tanácsért
hozzá s a következmények igazolták, hogy nem hiába
tárgyalt vele.
Az ebéd utáni hajtásokban bár sok volt a nyúl és más
apróvad, Valér tizenkettese nem szólalt, bár jobbról-balról
sűrűn ropogott a puska. Csodálkoztunk is rajta s már azt
gondoltuk, hogy Dinuj lebeszélte Valért a további vadá
szatról.
A legközelebbi vadászaton azonban Valér megint csak
megjelent, de feltűnt mindnyájunknak, hogy szokatlan
hangos jókedvben van s csak úgy élcelődik velünk.
Éppen egy bokros, csalitos sűrűvel benőtt erdőrészt
vettünk először hajtásba, hol máskor is igen sok nyúl
szokott lenni. Most is, mint rendesen, legtöbb Valér állá
sánál vált át. Szól is az általánosan ismert tizenkettes.
De mi az ? Hol marad a már megszokott dupla ?! Még
egy lövés aztán, végre egy harmadik simpla. Ugyan mi
lelhette Valért?
Bizonyosan arra tanította Dinuj, hogy ne dupplázzon
hiába, ha az első lövése nem talál.
Ezt gondoltam magam is, és majd kővé nem meredtem,
midőn a hajtás után Valér büszkén lejt felém s utána
Dinuj a hátán cipel három darab nyúlat.
Gratulálunk Valér szerencséjéhez, aki egész nyugodtan
fogadja üdvözletünket s mentegetőzve mondja : Ideje, hogy
már én is lőjjek egyszer valamit.
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— No, hogy ha ezt a három nyálat nem Dinuj lőtte
tegnap s nem ő sansérozta Valér eleibe, a nyakamat le
vághatjátok! — mondja Karcsi barátunk.
— Hogy ez ne ismétlődhessék, majd gondoskodom én,
mondám fejcsóválva és a következő hajtásban Dinujt a
hajtás baloldalára rendeltem, Valért a jobbszélen állítottam
el, mert szeget ütött a fejembe, hátha csakugyan Dinuj
lövi s nem Valér a nyálakat?
És ime megint két nyálat lő Valér ebben a hajtásban
is anélkül, hogy duplázott volna. Persze újból faggatjuk
Valért is, Dinujt is, de csak nem vallanak, hanem moso
lyognak kérdéseinken.
Jön egy hajtás őzekre, amelyben nyálra nem puskáztunk
és megszólal az ominózus tizenkettes, még pedig mindkét
csöve hallatja magát.
No hát mégis csak hibáz ma Valér is — gondolám —
és az ördög nem alszik, mert a hajtók Valér állása mellől
két szép őzbakot cipelnek le a völgybe. A páratlan ered
mény felkeltette bennünk az irigység démonát. Ez az
ember, aki hét év alatt legalább 4000 töltényt elpuffogtatott
anélkül, hogy bár egy ártatlan foglyot, vagy nyálat elejtett
volna, most két őzet dupláz le a legszebb golyólövéssel!
Itt mégis valami különösnek kellett történni. Másban nem
kereshetjük az okot, mint Dinujban. Azért mindenki ígé
retekkel, fenyegetésekkel igyekezett megtudni Dinujtól,
hogy hát tulajdonképen mit csinált a domnu Valérral,
megbabonázta őt, vagy a puskáját, vagy miféle ördöngős
mestersége van, hogy egy rossz lövő ilyen hallatlan szeren
cséhez jut.
De Dinuj nem azért volt nagy kópé, hogy valamit eláráljon. Nekem talán négyszemközt meg gyónta volna, de
hová lesz főnöki tekintélyem, ha a szegény ördögöt ilyen
kelepcébe kényszerítem ? Azért én nem is faggattam őt.
Sejtettem, hogy majd csak nyomára jövünk a turpisságnak.
És ágy is lett.
Nemsokára együtt vadásztunk megint az én reviremben
s nem hiányzott senki a kompániából, csak Karcsi bará
tunk, aki szokása ellenére nem jelentette be kimaradását.
Kezdődik a hajtás s Valér puskája megint megszólal;
később még egy lövés hangja verődik hozzám ugyanabból
az irányból, de egyáttal hangos nevetés és élénk párbeszéd
is hallatszik. A hajtás befejeztével szaladunk Valér állásá
hoz és ime, meglepetésünkre ott találjuk Karcsi cimborán
kat, aki hangos nevetéssel adta tudtunkra, hogy ő már
tudja, miféle ördögi mesterségre tanította Dinuj Valért.
Karcsi a hajtásból lemaradt és Valér állásához közel,
egy odvas vén tölgyfa mögé meghúzódva, leste, mit
mível a hajtás alatt ? Csöndesen figyelvén, látja, hogy
egy öreg nyúl a fák között bukdácsolva közeledik Valér
felé. Valér felemeli fegyverét, céloz és abban a pillanatban
rákiált a szegény tapsifülesre
— P szt!
És a szegény megrémült hosszúfülű egy pillanatra leül,
hegyezi fülét, széttekint, ami éppen elegendő idő volt arra,
hogy Valér göbecsei kioltsák ártatlan életét.
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Jön a második nyúl és a prpcedura ismétlődik, csakhogy
ennél a komikus jelenetnél Karcsi sem tudta tovább meg
őrizni higgadtságát s olyan hangos nevetésbe tört ki, hogy
csak úgy rengett belé az erdő.
Valér barátunk pedig nagyon kényelmetlenül érezhette
magát ebben a pillanatban, mert még arcából is kikelt,
sápadt volt az indulattól, de leginkább az bántotta, hogy
a döntő pillanatban meglepetésében a fegyvert kiejtette
kezéből és megsemmisülve állt megrontója előtt, aki őt
ilyen kíméletlenül leálcázta.
így jutottunk Valér barátunk és oktatójának, Dinuj lesipuskásnak vadásztitkához. Sokat évelődtünk Valérral s
azontúl ha valaki közülünk egy vadat elejtett, bizton
számíthatott arra a kérdésre:
— Úgy-e volt P szt?!

c fw w w f x w f r - 'f * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * '*
* N egyedm illió ko ro n a z e rg é k é rt. Hohenlohe herceg
a Tátrában kőszáli zergéket akar meghonosítani és külföld
ről hat szép példányt importált, melyekért egy negyedmillió
K-t adott. Ezen kőszáli zergék közül egy példány idegen
területre tévedt, amelyet dr. Radnai Sándor rókuszi orvos
közönséges zergének nézett és vadászat közben lelőtt. Most
Hohenlohe herceg kártérítési pört indít az orvos ellen
40,000 K erejéig.
* A prém . Miért oly drága némely állat préme, azt
a vadászat nehézségei, az állat ritkasága és a feldolgozás
magyarázzák meg. Szibériától kezdve le egészen a Tűzfőldig, vízen és szárazföldön egyaránt űzik, vadászszák
ezeket az állatokat. Benszülöttek nyáron hosszú lándzsák
kal, fakéregből készült csónakjukkal, télen pedig hálóval
fogdossák a jégbe vájt lyukakban a tengeri vidrát. Szibériá
ban a czobolyra, ezüstrókára, a fókára vadásznak. DélAmerikából hozzák a gyapjas egér gereznáját, mig Ausz
tráliában a kengurut vadászszák. Az állatok bőrét nagyrészt
Londonba szállítják, mert itt van a világpiaca a prémek
nek és állati bőröknek. Az óriási árúcsarnokokban, ahol
1 0 -1 5 millió K értékű árú is van néha felhalmozva,
évenkint rendesen négyszer tartanak vásárt. A legértéke
sebb az orosz ezüstróka prémje, amelyből egy gallér és
muff 30—32,000 K. Hamisítványtól óvakodjék a vevő,
mert igen ügyesen tudják utánozni az ezüstrókaprémet a
festéssel, ami azonban 3—400 K-nál többe nem kerül.
Volt rá eset, hogy egy orosz főrangú dáma 100,000 K-át
fizetett egy valódi ezüstrókaprémből készült muffért és
gallérért. A czobolyprém is igen becses, de annak értéke
már sokkal kisebb, mint az ezüstrókáé. Egy gallért muffal
együtt meglehet venni 10,000 K-ért. A délamerikai balzsam
egér gereznája szintén igen drága. Nevezetes cikk az angol
világpiacon a fókabőr, amelyből vadászkabátokat készíte
nek. A fóka bőrét olyan finomra ki lehet dolgozni, mint
a legpuhább glacé-keztyűbőr s egy így kidolgozott fóka
bőrkabát néha 30,000 K-ba és belekerül.
* V a d lú d -eső . A nagybecskerekieknek különös szeren
cséjük van. Ott minden esztendőben valósággal az égből
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teendők ismeretének elsajátítására módot nyújtson, szol
gálattételre 2 évre az ungvári m. kir. főerdőhivatalhoz
osztotta be.
* Egy indiai c so d a sz e r. A hinduk évszázadok óta
nagyrabecsült gyógyszere, az úgynevezett silajit, mely
állítólag minden betegséget meggyógyít. Újabb időben
egy indiai tudós megvizsgálta a csodaszert és megálla
pította, hogy háromféle silajit van, melyek különböző
eredetűek. Az egyik fajta bizonyos sziklának az izzadmánya a Himalaya hegységben és főképen kénsavas
agyagból áll. A második a fekete és a tulajdonképeni
silajit a nepáli sziklák izzadmánya és főalkatrészét savas
alkaliák képezik. A harmadik fajta, a fehér silajit állati
eredetű. Az indiaik hite szerint a silajit a legtöbb beteg
séget meggyógyította.
* A llotriofagia. így nevezik embereknél és állatoknál
azt a beteges hajlamot, melynél fogva valaki oly eledel
iránt táplál kedvet, mely szervezetének szükségletével nem
áll harmóniában, sőt attól idegen. Különbözik ez a pantofagiától, a mindent megenni vágyó falánkságtól, amely
nem veti meg a jó táplálékot sem, hanem mohóságában
inkább fordúl a rendkívülihez, tehát alapjában éppen az
egészség túltengését mutatja, míg allotriofag határozott
* Szem élyi hírek. A béllyei urodalom erdőmestere ellenszenvvel van az egészséges táplálék iránt. Hogy job
Pfenningberger József nyugalomba vonul, helyébe ha ban megértsük a különbséget, pantofag, azaz mód nélkül
falánk aholló.astrucz, a czápa. Különösen a strucz gyomra
jól értesülünk Fischer Colbrie Emil lép.
* F a sz ö v e t. A textiliparnál mindent elkövetnek, hogy vesz be mindent; úgy, hogy találtak már benne több kilo
a gyártmányok előállítását olcsóbbá tegyék és hogy köny- gramm rongyot, réz ajtósarkat, vaskulcsot, réz- és vas
nyen eladható újdonságokat hozzanak létre. A legtöbb szöget, ólomgolyót, pénzt, gombot s kavicsot. Nemkülönben
esetben azonban ezen pótlékok alkalmazása nem vált a czápa, az óczeán e tigrise minden élvezhetőt és élvezbe, mert ezek által a szövet tartóssága kisebbedéit. A hetlent fölfal, amit csak a hajóról vetnek neki, ruhadarabot
legutóbbi találmányok közül Müller I„ a mühlhauseni és czinkannát úgy, mint a szalonnát. Sőt találtak már dög
gyárosok társulatának tagjáé érdemel említést, aki ugyanis lött czápát, melynek gyomrában fél sódart, nehány juhlábat,
pamut és faanyag keverékéből nyomtatott szöveteket egy sertés hátsó részét, egy bulldog fejét és első lábait,
állított elő. A bemutatott próbák már több mint négy nagymennyiségű lóhúst, egy darab zsákvásznat stb. fedez
évesek voltak. Eleinte a fafonált úgy készítették, hogy a tek fel. Mindez azonban nem a szorosan vett allotriofagia,
faanyagból készült papirost igen vékony rétegekre vágták, hanem merő nagyétűség, mely nincs tekintettel a mennyi
ezután géppel fonállá sodorták. Ma már nem a papirost, ség mellett a minőségre. Sokkal jellemzőbben az igazi
hanem közvetlenül a faanyagot használják fel, amelyet allotriofagiát a szarkák ama tulajdonságáról nevezik el,
lyukacsos fémlapon sajtolnak á t ; az igy képződött finom melynél fogva azok minden fényes tárgyat hatalmukba
szálakat géppel fonallá alakítják. Ezen eljárás által egyen kerítenek. Ehhez képest nevezik az ilyen beteges hajlan
letes és tetszés szerinti hosszúságú szálakat nyernek, dóságot picának, (a szarka latin neve pica). Ha példáúl
amelyek Xyolin, Silvalin és Licella elnevezés alatt isme sápkóros leánykák eczetet isznak, szenet, krétát, plajbászt
retesek. A faanyagból készült fonál erőssége száraz álla és kávébogyót esznek, ha görvélykóros gyermekek meszet,
potban a jutafonal erőssége felének felel meg. Ha ily porondot, sőt közönséges földet nyelnek el, ezt picának
szövet tehát nedves lesz, tartósságából sokat veszít, mosni nevezik. Még inkább mutatja a szarka kapzsiságát az az
pedig egyáltalán nem lehet. Ezen hibán úgy véltek segít egyén, aki a múlt évben Wards Izlandban az őrültek
hetni, hogy a faanyagot gyapottal, vagy kenderrel kever házában halt meg s kinek gyomrában két ezüst teás
ték, különösen a kender hozzáadásával készült szövet kanalat találtak. De gyakran rabja az állat is az ilyen
már mosható és színesre nyomtatható is volt. Ily szöve hajlamoknak, melyeket az állatorvosi tudomány malaciae
tek gyártására Német- és Spanyolországban, valamint néven nevez. A tehén, mely a sövényt nyaldossa, rongyot
rág, bőrt, földet, fát, szemet keresgél, nem falánk — pan
Hollandiában már több gyár alakult.
* K irendelés. A m. kir. földrnivelésügyi minister dr. tofag — hanem beteg, allotriofag, amit soványságából,
Töreky Iván ministeri segédfogalmazót a szolgálat ér bágyadt mozdulataiból és száraz bőréről is lehet követ
dekében és azon célból, hogy a gyakorlati közigazgatási keztetni. Hogy emberek is tévedésből és akaratuk ellenére

pottyan le a pecsenye. Tavaly őszszel fürj-eső volt a város
ban ; a múlt deczemberben pedig, úgy 7 óra tájban való
ságos lúd-eső volt. Ugyanis rendkívül nagyszámú vadlúd
vonult el a város fölött. A ludak a nagy köd miatt a
dermesztő hidegben meggémberedtek s százával hullottak
le a város utcáira, a házak udvarába.
* F ark a s -p u s z títá s . Hogy Ungmegyének felvidé
kén e vérengző dúvad még mindig nagyobb számmal
fordúl elő, igazolja azon körülmény, hogy az elmúlt év
folyamán a vármegye alispáni hivatalában 11 db farkasbőrt
mutattak be lebélyegezés végett. E dúvadak elejtői a földmivelésügyi miniszter által jutalomban fognak részesíttetni.
A szerencsés vadászok — egynek kivételével, ki Széchenyi
Béla gróf vadőre — a kincstári erdővéd-személyzethez tar
toznak.
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emészthetlen tárgyakat nyelnek el, gyakrabban előfordul,
semmint hinnők, és megtörtént, hogy egy Mocke nevű
drezdai borbély mesterséges felső fogsorát elnyelte s azt
műtéttel távolították el gyomrából. Ez alkalommal kiderült,
hogy ilyen operáció már hatszor fordűlt elő; első ízben
egy lenyelt késről volt szó, másodszor egy kanálról, har
madszor villáról, negyedszer letört sodronykutaszról, ötöd
ször egy szőrpuffancsról, mely a hajfonat végének éveken
át folytatott leharapásából keletkezett, hatodszor szintén
fogsor volt az operáció tárgya, mely minden esetben sike
resen végződött. Tíz év előtt Firenzében is nagy népszerű
ségnek örvendett bizonyos Uomodella Forchetta, egy 25 j
éves fiatalember, aki egyszer nyilvánosan, tréfából egy
21 centiméteres villát, amennyire lehetett, torkába dugott |
s akarata ellenére lenyelt s azután minden bántalom nélkül
hordozta magában. Sőt tőkét faragott magának belőle, mert
Tivoliban mutogatta magát s zöld selyemkabátban és vörös
trikóban egész tojásokat lenyelt, hosszú kardokat eresztett
bele torkába, sőt puskát sütött bele. De hasonló mutat
ványokat már az ókorban is ismertek s Plutarkosz Likurgosz életírásában említ egy attikai lakost, aki a spártai
kardok kicsinységét gúnyolta. „De jól el tudjuk érni velük
ellenségeinket“ volt rá a felelet. Három királyok napján
tudvalevőleg Francziaországban lepényt osztanak ki a ven
dégek között, melyben bab van s aki a babot megkapja,
az a babkirály és a babot le kell nyelnie. Ma már azonban
bab helyett porcellánbabácskát sütnek a lepénybe s azt
nyelik le. Az sem szokatlan, hogy a veszélyben forgó
utasok utazás közben értékes tárgyaikat lenyelik, hogy a
rablók kezébe ne jussanak. Ezeket a beduinok aranygyomrúaknak nevezik s kik hasonló gyanúban vannak,
azoknak fölvágják a hasukat, vagy hetekig keserűvízzel
itatják őket. Még a múlt században is fordúlt erre elő
példa Turinban. Szokás még Arábia rablóktól fenyegetett
vidékein, utazás közben a drágaköveket és gyöngyöket
gömbölyű szelencébe zárni s ezt egy e célra a balkaron
hasított sebbe rejteni, melyet újra behegesztenek. Szomo
rúbban ütött ki a szerencsétlen franczia költő, Gilbert Miklós
kísérlete, aki fiókja kulcsát nyelte el. Leesett a lóról és
a párisi „Hotel Dieu“ kórházba vitték súlyosan sérülve.
A szegény ember, aki tudvalevőleg esküdt ellensége volt
az enciklopédistáknak, lehet, hogy azt hitte, hogy ezek
ellopják kézirátait és más értékes papírjait, melyeket fiók
jába zárva tartott és ezért annak kulcsát lenyelte, de a
kulcs nyeldeklőjében fönakadt. Némelyek azt hiszik, hogy
így akart életének véget vetni. Iszonyú fájdalmak között
egyre torkára mutatott, ujjaival nyakához kapkodott, de
senki sem tudta, mit akar ezzel mondani. így halt meg
a franczia Juvenál 29 éves korában, aki 8 nappal előbb
a franczia irodalom gyöngyét, a Poete mourant-ot irta s
kit egy újabb költő oly meghatóan dicsőített költeményé
ben, melyet Petőfi ültetett át magyarra. A valót csak a
boncolásnál tudták meg. Mindez eseteknek azonban semmi
közük az allotriofagiához, mert nem beteges vágy az alapjuk, mint az a lelkibetegeknél, idegbajosoknál, sápkórosok
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nál, váltólázbetegeknél nyilatkozik. És így a telhetetlenség
sem tulajdonképeni allotriofagia, bár mindamellett elég
érdekes, hogy röviden megemlékezzünk róla. Falánk nagy
evők minden időben voltak, kik látványosságot csináltak
étvágyukból a közönség számára. Többek között Nero
császár alatt is élt, mint egy krónikás beszéli, egy nagy
evő, az alexandriai Harpokras, ki nemcsak egy főtt vad
disznót és száz főtt tojást, hanem egy eleven tyúkot
tollastól, egy szopós malacot, sőt szénát, pálmalombot,
asztalkendőt, üvegcserepet és cipősarkot lenyelt. Más
hasonló művészről, Alexander Szeverusz s egy harmadik
Fagon nevűről Aurelián alatt emlékeznek. 1771-ben He
teidben egy nagyevő halt meg. Ez nem tudott jóllakni
máskép, minthogy köveket kevert ételébe s e hajlamát
anyjától és nagyanyjától örökölte. Már hároméves korában
csak úgy nyelte a köveket. Étvágya roppant volt. Egész
borjúfertályokat evett meg s mindig kövekkel és érc
darabokkal keverve. Ugyancsak 1750-ben meghalt egy
Kahle Jakab nevű kertész, aki ebédje után a tálakat és
a tányérokat is megette, az üveget és poharakat szét
morzsolta, a malaczot szőröstűl-bőröstől, a bárányt gyap
jastól nyelte le. Egyszer úgy kínozta étvágya, hogy egy
ólom íróeszközt tintával, porzóval, tolikéssel és tollal együtt
befalt. Ezt a körülményt 7 tanú esküvel erősítette. A csodá
latos ember hulláját 1750-ben felsőbb rendeletre felbon
colták s róla értekezést írtak De Polyphago Wittenbergensi
cím alatt. E mellett mint az indiai mohawk és az olasz
lazzaroni eleven dolgokat is szívesen evett. Élő baglyokat,
patkányokat, hernyókat. Ebben a dicsőségben azonban
osztozik vele a franczia gránátos, Parave is, aki 1799-ben
halt meg 26 éves korában. E borzasztó ember alkalmilag
kígyókkal is táplálkozott s eleven macskákat tépett szét
fogaival. — Igaz, hogy többé-kevésbbé mindannyian rá
vagyunk utalva arra, hogy allotriofagok legyünk. Legtöbb
tápszerünk tartalmaz oly anyagot, melyek élvezhetetlenek
volnának magukban. Mi a só ? Egy érez- és légnem össze
tétele. Mi a saláta? Egy tál emészthetetlen farost, vagy
cellulóza. Hamu is van minden ételünkben. Nagyobb része
ezeknek az anyagoknak minden tápérték nélkül merőben
a gyomor megtöltésére szolgál. Farkasok és őzek az agya
got sem vetik meg s ezért bizonyos földnemeket csalétekül
is szoktak használni ellenük. Tudvalevő, hogy sok millió
ember él a földdel is. A kyffbäuserbergi homokbányák
munkásai bizonyos kövér agyagnemet, az úgynevezett kő
vajat kenik kenyerükre; északi Svédországban a hegylisztet,
egy fehér földnemet, mely elhalt infuzóriumokból ered,
vegyítik rozsliszttel, Oronoco, Peru, Dava, Perzsia, Szíria,
sőt Szardínia különböző zsíros földnemeit is a benlakók
hol a kenyerükre kenik, hol meg levelekkel keverve
csemegéül használják, sőt mint Humboldt írja, az ottomakok teljesen kenyérként élvezik hal és béka mellé.
Világos tehát, hogy az allotriofagia bizonyos határon túl
beteges állapot jele, de szorosan véve senki sem lehet
el nélküle s oly állapot, melyben a civilizáltabb népek is
kivétel nélkül szenvednek.

N yom a to tt Székely és Illés könyvnyom dájában U ngvárt.
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Reklamációk

im e c s f a 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 ,
S Z É K E L Y és IL L É S céghez
hová az előfizetési és hirdetési dijak, valamint a lapba szánt közlemények küldendők, i
U n gv á rra intézendők.

R o v ás.
Ir t a : Földes János.

E cim alatt egyik legjobban szerkesztett napi
lapunk, sok oly dolgot foglal össze s tesz bírá
lata tárgyává, melyek másképen alkalmas módon
nem fűzhetők együvé. Bírálatával e dolgok he
lyesebb felfogására tereli figyelmünket; más —
szintén helyesnek felismert -— irányban tovább
gondolkodni kényszerít, s így új közvélemény
alkotására ösztönöz.
Én is a „rovás“ címet tűzöm jelen cikkem
homlokára, s él bennem a remény, hogy e lap
olvasói és általában erdész-kollegáink azok alap
ján felvillanyozva érzik magukat, hogy sok dol
gaink mellett ne haladjanak el a mostani közö
nyösséggel, hanem tetterőre buzdulva, egy egész
séges, számbajövó erdészeti közvélemény meg
teremtésén együttesen dolgozzanak.
Elzdrkózottságunk, magunkra hagyatottsá
g u n k érzete fog el bennünket első sorban, ha
a világban körül tekintünk és azt látjuk, hogy
jóformán mi vagyunk az egyedüliek, a velünk
egyenlő képzettségűek között, kik mintegy ki
vagyunk kapcsolva a művelt társadalomból és
emiatt aztán sehol sem érvényesülhetünk.
Talán szakunk konzervatív irányú sajátságai
ragadnak ránk, hogy az előhaladás, a nemes és
üdvös társadalmi mozgalmak iránt annyira kö
zömbösök vagyunk ? De hisz akkor németországi
szaktársainkra jobban ráillenék ez. Pedig azok
úgy tudományos, mint társadalmi téren, elől jár
nak ; a magas kultúrájú német társadalom által
elismert, kiváló egyének mind. Míg mi bizony
legtöbbször szégyenkezünk, még ha művelt tár
saságban kell is bemutatkoznunk.
Mindenesetre társadalmunk ferde felfogása

egyik oka ennek. De annak viszont sokban mi
magunk vagyunk okai, hogy e ferde felfogás
nem akar eltűnni a láthatárról.
Már jó ideje annak, hogy körünkön kívül álló
valaki azt mondotta nekem: „Olyan nagy copfot
életemben nem láttam, mint az erdészeknél.“
Megütköztem e nyilatkozaton, de tovább nem
feszegettük a dolgot. Maga az észrevétel azon
ban szöget ütött a fejembe, s önkéntelenül is
azon töprengettem, hol és miben nyilatkozik
tulajdonképen ezen állítás igazsága? Gondolataim
rávezettek arra, hogy a baj nálunk a túlhajtott
bürokratizmuson és az abszolusztitikus irányú
rendszeren kívül leginkább a világtól való elzárkózottságunkban keresendő. Vessünk csak egy
pillantást a testvér mezőgazdaságra! Mennyi élet,
milyen nyüzsgés! Az egész világ az ő ügyük
körül forog. Avagy a mostani vámtárgyalásoknál
a mi országunk és Németország között nem-e
az agráriusokra vannak a főtekintettel? Miért
van az, hogy a nagybirtokok tulajdonosai min
dig és mindenkor csupán a mezőgazdaság
érdekeit istápolják, annak hanyatlását országos
csapásnak tekintik, míg az erdőbirtokaik érdekei
vel, jövedelmezőségével úgyszólván semmit sem
törődnek, s az még eszük ágába sem jut, hogy
az erdőgazdaság felkarolása ép úgy országos
érdekű? Utóbbi időben ugyan egy nehány elő
kelő mágnás erdejével is kezd törődni, de csak
vadászati szempontból. Egyrészt nem csodáljuk
ezt, mert hiszen a mezőgazdaság hazánkban
évszázados múlttal dicsekedik, míg az erdészet
csak gyermekkorát éli.
Az egyedüli nagybirtokos, mely nemcsak a
mezőgazdaságot, hanem az erdőgazdaságot is
istápolja, s felkarolását országos érdekűnek tekinti,
a kincstár; de amenynyiben tisztviselőit — kü
lönösen ezelőtt — rosszul javadalmazza, a hiva-
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talos rendszerben pedig nekik semmi önállóságot
nem biztosít, a társadalomban a tisztikar számbavehető szerepet ma sem játszik. Ha már most
a legnagyobb erdőbirtokos így állja útját az
egészséges fejlődésnek, ne csodálkozzunk azon,
ha a kisebb terjedésű erdők tulajdonosai még
kevesebbet törődnek a tisztikar és általában az
erdőgazdaság érdekeivel.
Másként van a dolog a mezőgazdaságnál. Ott
az életerő lüktetése, a szabadabb fejlődés szá
mos eredményt vívott ki, melyek egészséges,
üde életet teremtettek. Mezőgazdasági kérdések
kel nemcsak a szaklapok, hanem a politikai napi
sajtó is foglalkozik; megteremtették az 0. M.
G. E.-t, a Mezőgazdák Országos Szövetkezetét,
a vármegyei gazdasági egyesületeket, a fogyasz
tási és értékesítő, továbbá hitelszövetkezeteket.
Az 0. M. G. E. közlönye a „Köztelek" minden
szerdán és szombaton jelenik meg, tehát heten
ként kétszer. Egy sereg rovatvezető közreműkö
désével kitűnően szerkesztett lap.
A tagok minden szakkérdésben hozzáfordul
nak, s alapos felvilágosításokat kapnak, olyat,
melyet a gyakorlat terén hasznosan foganatosí
tanak a közgazdaság emelésére. Az „Erdészet“
rovatvezetője az én csekély személyem.
Ez a rovat 1—2 év előtt egészen hiányzott.
S hihetetlen, hogy e mai napig magam vagyok
egyedül szakunk képviselője, e rendkívül nagy
tekintélyre szert tett rokontestületben, ami egyik
tanujele, hogy mennyire nem érdeklődünk még
a velünk rokonszak iránt sem. Sőt egyik első
rendű erdészeti tanférfiunk maga mondta: hogy
neki fogalma sincs a „Köztelek" cimű régi gaz
dasági lap létezéséről. Ez a jellemző elzárkózá
sunk minden téren okozza azután azt, hogy
minket is kizárnak mindenünnen, mintha nem
is volnánk a világon. Közszellemünk legföljebb
az erdőkerülő fogalmáig tud felemelkedni. S en
nek, amint látjuk, nagyobbrészt mi vagyunk az
okai.
A gazdászok, agráriusok életrekelésénél mi is
ott voltunk, be állottunk a sorba, mikor a „Ha
z á n k “ c. lap megalakult, de iránya nem lévén
ínyünk szerint, ahelyett, hogy annak szellemi
erőnkből kitelhetőleg némi megváltozását segí
tettük volna elő s bennemaradásunkkal eredeti
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ségünk bélyegét sütöttük volna rá, duzzogva
félre állottunk. A lap, mintha azt az arab köz
mondást jelképezné: „a kutya ugat és a karaván
halad“, — tovább ment, előbb bukdácsolva, de
mindig erősödve, megkezdett pályáján, s bizony
most a gazdászok hatalmas politikai faktorává
küzdötte fel magát, melyet a gazdaközönség már
saját jól felfogott érdekében ugyancsak támogat
s nem hagy elbukni. Ellenben napi lapjainkra
nem egy szaktársunk joggal panaszkodik, hogy
tudomást nem vesznek rólunk. Mindegyik szakma
belit felsorolnak, csak minket ugranak át. Egyál
talában, ha valami felvilágosító közleménynyel
akarunk bekopogtatni valamely szerkesztőségbe,
legtöbbnyire meg sem hallgatnak.
A „ Hazánk “-nál — biztos értesülés szerint —
van hajlandóság erdészeti dolgokat közölni, a
mely „a m agyar fö ld érdekeinek őre“ gyanánt
hirdeti magát. (Budapest, Vili. kér. Szentkirályiutcza 28. a. sz.)
Hátha mi felkarolnék e lapot azon a réven,
hogy minket is felkaroljon, s hátat fordítanánk
a minket fumigáló többi lapoknak, nem lendít
hetnénk-e egy hatalmasat árván hagyott ügyün
kön ? 1
Az agráriusok s lapjaik köré sorakoznak elő
kelő köreink legkiválóbb alakjai, s ott nagyrészt
vezérszerepet játszanak, akik nemcsak föld-, de
erdőbirtokosok, s pedig olyanok, kik az erdőt
igaz ragaszkodásból fentartják még ott is, hol
a pénzsóvárság rideg lovagjai más mívelésre
használnák fel a talajt, nem tekintve azt, hogy
mennyi jó termékeny föld ment tönkre a hely
telen kezeléssel, amelynek újból való jókarba
helyezésére fordítani a heverő tőkét, ámbár
nagyobb fáradsággal járna, de közjólétet fakasz
tana nyomában.
Mit látunk a m i körünkben? Síri csendet,
hallgatagságot. Haladást sehol semmi téren.
Jó sokáig csak egy közlönyünk volt: az „Er
dészeti Lapok“, melyre akkor, de most is min
denütt bizonyos kicsinyléssel tekintett, s tekint
most is sok szaktársunk. „No ezért sem érde
mes fizetni, kidobott pénz, de minek is járatni
ezt az üres lapot?" Ilyen, s hasonló rusztikus
nyilatkozatokkal úton-útfélen találkozom. Okát
az elégedetlenségnek adni nem tudom, mert a
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Hozzá is szóltak többen már e lapok hasáb
lap szerkesztése ellen alapos kifogást ma már
senki sem emelhet. Az igaz, mint tisztán szak- jain, sőt ugyanitt a 18. sz. 316-ik lapján már
közleményekre szánt lap, polémiával nem igen felhívást találunk a szerkesztő részéről, egy, ez
foglalkozott, sőt azt egyidőben határozottan meg egyletek megalakítására vonatkozólag ez év
is tiltották, de most már ott sem úgy van. Sőt február havában Miskolczon tartandó előérteaz egyébként való panaszaink elmondására meg kezletre. Ami azonban főben járó dolog, az
alakult valódi hézagpótlóul a „Magyar E rdész", Orsz. Érd. Egyesület a decz. 18-án tartott köz
mely jótékony hatását sok tekintetben a másik gyűlésen szintén felkarolta e — mondhatjuk —
lapra se téveszti el, sem részesül a megérde- j korszakalkotó eszmét, s bizottságot küldött annak
melt támogatásban. S ha azt kérdik, miért nem tanulmányozására.
pártolják ezt? Megint csak olyan kétkulacsos a
Ez egyesületek messze kiható fontosságát fe
felelet, hogy jó lap, helyes irányban is halad, lesleges bővebben fejtegetni, azt felfoghatja bár
de hát ki is tudna olyan sok lapra előfizetni?! melyikünk. A fődolog, hogy minél előbb, s minél
Nohát ilyen hadsereggel győzelem reményé többen álljunk össze azok létrehozása végett.
vel síkra szállni nem lehet! Ha nem tetszik a
Én mindjárt felhívom most e helyen a 8-ik
lap tartalma, ha az üres, akkor elő avval a kerület erdőtisztjeit Arad-, Hunyad-, Temes-,
pennával, s írogass különbet, gyürkőzz neki, és Krassó-Szörényvármegye területein — különö
úgy bizonyítgasd, hogy: „vagyok olyan legény, sen az erdőhatóságok, hivatalok fejeit, hogy a
fent említetthez hasonló értekezlethez minél előbb
mint te !“
Mikor mi nem tudunk egyebet, mint Petur hívjanak össze bennünket. Hasonlóképen járjon
bán-ként csak folytonosan sóhajtozni, és sajnál el a többi kerület mihamarább. A gyors cselek
juk azt a néhány garast, mit másként napilapra vés vezethet itt legtöbb sikerre. A beszéd nyo
szó nélkül kiadunk: akkor csak magunkra ves mán tett fakadjon már egyszer ebben az agyonsünk, ha elnyomatunk, félreszoríttatunk a roha disputált jurátus országban.
mosan haladó idő sodrában; mert az első kel
Nagyon félek azonban, hogy érdeklődéshiány,
lék: „Segíts magadon, az Isten is megsegít.“ s a költségektől való visszariadás miatt, a gyű
Tekintsük csak gazdászati testvéreink rövid lések nem lesznek eléggé látogatottak. Nap-nap
időn belől való roppant térfoglalását, s kövessük mellett tapasztalom minden téren, hogy bármely
példájukat, mostani szégyenteljes „hej ráérünk gyűléshez alig lehet a határozatképes számot
arra még“ szerepjátszásunk helyett. Pedig volna összehozni.
bennünk értelmi erő ; ne legyünk tehát ruszKifejezte hasonló aggodalmát előttem e lapok
tikusabbak a rusztikus szakmabelieknél . . .
szerkesztője is azzal, hogy tíz vidéki egyesület
Ott van még a „Gazdasági Lapok* című j helyett talán elég volna négyet alakítani Mahetilap. Mennyire felkarolja az érdeklődő közön | gyarországon és egyet Erdélyben, mivel tudvaség ! Csupán a hirdetésekből úri módon fenn ! levőleg 2000 emberből alig jön össze 100, s
tartja magát. S nézzük csak a szegény „Ma így a tíz kerületben, egy-egy helyen tán csak
gyar Erdészt“, hirdetése alig van. Pedig ez nem 10—12 lesz a gyülekezők száma.
egy ember érdeke, hanem az egészé, hogy j
Mivel itt határozottan a birtokosok nagy ér
prosperáljon.
deke is szóban forog, jó volna, ha legalább a
*
j kevésbbé jól szituált alkalmazottjaikat útiköltség
gel látnák el.
V idéki erdészeti egyesületek.
Az igen nagy kerületeknek viszont az lenne
Alig hogy a rovás első cikkelyét útnak indí a nagy hátrányára, hogy messze kell utazni a
tottam, megjelent a „M. E .“ f. é. 16. számá perifériák felé esőknek, s az evvel járó több
ban: .A la kítsu n k vidéki erdészeti egyesülete költség riasztja vissza még jobban a résztvenni
ket1' című rendkívül fontos cikke, mely az én akarókat. Mindezeket a kételyeket a gyakorlat
közleményemmel szerves összefüggésben van. fogja felvilágosítani, most egyelőre az előirt ke© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.
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rétén belül gyülekezzünk, hogy azután a szer
zett tapasztalatok szerint igazodjunk el.

Idegen honosságú birtokosok m egtelepedésé
nek m egnehezítése.

Az „Orsz. Érd. Egyesület“ 1904. évi okt.
15-én tartott választmányi ülésének jegyzőkönyvé
ből értesülünk, hogy ez ügyben az „Országos
Gazdasági Egyesület“ felterjesztést intézett a
kormányhoz, a melyben többek között az ide
gen birtokosokat kötelezni óhajtja, hogy kizáró
lag magyar honosságú erdőtiszteket és erdőőrö
ket alkalmazzanak, s arra kéri fel az erdészeti
egyesületet, hogy hasonló felterjesztést tegyen.
E kérdés különösen Hohenlohe hg. nagy bir
tokvásárlásai révén a Kárpátokban vált égetővé,
mely tisztán külföldi tisztviselői révén egészen
idegen területet ékelt belé hazánk földjébe. Sőt
még az építkezésekhez is német földről hozza
összes mesterembereit.
E baj továbbterjedésének megszüntetése végett
vásárolta meg tudvalevőleg földmivelésügyi kor
mányunk — az ország közhelyeslésével — a
csorbatói erdőbirtokot.
Egyesületünk választmánya azonban ez ügy
ben további lépéseket Szükségeseknek nem tart,
hivatkozva arra, hogy aggályos számban nem
lehetnek idegen erdészeti alkalmazottak ily bir
tokon sem, mivel az erdőtörvény 38. §-a sze
rint csak hatósági esküt tett erdőtiszt vagy erdőőr
lehet közbiztonsági közeg, s ilyen esküt csakis
magyar állampolgár tehet.
E nagyfontosságu kérdés ilyképen nagyon kis
szerű, mondhatni bürokrata módon intéztetett
el és ama terület, s annak roppant háttere ebből
szintén nem találhat valami kedvező véleményt
mi felőlünk erdészek felől.
Hisz az olyan hatalmas birtokos nagyon jól
tudja útját-módját annak — saját tapasztalatom
ból állíthatom — miként nyerje meg bármely
bíróság kedvező Ítéletét a maga részére, s ő
amiatt nem igen fogja magát törni, hogy a ma
gyar törvény közbiztonsági közegnek tekinti-e
alkalmazottját. S jól tudom, hogy a minden tör
vényes kellékkel biró állami erdészeti közeg sok
szor sokkal nehezebben jut igazához, mint egy
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bőkezű magánuradalom mindennek hiányában
levő tisztviselője.
Mindenesetre érdekes volna tudni az egész
! diskusszió lefolyását, mely e határozatot meg! előzte, mielőtt tüzetesebben hozzá szólni tudj nánk.
S most, hogy ekképen egymással szembe kei rült az Országos Gazdasági és Országos Erdéj szeti Egyesület választmánya, önkéntelen az a
kérdés tolakodik előtérbe, mi az oka e két ellen' tétes felfogásnak a két rokontestületnél egy és
ugyanabban a kérdésben? Hisz az Orsz. Erdé
szeti Egyesület közlönye, az „Erdészeti Lapok“
is lelkes pártolójává szegődött egy cikke révén
Beksits nemzeti birtok politikájának, mely sze
rint Magyarország erdőkoszorúja a magyar nem
zeti állameszme megerősödése végett, magyar
főuraink birtokába jusson, hogy ott az eszme
ténynyé izmosodjék, s ime most, hogy az első
tettel kellene az eszmét támogatni, az idegen
honosságú birtokosok ellen, visszavonulunk.
Az ok ott keresendő, hogy az Országos Gaz
dasági Egyesület élén hatalmas befolyású, füg
getlen és önálló főuraink állanak, kik egyedül
képesek és merik az idegen hatalmas betola
kodók ellen a keztyüt felvenni, mig ellenben az
Orsz. Erdészeti Egyesület választmányában a
függő helyzetben levő hivatalnokok, nagyobb
részt állami alkalmazottak vannak többségben,
kik túlságos aggodalmaskodással latolgatják az
ilyen kérdéseket, független felfogásukat, s ítélő
képességüket befolyásolja, elhomályosítja a hi
vatalos viszonyukra való tekintet, s különben is
hivataluk szűk köre által egészen lefoglalva, ma
gasabb szempontok kutatására nem igen emel
kedhetnek fel.
Azért nem tartanám csapásnak az erdészekre
nézve sem, ha a független nagy befolyású, ma
gasabb látkör megszerzésére társadalmi állásuk
nál fogva inkább hivatott férfiak minél nagyobb
tért hódítanának a mi erdészeti egyesületünknél.
Az egyesület tekintélye ezáltal csak emelked
nék, javaslataival nemcsak kezdeményezőleg lép
hetne fel, de hatalmas tagjai a javaslatok figye
lembe vételét, s keresztül vitelét is inkább foga
natba vehetnék.
Több szó esett a Horváth Sándor alapból

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

MAGYAR

ERDÉSZ

kiosztott irodalmi jutalmakról. Én — az iga hogy a saját kerületében tartott vadászatra meg
zat megvallva — más eredményt vártam. Véle hívták volna.
A kincstári ügyészségek ily esetekben meg
ményem szerint a most működő fiatalabb fel
törekvő erőket kellene a jutalommal serkenteni, nem védik a kincstárt. Hisz csodaszámba megy,
s nagyobb tevékenységre sarkalni, nem a már ha valami pert megnyernek, legyen bár az
ide s tova kiérdemült embereket, kik vagy ju igazság szemmel láthatólag a kincstár oldalán.
Sok példát tudnék elősorolni erre nézve. De
talmazva lettek már, vagy oly magasan állanak,
hogy rájok nézve az az 500 írt jutalom nem csak az egyszerű tényt akarom konstatálni.
Ezért azonban az ügyészségeket egészen és
lehet.
Találnak pedig olyanokat az ifjabb nemzedék kizárólag okolni nem lehet és nincs is szán
ből, kik irodalmilag az erdészeti gazdasági téren dékom.
Magam is meggyőződtem róla, hogy a kincs
oly kitartó, állhatatos, s üdvös agitátiót fejtettek
ki, hogy azok elől még a ministerium sem huny tári ügyészség, mint annyi állami hatóságnak
hatott szemet, hanem most készül amaz esz | jogi közege, a különféle véleményezések, jog
ügyi okmányok, pontozatok szerkesztésével, bir
méket részben életbe léptetni is.
toktárgyalásokkal, egyezkedésekkel és más ad
ministrativ dolgokkal — teszem azt a telepítési
ügyeket — annyira túlon-túl van halmozva, az
M agánuradalmak előnye a törvény előtt.
ügyész
az iratok garmadáiba beletemetkezve,
Most közölték a lapok, hogy hg. Hohenlohe
hogy tiszta lehetetlenség egy rendes per anya
vadászterületén Pozsonymegyében két orvva
gának áttanulmányozásához, a sokszor terjedel
dászt meglőttek. Az egyik azonnal meghalt, a
mes helyszíni ismereteket feltételező tájékozta
másik halálosan sebesült. A malaczkai erdőőrö
táshoz, s főleg a nyugodt tanulmányozáshoz a
ket kihallgatta a bíróság, de a tettest nem tud
kellő időt és az úgynevezett „procul negotiist“
ták kinyomozni.
megszerezni.
Ha az erdőtörvény 38. §-a alapján felesketett
Azért az ügyészségek fennállása jövőben is
közbiztonsági állam i közeg szabadítja meg az
nélkülözhetetlen, csak arra volna szükség, hogy
erdőt csak önvédelemből is az ily veszedelmes
a jelentősebb perek vitelével magánügyvédek
rakoncátlan elemektől, kik a törvénynek fittyet
bízassanak meg, akkor tudom a kincstár nem
hánynak, bizonyosan megkerítik a tettest, s meg
veszítene el annyi pert, mint a mai rendszer
is büntetik. Ez is egyik bizonyíték arra, amit
mellett.
említék, hogy törvényünk miért nem képezhet
*
*
kényszerítő eszközt az idegen honosságúra nézve, |
A vadászat ki által gyakorlandó?
hogy annak révén kénytelen legyen belföldieket
alkalmazni erdőtisztekül, vagy erdőőrökül.
A kincstárra oly hátrányos állapotokat nagyon
Ugyancsak Hohenlohe hg.-ről jött az a másik , enyhítette, sőt a hatóság embere részéről az
hir is, mely szerint egy drága pénzen idegen- i államra oly káros megtorlások nem igen fordul
bői hozott egyik zergebakot a szomszédos va tak elő abban az ide s tova rég múlt időben,
dászbérlő — valami doktor — lelőtte, mikor az midőn az erdőgondnok korlátlan ura volt a rá
saját területére váltott ki, s ezért az illetőt 40,000 bízott erdők vadászatának.
Saját tapasztalásomból tudom, hogy a törvénykorona erejéig bepörölte kártérítésért. S bizony
én inkább a doktort féltem, hogy a rövidebbet j széki elnöktől a községi bíróig minden hatóság
húzza, mint a herceget.
mily előzékenységgel járt az erdőgoridnok kezére.
Ismerek főszolgabírót, kinek nyíltan bevallott Az ő vadászterületei voltak bírák, ügyvédek s
elve, s azt érvényesíti is lépten-nyomon, hogy j az egész vidéki intelligencia gyűjtőhelyei. A vaa kincstár javára, hacsak lehetséges, nem ítél I dászszenvedély itt összehozta a legnagyobb ellen
meg semmit és pedig azért, mert azt az egy ségeket is. — Sokan csak azért váltottak vadász szerű figyelmet nem gyakorolták vele szemben, I jegyet, hogy a kincstár erdeiben vadászhassanak.
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Hogy merte volna akármelyik is megbántani
az erdőtisztet ?
De a személyes irigykedés és egyéb okok
megszüntették a régi kedélyes állapotokat.
Egy ideig az erdőtiszti kar úgyszólván pus
kát sem foghatott a kezébe, céltáblája lett a
közönség gúnyos megjegyzéseinek.
Jöttek a viszonyokkal ismeretlen vadászren
dezők, tapintatlansággal, mellőzéssel zúgolódást
elégedetlenséget támasztva mindenütt. Mindeb
ből az állam s vele a közérdek húzta a rövidebbet.
De ki törődnék mai napság a közérdekkel, a
mind magasabban törekvő személyi érdekek ál
datlan tusájában ?
A vadászat — hála a földmivelési miniszte
rünk jobb belátásának — a legközelebbi múlt
ban kedvezőbb megoldást nyert az által, hogy
a személyzet részére külön vadászterületek in
gyen használatra kihasíttattak, hol a vadászat,
a lelövési javaslat korlátain belől gyakorolható.
De hiába! a régi kedélyes állapot nem tért
vissza. Túlságossá kezd válni a katonai rend,
a hapták ! Természetes, hogy a központi tiszt
viselők szintén ki akarják venni részüket, s így
helyes, hogy az erdőgondnokok bejelentsék a
vadászatok megtartásának napjait a központnak.
Természetesnek találom, hogy minden köz
ponti erdőtiszt is értesüljön erről, mert külön
ben nem vehetne részt a vadászaton.
Itt azonban az a veszély fenyeget, hogy a
hivatalfőnök azt mondja XIV. Lajos módjára:
„L’ état c’est mai“ — a személyzet én vagyok;
— s a személyzetnek néhány hajtóvadászatot
engedélyezvén, a többiről nem értesít senkit,
azokra csak maga rándulgat ki, legfeljebb egyikét-másikát maga mellé veszi suttyomban, mintha
a többi személyzetnek semmi köze se volna a
vadászathoz.
Pedig az a vadászni járó tisztviselő mit sem
mulasztana, sőt egy ily kirándulás felpezsdíti s
nagyot lendíthet munkálkodásán. Ellenben dep
rimáló hatással van az amúgy is nagyon rövid
pórázon tartott hivatalnokra nézve, ha rövidséget
szenved még oly téren is, mely jogköréhez tar
tozik.

ERDÉSZ

így róhatnám én tovább e sorokat s mennél
tovább rovom, annál többet találok a rováson.
De szűnjünk meg kicsinyig. Tegyük le a tollat
egyelőre. Tán felveszi más és folytatja. — A
jelszó az legyen e rovat alatt: mindent nyíltan
és meztelenül feltárni, sine era et studio, hogy
ez ellenmérge legyen annak a sok alattomos
titkolódzásnak, az igazság üres, hazug szóval
való takarásának, annak a sok mindenféle csala
fintaságnak, mely manapság mindenütt elhara
pódzott, gazként felburjánzott és a mely külö
nösen nálunk feltűnő buján tenyészik.
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A fiumei karsztfásitás.
Irta : E f.

Itt a végtelen nógrádi kopárságokon lépten-nyomon
karsztfásitási problémákba ütközik az ember. Egyik he
lyen derékig érő fű födi a hajdani legelő talaját, s e
kövér földön nem fogan meg az elültetett csemete. Másutt
egy szál fű sem nő, nemhogy a csemete megmaradna
benne; harmadik helyen a földbe szűrt sétabot is kizöldel, pedig csupa kő, kavics sehol egyetlen zöld fűszál.
Néhol az apokán is fa nő, máshol meg a nedves lapo
son sem él meg semmi. Csodálatos dolgok ezek. Akarva,
nem akarva filozófussá és természetvizsgálóvá kell lennie
itt mindenkinek, főkép ha még hivatása is az ilyesmik
kel való foglalkozás.
Ezen tenyészeti viszonyok ismerete tette nekem két
szeresen érdekessé Bodor Gyula kollegámnak az »Er
dészeti Lapok“ 42-ik évfolyamában megjelent, a fiumei
Karsztról szóló, vonzó leírását. Mindjárt gondoltam, hogy
sok támpontot találok e közleményben itten szerzett is
mereteimhez — és nem is csalódtam. Engem azonban
nemcsak érdekelt, nemcsak ismereteimet gyarapította,
hanem lázas izgalomba is hozott e közlemény. Azt a
benyomást tette reám, hogy szerzője nem érvényesíti ta
pasztalatait. Úgy látom, mintha valamely szigorú szabály,
valamely ráhagyott fakó hagyomány kényszeritené őt a
régi nyomokon való haladásra, holott megfigyelései máris
az eddigitől eltérő cselekvésre ösztönzik . . . Vagy mintha
nem merne, vagy nem akarna tiszteletreméltó régi irány
elvek ellen szót emelni . . . Pedig a boldogulás nem a
hagyományok tiszteletén, hanem tennivalónknak világos
megértésén és teljesítésén alapszik.
Azon reményben, hogy nem végzek haszontalan s ér
dektelen munkát, elmondom én is tapasztalataimon ala
puló nézeteimet a karszt-fásításról.
*

1. A berendezkedés.
Mikor az 1893. évi szemlén résztvett szakértők meg
győződtek arról, hogy a fiumei Karsztot — kevés kivé-
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fellel — teljesen be lehet erdősíteni, a helyi viszonyok
gondos figyelembe vétele mellett lényegileg abban álla
podtak meg, hogy a beültetett területeket legelőször is
szigorúan tilalmazni kell, de az ültetést megelőző tilal
mat oly lassú fokozatban kell életbe léptetni, hogy a
nép megélhetése is lehető legyen.
Ugyanakkor — ugyancsak lényegileg — megállapod
tak abban is, hogy az erdősítést helyszint nevelt cseme
tékkel kell foganatosítani; az erdősítésre 75% tűlevelű,
főleg feketefenyőből álló csemetét alkalmaznak; a lomb
fákat pedig lombtakarmány nyerhetése, rovar és tűzkár
ellen való védekezés szempontjából csak mintegy 25%-os
elegyítésben fogják ültettetni.
Megállapodtak még abban is, hogy a területet fölmé
rik, árszabályzatot készítenek; a foglalásoknak a legszigo
rúbban útját állják, az erdőt őriztetik s az egész erdősí
tést és kezelést az államra kívánják bízni.
Valószínűleg ugyanezeknek a megállapodásoknak lett
a következménye az a sok feladat is, melyeket ezen
karsztfásításnak révén meg kell oldani.
ím e: megteremtése, termőtalaj a meglevő és jövő ta
laj megvédelmezése, javítása, jövedelmezővé tétele, nem
különben a légköri csapadékok felfogása és az időjárás
szélsőségeinek mérséklése mind olyan feladatok, melyek
a karszt okszerű fásításával kapcsolatosak.
De még ez mind nem elég! A kikötőváros környeze
tét — még különös fáradság árán is — kiválóan széppé
kell tenni; a kirándulásra érdemesebb helyeket kelleme
sekké és üdülésre alkalmasakká varázsolni, a lakosságot
tűzifával, szőlőkaróval, szerszámfával, épületfával, aljazóval ellátni; az állományképző fákat a legértékesebb fa
nemből kell választani. Ezenfelül lehetőleg olyan fane
mek telepítendők, melyek a rovarpusztításnak ellenállának.
Mindezek figyelembevételével — igy olvasom az 1903.
évi „Erdészeti Lapok“-ban — Karsztunk kopárainak cél
tudatos és tervszerű beerdősítése a gyakorlati kivitelben
sokkal nehezebb feladat, mint a minőnek az első tekin
tetre látszik.
Valóban igaz. Én még többet is mondok: azt, hogy
mindeme feladatnak eleget tenni nem is lehet.
Mert — ha tál aj képzésről, talajvédelemről, talajgazda- [
gításról, a csapadéklevezetés szabályozásáról beszélünk, j
— akkor nem gondolhatunk olyan erdőre, amelytől első
sorban a helyi szükséglet tárgyait: tűzifát, szőlőkarót,
szerszámfát, épületfát és eminenter erdei almot várunk, !
mert épen ezeknek a farészeknek az elkorhadásából szár- |
mazik az a korhadékos talajtakaró, amely szabályozza a
csapadékok lefutását, képezi, védi és gazdagítja a ter
mőtalajt. Ha a lehető legnagyobb értékű műfa nevelé
sére gondolunk, akkor nem szabad feketefenyőt ültetni,
vagy ha okvetetlenül ezt kell ültetnünk, úgy mondjunk
le a legjobban fizetett haszonfáról. Ha a kikötőváros kör
nyékét kiválóan széppé akarjuk tenni, s ezt csak feny
vesek telepítésével gondoljuk megvalósíthatónak: úgy
nem szabad lombhullató fákat is ültetgetni, annál ke- |
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vésbbé, mivel ezek alatt az idevaló lombos fák alatt a
fű is megnő, ami a lehulló haraszttal együtt a legkönynyebben lehet oka az erdőégésnek. Rovarfalásnak ellenállani nem tudó fanemek ültetésétől meg — hogyan tar
tózkodjunk, mikor épen a rovarok által máris meglepett
fekete fenyő az, amit az előző megállapodások értelmé
ben legfőbbképen kell ültetni az említett sokféle cél meg
valósítása érdekében.
Az az ember, aki ilyen sok különös cél felé veszi út
ját, soha egyiket sem éri el.
Én ennek a karsztfásításnak csak egyetlen célját lá
tom, s e z : a Karszt megtermékenyítése illetőleg mostani
termékenységének dús és dúsabb jövedelmeztetése, ami
tulajdonképeni a Karsztnak megszépítése is.
Ez itt a szükség: a dús termékenység megteremtése.
Az élő jóllét
az a valódi szépség!
Szép a sziklát takaró eleven moszat, szép a kövér le
gelő, szép a dús csipkebokor, a nagyranőtt boróka, a
hatalmas tölgy, az óriás fenyő, a pálma, a mosolygó
képű, erős egészséges ember, a féreg, minden, minden
szép, ha nem látszik rajta a nyomorúság, az élettel való
keserves küzködés nyoma . . . A fiumei nép is széppé
lesz, vidéke is megszépül, mihelyt az életkedv, a viruló
élet mosolyg le róluk, mihelyt visszaállítjuk azt a para
dicsomi állapotot, mely a velenczeiek pusztítása előtt
volt ott.
Az csak céltalan és sikertelen küzködés, amit mi a
nagyon is kétséges hasznú és még kétségesebb értékű
feketefenyővel és egyéb 23-féle fenyővel mivelünk azon
a Karszton, a hol soha semmi fenyő sem nőtt a boró
kán kívül.
Ezekben a fenyvesekben ép érzékű ember soha sem
fog gyönyörködni, belőlük hasznot senki sem fog látni,
— amint ezt ennek a fának nem oda való voltából,
Bodornak itt következő észleletéből és természettudósok
jövendöléséből már most is előre lehet látni.

2.) A jövő.
A karsztfásítástól várt sokféle előny megvalósításának
munkája azzal kezdődött, hogy az 1899. év tavaszától
kezdve az 1902. év végéig tartó három év alatt befásítottak ezen a Karszton, egy a tengerszinétől egész 499
méterig emelkedő, déli fekvésű domblejtőn, 98 katasz
teri hold területet Elültettek itt 204,000 drb feketefenyő,
57,000 drb egyéb tűlevelű és 76,000 darab lombfa cse
metét — 12,463 korona költséggel, amiből 60% a fe
ketefenyőre esik.
Ha a 204,000 darab feketefenyő csemetének árát ezer
koronára teszem, a kezelési költségnek 60% -át kétezer
koronára veszem, úgy a feketefenyőnek 1903-ig való
megtelepítése több mint húszezer koronába került, és —
mivel még legalább is ötször ekkora terület van fekete
fenyővel való beültetésre szánva — még mintegy száz
ezer korona ily kiadásra van kilátásunk, ami háromszáz
kataszteri hold fásításához mérten nagyon szép összeg.
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E kiadás azonban mégsem oly tetemes összeg azzal
a sokféle előnnyel szemben, amit az ezen áron létesí
tendő erdő nyújtana ama vidéknek.
Csakhogy ezekre az előnyökre nem lehet számítani;
ettől a fenyvestől nem remélhetünk, mert a kopasz hegy
oldalra csak az imént ültetett fenyveseink már is veszni
indultak. A kilencvenes évek elején megtelepitett fekete
fenyő ültetvényekben már is fellépett az erdei és fekete
fenyő legközönségesebb ellensége, a Lofirusz rufusz nevű
levéldarázs és a Retinia bouliana nevű moly. Különösen
ez utóbbi annyira elszaporodott, hogy a régi ültetvények
ben a csemetéknek több mint felét többszörösen meg
semmisítette. A veszély — bár csak szórványosan —
1902-ben átterjedt már az 1899. évi ültetvényre is és
tartani lehet attól — mondja maga Bodor — hogy fe
kete fenyveseink épsége és szép növése — minden vé
dekezés mellett is — áldozatul esik e moly rongálásá
nak. Ugyancsak hasonló szomorú jövőt jósol e fenyőfásitásnak a m. kir. rovartani állomás is, a mi szinte meg
erősíti állításomat.
Mindannak a sokféle célnak megvalósításából tehát,
amit e Karsztnak legnagyobbrészt feketefenyővel való befásításától várhatnánk, semmi sem lesz. És ámbár „bi
zonyos, hogy a feketefenyő szaporítása itt (a Karszton) igen kétes eredményű“ és jóllehet a feketefenyőt
károsító „lepke kártékonyságának meggátlására az

erdész ember nagy telepítés esetén semmit sem te
het'“, mégis „Karsztunk erdősítésénél ez idő szerint még
a feketefenyőnek adják a vezérszerepet — jegyzi meg
Bodor. — A többi fanemekre nézve, melyekkel úgy a
csemetekertben mint az ültetésnél pár év óta kísérletez
nek, még nem áll elegendő tapasztalati adat rendelke
zésünkre, s így nem tudjuk kőzülők teljes megnyugvás
sal kiválasztani azokat, melyekkel az idegen karszterdősítéseknél is nagyban alkalmazott feketefenyőt egyelőre
egészen helyettesíthetjük“. És egyelőre úttörőnek azért
is nélkülözhetetlen ez a fanem, mert „ültetése biztos
sikerrel jár“. Vagyis azért nem ültetünk másféle fát,
mert nem tudjuk, hogy melyik lesz jobb és azért, mert
a feketefenyőt sikeresen el lehet ültetni.
Hát bizony mind ez a két megokolás igen szomorú
dolgot juttat eszembe.
Eszembe juttatja, hogy mi, — mai emberek — nem
tudván megoldani a magunk feladatát, a szomszédunk
penzumába kacsintgatunk, s onnan nézegetjük ki a ki
dolgozás módját, s emellett nem vesszük figyelembe,
hogy annak legfeljebbb csupán hasonlót, de tulajdonké
pen mást adott fel az élet és természet Ura.
Mindig csak' azt nézzük: mit csinál a szomszéd, minő
fát tenyészt az, hogyan védekezik a vadak károsítása
ellen, hogyan őrzi az erdejét, a vadját. Sőt ösztöndíjjal
nógatjuk egymást a más lábán való járásra, ahelyett
hogy az élettől kérvén útbaigazítást, a magunk esze sze
rint dolgozgatnánk.
Nem hagyhatom szó nélkül azt, mit Bodor indokolat
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lanul ajánl; hogy nem tekintve a rovarfalást, a fekete
fenyőt tovább is teljes erővel kell ültetni, mert ültetése
biztos. Mit ér, ha az ültetése biztos, de alig van valami
haszna? Mit ér, ha gyönyörűen fogan, de a rovarfalás
miatt nem fejlődhetik? Én tapasztalataim utján arra a
meggyőződésre jutottam, hogy ez a fenyő — bármily
nagyban ültetgetik is az idegen Karsztokon — nem ide
való; ezek között a tenyészeti viszonyok között nem tud
életerőssé fejlődni, a sovány talajban elsatnyul, a meleg
kiima alatt elpuhult testét azért lepi el a féreg s győze
delmeskedik fölötte. És megerősített volna e föltevésem
ben és következtetésemben az a tudás, hogy e fenyvek
annál kevésbbé vannak kitéve a rovarok támadásának,
minél hidegebb helyet foglalnak el tenyészeti övükben.
És nem jutott volna eszembe 23 féle fenyővel való kisérletezés — és a feketefenyővel való további erdősítés
jogosult voltát az ültetés sikerével bizonyítani, mert a
siker nemcsak a csemete megfogamzását és egy-két
évig való szép növekvését jelenti, hanem annak haszna
vehető fává való fejlődését is.

3.

A talajjavítás.

Ha hirdeti is mindenki, mégis inkább csak képzelt do
log az, hogy a feketefenyő valamennyi fanemnél jobb
talajjavító és nem is az a legnagyobb előnye, hogy a
feketefenyő a talajt télen-nyáron beárnyékolja.
Az a legjobb talajjavító fa, amelyik a legbujábban te
nyészik, amelynek gyökere oly mélyre terjed, hogy az
időjárás változásai többé nem zavarják életműködésében.
Az a fa javítja legjobban a talajt, amelyik legmélyebben
hatja azt át, mert igy teszi azt képessé sok víznek bőséges föl
vételére és hosszú időn át való megtartására. Igen 1
Csakugyan a legbujábban tenyésző növény a legjobb ta
lajjavító, mert ennek nagyobb teste nő ugyanazon idő
alatt mint a satnyábbnak s — ugyanazon idő alatt —
több szerves táplálék kerül belőle a földre, mint a sat
nyábból, s vastagabb talajréteg képződik ennek, mint a
satnyább testének elkorhadása nyomán.
A legjobb talajjavító fanem tehát tenyészövenként más
és más, mert tudvalevőleg a fák nem tenyésznek egy
formán jól minden égöv alatt, és nem tenyésznek egy
formán jól minden talajon.
A fának talajjavító képességét tehát a kiimán és tala
jon kívül főképen a gyökér életrevalósága, mélyrehatása
szabja meg ; ami a talajt az árnyéknál sokkal hathatósab
ban védi, a reá simuló takaró.
Ezek után könnyű azt belátni, hogy sekély gyökerű
fával, — bármennyi lombot hullasson is a talajra —
mélygyökerü fa számára talajt javítani nem lehet; mert
ezek a mélyben járó gyökerek épenséggel semmit sem
kapnak azokból a tápanyagokból, amik a televényrétegből
kioldódnak. A felszint bármely gazdag talajba került mély
gyökerű fa, csak abból a táplálékból él meg, amit — a
természet rendje szerint — saját munkája révén szerzett.
Az is világos most már, hogy bármely növény számára

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

21. szám.

MAGYAR

ERDÉSZ

365

csak rokonfaju növénnyel lehet talajt javítani legcélszerűb kításnak legelső következménye az, hogy az erdőtalaj
ben, valamint világos az is, hogy a mélyebb gyökerű fa szárazabbá lett és a Geometra piniaria hernyója 1200
jobban biztosítja a sekélyebb gyökerűnek tenyészetét, mint hektárnyi területet lepett meg, 75 hektárt teljesen el
pusztított s az erdészeket arra kényszerítette, hogy a tomegfordítva.
Az a fa, amelyet gyökerei hamarosan nagyra növelnek, I vábbi károsítás kikerülésére az almot a pille kirepülése
hamarosabban vet hulló leveleiből és gályáiból való taka j előtt kihordassák az erdőből, s minden egyes fának
rót a földre; hamarosabban és több csapadékot fog ma i enyvgyürüzése által, a lúczosokban pedig az enyvgyürügának. Ennek gyökerei csakhamar mélyen keresztül-kasul zésen kívül a tuskók ortása és az apácalepkének és báb
turkálják a kemény sziklatalajt, utat nyitnak a víznek, jainak szorgalmas szedegetése által védekezzenek. Ezen
fagynak, melegnek, szerves savaknak és megtermékenyí eljárás által az őz és fáczán kiszorult az erdőből az ide
gen mezőgazdasági földekre, a hónyomás és széltörés
tik a holt főidet.
A fának sűrű lombozata, árnytürő avagy fényigényes pedig csak jelentéktelen károkat okoz.
volta tehát nem bizonyítéka a talalajjavítóképességnek,
Hát mindez nem megvetendő eredmény, de mégis
hanem csak olyas egyéni tulajdonság, mint mibennünk sokkal nagyobb az előny, a fenyveserdők nagy fahoza
az embergyülölet avagy a társaság szeretete. Míg az az mát illetőleg.
Az erdei fenyő ugyan csekély értékű gyérítési faanya
árnyas fa minden gyöngébb növényt elöl, addig a derűs
tölgy, akácz szívesen enged helyet a bokornak, a virág got nyújt, az öreg állományok is inkább tűzifát adnak,
nak is, úgy sem egy tálból kosztolnak, és együtt örülnek bár az első osztályba be nem váló szelvényárú is kerül,
a jó napos nyárnak és együtt dideregnek a zimankós tél de a lúcz, az teljesen bevált. A talaj meg oly termében. Még a fülesnek is adnak szállást és kenyeret — kenynyé lett, hogy a legjobb talajrészleteken már a har
madik évtizedben lehetővé tette a tölgy sikeres tenyész
a bokor és a tölgy.
Aki figyelemmel kisérte a német erdészeti egyesület tését, noha a második évtizednek legelején meg igen
harmadik gyűlésének tanácskozásait, az talán ez elmon silányul nőtt. És az időközben beállott állományritkulás
dottak után is inkább az árnyasfát találja jobb talajjavító sem apasztotta a talaj termőképességét.
nak — a bükköt, és a fényigényeset — az erdei fenyőt
Ezeket tapasztalták a szászok az elmúlt nyolczvan év
különösen ezt, mert a szászok is ezzel javították meg alatt. E tapasztalatukból azt tanulták, hogy legjobb ne
mostanában hitvány erdeik talaját, vagy a luczfenyővel, kik lúczfenyőt termelni erdeikben, emellett azonban ezen
túl is tenyészthetnek a jobb helyeken más fával keverten
vagy ki .tudja mivel, de megjavították.
De engem a németek meg nem győztek arról, hogy tölgyet, jegenyefenyőt és simafenyőt lombfával vegyest,
ők talajt javítottak. Én csak azt látom, hogy ők rájöttek, — a sovány helyeken meg erdei fenyőt.
hogy a talajuk tulajdonképen egészen jó talaj, csak ők
Bebizonyitották-e ezen talajjavító eljárásukkal ama er
dőtalaj terméketlenségét, vagy azt, hogy a tölgy ugyan
gazdálkodtak vele rosszul.
Elmondom röviden az „Erdészeti Lapok“ nyomán:
ezen talajon a fenyőfásítás előtt — hasonló békés erdő
Lipcse vidékén a múlt században mintegy 14,000 hek tenyészeti viszonyok között — rosszul tenyészett volna?
Nem.
tárnyi területen rendetlen sarj- közép- és szálerdőben gaz
Azon talaj ezen fenyvesek ültetése előtt sem volt ki
dálkodtak. Az erdőt agyonlegeltették, az almot elhordták,
minek következtében a televény eltűnt az erdőből, a zsarolt terméketlen, csupán agyontiprott, keményre tapo
talaj csupasszá lett, az erdő jóformán semmi fát sem sott tápanyagokban dús termőtalaj, melybe azonban az
termett s ezen a kizsarolt sovány erdőtalajon levő ritka áldásos nedvesség be nem szivároghatott s amelyen a
nyir, hárs, bükk, gyertyán, tölgy és éger állományok garázda ember és az otromba állat versengve tette le
hetetlenné a növényzet kifejlődését. A talajnak ezt a
gyarapodása szemlátomást csökkent.
Hogy segítsenek e bajon, ezt az elnyomorított lomb megvolt termőképességét bizonyítja e fenyveseknek —
erdőt tűlevelessé alakították át, amint mondják azért, hogy különösen a sekély gyökerű lúcznak — dús tenyészete.
így megjavítva a talajt, ismét a lombfagazdasághoz térje Hitvány terméketlen talajon bizonyosan egyik sem gya
rapodott volna így.
nek vissza, amit azonban már nem akarnak.
Az átalakítást erdei fenyővel kezdték, azon felfogásból
Az a lipcsevidéki homokos agyagtalaj nem szorult ja
indulva ki, hogy ez a fanem igénytelenebb s ezenfelül vításra, mert az erőteljes gyökerű fa számára minden
gyorsabb növésénél fogva a talajt előbb árnyalja és javítja. mállott kőzet jó talaj. Annak a talajnak csak nyugalomra
Továbbá azt is gondolták, hogy enyhe egük alá inkább volt szüksége és ha fenyőtermést kívántak tőle, —■ úgy
való, mint a lűcz és ennél előbb is fog haszonfát adni. fenyővel való beültetésre, — ha tölgytermést szerettek
Harmincz év múltán azonban kiderült, hogy az a sekély volna: úgy tölgygyei való beerdősítésre. Az agyontapo
gyökerű lúcz igen jól tenyészik azon a kizsarolt sovány sott feltalaj az első őszi és tavaszi esőzés után és az
talajon, így a további erdősítést — 20 éven át — leg első zavartalan tenyészeti évre következő lombhullás után
meglazul, évről-évre üdébb lesz a rajta megtelepülő élő
nagyobbrészt ezzel a fával végezték.
Az ötven éven át tartó elegyetlen fenyvessé való átala és holt növényi lepel alatt.
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észszerű dolog kiszámítani azt, mennyibe kerül ezen fák
magjának a gyűjtése, kezelése. Továbbá, mily költséggel
jár a kiültetendő csemeték nevelése, szóval, mennyibe
kerül pl. egy hold jegenyefenyő-ültetés?
Ebből folyólag kívánatosnak találom, hogy e munkála
toknál minél több adatot vegyünk fel, hogy azokat össze
gezve, egy megbízható nagy átlag birtokába jussunk.
Jóllehet e tekintetben az Erdészeti Zsebnaptárban meg
bízható adatokat találunk, nem tartom feleslegesnek az itt
szerzett adatokat részben az ott felsoroltak helyességének
(Vége következik.)
támogatására, részben az ott fel nem találhatók kiegészíj<;¥:f:¥:(::): ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ s ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
j tésére az alábbiakban közölni.
|
Az 1902. évben saját szükségletre a vezetésemre bízott
Adatok
a jegenyefenyőcsemeték neveléséhez. I erdőgondnokságban 104 hl. toboz gyüjtetett. Ebből nyeretett
i 480 kg. jegenyefenyőmag. Ennélfogva 1 hl. fenyőtobozból
Irta D ív á id Béla.
4‘5 kg. mag termelhető.
A 104 hl. toboz szedése és szállítása került
Naturam sequere. Természet szerint élj 1 mondja a latin
közmondás.
88 hl.-é ä ITO K .....................
96-80 K
Ezt az elvet az erdők felújításánál is alkalmazva, első
16 „ „ 0-80
..................... 12-80 „
rendű szükségnek tartom azt, hogy a mesterséges erdősíté- I
cséplés és rostálás (1 hl. 39-1 f)
40 68 „
sek, pótlások és alátelepítésekhez olyan magot gyüjtsünk
Összesen 150 28 K.
és olyan csemetét neveljünk, amilyen a természet újj-

Ez a lepel — a belőle képződő korhadékkal együtt
— csak annyiban járult hozzá a fa tenyészetéhez, amenynyiben a felső talajréteget, amely leghamarább szokott
kiszáradni, állandóan nedvesen tartja és így a felső talajréteg ásványi alkatrészeinek oldódását is folytonossá
teszi, ezen talajréteget kész növényi táplálékkal is gaz
dagítja, s lehetővé teszi, hogy a magból kikelő cseme
tének — a felső talajrétegből táplálkozó — sekély gyökérkéi is zavartalanul munkálkodhassanak.

|
|
|
i

mutatása szerint azon vidék talajának és éghajlatának
Ennélfogva 1 kg. jegenyefenyő nyerése kerül 31 3 f-be.
leginkább megfelel. — Erdőgondnokságom kerületében a
Az alábbi táblázatos kimutatás tételei szerint kimutatni
kocsánytalan tölgy a jegenyefenyővel versenyez. Azért | kívánom
a garamrévi m. kir. erdőgondnokságban 1895, 1898, 1899, 1900. és 1902. években újonnan a jegenyefenyőcsemete
nevelésére telepített csemetekertek telepítési és előszöri bevetési költségeit:
1

k e rt n e v e
é s te le p íté s

-5

id e je

j

A te le p íte tt
E
%

c s e m e te k e r t ta la já n a k
0'
K

,

1895
Dubranka

900 Vizhordalékos rét nagyobb
kövekkel

2

1895
Fonadéb

816

3

1898
Kosariszko

640 Bükkel benőtt erdőterület
nagy kövekkel

4

1899
Lachtriszko

Tisztás, gyeppel benőtt
agyagos terület

Felerészben erdő, felerész
ben tisztás, sok kő- és
gyökérrel

5

1899
Erzsébet
1900
Makoviszko

450 Bükkös erdő, köves terület

7

1902
Koljentze

560

1902
Gandalovo

43 90

496

60 40

K

12568

28 80

6(

_

1980 136, tölgyléc
120 | -

25 80

35 201

19 72 116, fenyőléc
92 I 80

15 16

4640

I
30 —

58 40

W — | 30 2C

_

tuskókkal
5462

11-22

243
*1

|

18

62 40

600

f

0 092

K if

K

i f

K

£
f

f

50 fm.
30 -

384 28

42
36

Hl

*

82 fm.
16 40

285 92

104,sövény
18 1 76

32 fm.
20 -

119 54

18

32 08 140, tölgyléc
57 | —

140 fm.
28 -

193 48

20

40 fn
10

238 -

3 77

32 -

90, tölgylécz
33 | —

25 16

41 34

90, rúd k.
25 | 05

58 40

24 32

68, vessző
6 | 80

44 80
1

38 14

100, rúd k.
47 ! 20

0044

Ő

w

K 1f

36 90

Hordalékföld, elég sok és
nagy kövekkel és gyöke
rekkel, patak mellett

-<

Sá

£

!

K |f

96

1000 Tisztás, gyepes terület
kisebb kövekkel

6

8

í

48 E

| |

f

l

m in ő s é g e

■kénti ke:
cöltség

"3
E

0 056

0-039

“

”

406 88| 212 12 l25|40 211 121
11

tölgy léc 60 fm.
fenyői. 80 „
sövény 15 „
rúd k. 38 ,
400 : 61

64 fn
5 40

0-356
fm

109

48

45

28

157 32

26

232 14

39

031-8

32

1739! 13
1
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f

Háromszori
gyomlálás

száma

Összesen

Két éves
csemete
mennyiség

ms

A bevetett mag
mennyi-

Bevetett
terület

ms

Telepítés és
elvetés
költsége |

Egész terület

Folyó szám

A csemetekert
neve

kg. [| K | f

K | f | K | f

000 jegenyefenyö kér

Összes
költség

1000 darab |
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A csemeték
kapálás és
humus föld
deli feltöltése |
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Ezzel áttérek a garamrévi m. kir. erdőgondnokságban telepített cseme ekertben nevelt
átiskolázási, ki zedési, megszámlási és csomag lási költségeire.

K | f

K | f

f

Újonnan alakított csemetekertben
1

Makoviszka 1900. év
1901. „
1902. „
Együtt

450
450

273 80,000

128 45

5 0 .1 40 |

82 181

II
1

I

1

.

I

|
18 74
24 18

9 j 64

1

1

82
18
33
135

81
74
82
37 169

Régebbi csemetekertben
1

Gandalovo 1900. év
1901.1 „
1902.2 »

768

163
163
163

30,000

11 64

2 9 1| 23 120
II

34 64
4 l 22
3 | 64
7 i 17II

|

|

49 67 165

1 Kétszer gyomláltatott. — 2 Gyomláltatott és kapáltatott.

1000 darab jegenyefenyőcsemete átiskolázása Hacker-féle átiskolázó géppel.
1

92 1 24,000
Talaj-megmivelés
Atiskolázás
Gyomlálás 1902.
1000 darab jegenyefenyőcsemete

3 12
14 40
4 04

4--

A csemetekert |j
neve és
vetésideje

^

1

1

21 156
!
kiszedése, szállítása és csomagolása 70 fillér.

A 3. számú kimutatásban reámutatok a garamrévi
m. kir. erdőgondnokság kerületében telepített csemete
kertekben 1 kg. jeg e n y efe n y ő m a g b ó l nyerhető cse
mete-mennyiség, jegenyefenyő beárnyékolási költség s
egyéb az elvetésnél előforduló adatokra.

£

■

£

SS,E
g1

1 kg.-ból nyerhető j.-fenyőcsemete
1897
46
58,000
1
1900
29
30,000
50
80,000
2 Makovszka 1900
3 Erzsébet
1899
10
6,000
1900
11-5 40,000
4
40
52,000
5 Dubranka
1900
266,000
Összesen || 1865
1000 darab csemete nevelésre 703 gr.
Jegenyefenyö betakarása. Egyszeri fenyőgalyakkali
betakarása 1 m2-ként kerül 0022 f.-be. Ha a gyom fel
veri magát, akkor második gyomlálás után újból kell
takarni.
E gyéb a d a to k a jeg e n y efe n y ő m a g e lv e té s é n é l.
1. Gandalovo, 1900. Jegenyefenyő sortávolság 24 cm.,
sorszélesség 8-5 cm. Egy sorba bevetett szemek száma
650. Sorok száma 672 = 436800 : 29 = 15062. Terület
163 : 29 = 56 m2.

II

1

90

2. Makoviszka, 1900. Jegenyefenyő sortávolság 22 cm.,
sorszélesség 8’5 cm. Egy sorba bevetett szemek száma 750.
Sorok száma 1232
924000 : 50
18480. — Terület
273 : 50 = 54 m2.
3. Erzsébet, 1899. Jegenyefenyő sortávolság 18 cm., sor
szélesség 5 cm. Egy sorba bevetett szemek száma 600.
Sorok száma 230 = 138000 : 10 = 13800. — Terület
430 : 10 = 43 m2.
4. Kosariszko, 1900. Jegenyefenyö sortávolság 20 cm.,
sorszélesség 4 cm. Egy sorba bevetett szemek száma 500.
Sorok száma 526 = 268000 : 1T5
23217. — Terület
126 : 1 1 -5 = 10-8 m2.
5. Dubranka, 1900. Jegenyefenyő sortávolság 20 cm.,
sorszélesség 8 cm. Egy sorba bevetett szemek száma 550.
Sorok száma 1333 = 733150 : 40 = 18329. — Terület
285 : 40 = 7 2 m.
6. Gandalovo, 1897. Jegenyefenyő sortávolság 20 cm.,
sorszélesség 5 cm. Egy sorba bevetett szemek száma 580.
Sorok száma 1933 == 1121140 : 46
24373. — Terület
380 : 46 = 8'3 m2.
1 kg. jegenyefenyőmag elvetésére kell 6'93 m2 terület.
1 kg. jegenyefenyőmagban van 18877 szem. 1000 csemete
nevelésére kell 4 7 m2 terület.
A jegenyefenyőmagból kiültetésre alkalmas csemete az
összes magmennyiség 7'5%-a.
Ez adatokból láthatjuk, hogy mennyi sok magra, mennyi
munkára, mily nagy költségre van az erdőtenyésztőnek
szüksége, hogy a mesterséges erdősítéseknél némi sikert
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tudjon felmutatni. Ezen körülmény is igazolja Kaan K.-nak
az E. L. ez évi VI. füzetében megjelent „Vezérelvek a
feltárt erdők felújításánál" című vezető cikk ama igaz
ságát, hogy a hegyvidék feltárt erdeiben a természetes
úton való felújúlásnak feltétlen előjogot kell adni a mester
séges fölött.
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

K o n s ta n tin á p o ly b a n .
(Úti emlékeimből.)
Irta: B u d a y Sánd o rn é.

A legtöbb török főurnak a Bosporus partján kéjlaka
(jalyja) van. Amir beyé „Balta liman“-ban (a baltaöbőlben) fekszik. A pénteki ünnepnapot ott tölti családja kö
rében. Múltkor mint régi ismerősét meghívott oda egyik
cousineommal.
Egyik szombat reggelén tehát unokahugommal a galatai hidra rándultunk, honnét csakhamar egy gőzhajó
fedélzetére léptünk. Kőd volt. Stambult szürke fátyol ta
karta s csak a magaslaton fekvő nagy mecsetek mina
retjei ragyogtak a naptól megvilágítva, ezért remélhettük,
hogy a köd nem lesz tartós. Valóban alig értünk ki a
kikötőből, a köd eloszlott s a lég oly enyhe lett, hogy
szinte őrültem, mikor arcomat érte egy kis boszporusi
fuvallat. Alig győztem nézni e csodás partvidéket. Ha
Stambul felé bámultam, sajnálnom kellett, hogy elszalasztom a fényártól csillogó márványtengernek ama
regényes világát, melyeket „herceg szigetekinek hívnak.
Gyorsan kellett néznem mindenfelé. Amott az ázsiai
parton a vidám Skutári, a tenger habjaiból mintegy cso
dásán kiemelkedő „Küszkulészi"-vel (leánytornyával.)
Emitt Pera impozáns őrtornya s az ezt környező máso
dik Babylónia, melynek jó és rossz lakóira most a leg
pompásabb nap a legszelídebben ragyog.
A világhírű Tophané (arzenál) roppant udvara mellett
haladunk. Az ágyuk ott úgy vannak elhelyezve, mint
konyhakertben a plánták. Hosszannyuló dombokon a tőrök
városrész szürke, vagy festett sötétvörős erkélyes házai
szolgálnak hátterül a Dolma bagdzse és Tsiragan császári
palotáknak. Az elsőhöz hasonló fényes, ízléses és nagy
szerű fejedelmi fejedelemlakot, nem láttam soha sehol az
egész világon, dacára, hogy Portugália és Görögország
kivételével, az összes létező európai királyi lakokat meg
néztem. A fentjelzett két palota márványfalait a nap, mely
most végzi reggeli toilettejét, tükör gyanánt használja ;
s ez a habokon ismétlődik, IV. Muhamed (vagyis 1680)
óta enyelegnek a játszi habok az itteni fenséges épít
mények képével, s némi változásul a haboknak (1748ban.) I. Mahmud, s az ő utána uralkodott szultánok egy
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mást múlták fölül a nagyszerű császári paloták építésé
ben, átalakításában és szépítésében, mígnem II. Mahmud
(1836-ban) a legpazarabb módon csaknem az elhihetetlenségig mesés fényűvé varázsolta azokat. Megtettem azt
a Dolma bagdzséban, hogy három különböző látogató
csoporttal mentem be újra a palota bensejének megte
kintésére, és mégsem győztem, s nem győznék hónapokig
sem betelni annak szemlélésével, oly páratlanul előkelőén
pazarfényü ízléses az, hogy bajor Lajos Chimseeben lévő
palotájának émelygős pompája örökre bújjon el mellette-;
részint mint építészeti műremek, részint fejedelmi csoda
szép berendezése által tűnik ki a Dolma bagdzse a
kontinens összes királyi lakjai közül.
Az ottani kertek és kioszkok (köszk), mecsetek s egyéb
monumentális épületek s más különféle építmények egyegy utána uralkodott szultán nevét tartják fönn. Mind
ennek dacára mennyi zord árny lebeg eme paloták falai
között. Az átkos török trónörökösődési rendszer kérlel
hetetlen szigora, az uralkodó apa s az elébb született
néhány császári herceg nyugalma miatt, hány ártatlan
kisdedet fojtottak meg itt, hol a szerencsétlen anyáknak
jajgatása hiába hangzott. A szultánok testvéreinek, a
gyermekeiktől hasonlóan megfosztott apáknak mennyi
titkos átka tapadott a fényes falakra! A Csiragan jalessy
(megvilágított palota) történetének könyve a nem oly rég
múltban is gyarapodott néhány gyászos lappal. A palota
végénél, az azt bekerítő falon túl katonai őrház fekszik
s ennek bejáratát néhány oszlop díszíti.
Abdul Aziz szultánt e kisded épületbe vitték, de ő nem
gyanítva semmiféle államcsínyt, bízott az őt környező
őrökben s emelt fővel haladt bátran előre.
Sötét éj és síri csönd lett ezután. S mikor más reggel
a fölkelő nap ismét bekandfyált a kis őrház földszinti
szobájába, ott a padozat gyékényén egy roppant birodalom
korlátlan uralkodójának, a szultánnak kiszenvedett földi
hüvelyére vetődött.
A magaslaton e Jildiz-köszk (Csillag-kioszk) áll, ahol
a jelenlegi szultán tartózkodik. Elszigetelt helyről derülten
fehérük a távolban. Ez még új, eddig nincs története.
A Bosporusba értem. Láttam Európa különböző, híres
szép vidékeit s eleget gyönyörködtem azok szemlélésében,
de Konstantinápolynak remek szépségű fekvését leírni nem
bírom. Nem hiába mondta Kossuth Lajos egyszer, hogy
őt csak két szép vidék bájolta el életében, noha ő több
világrésznek szép tájait is látta, s ezek: a Bosporus
partvidéke s a Como tó panorámája.
Mert magam is jobban szeretnék ismét a Bosporus
partján pár napot tölteni, mint akár egy hónapot Párisban
vagy Londonban. Sokan tartózkodnak ott évekig, minden
nap újra, meg újra gyönyörködve a Bosporusban. Lefestésére ritkán mer vállalkozni képíró. A minden pilla
natban mint egy kaleidoskopban változó színvegyület és
színtávlat a levegő tüneményeit, a víz játékát, a képzelhető
legregényesebb partvidék változatosságát, élénkségét, a
derült völgyeket, az örökzöld ligeteket, a fantasztikus
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alakú sziklák csoportjait, a várromokat, a falukat, a halász
kunyhókat, ezeknek páratlanul érdekes staffage-át, a vízi
forgalom élénkségét lehetetlen a vászonon visszaadni. Ez
a vidék a legszebb képek Alkotójának legdicsőbb remeke.
Belföldi és idegen főurak az itteni életet csak úgy
tartják szépnek, ha a Bosporus partján „jaly“-jok van.
Az ilyen élet aztán valóban szép; ennek elérhetésére
nem kell pazar fény, mert a legegyszerűbb ízléses lakház
is ilyen környezetben vonzó jelleget nyer, sőt a kép még
összhangzóbb, ha az építész emez ideális természetnek
alárendeli művészetét.
Emelkedett érzelmekkel léptem ki a partra. A ki
szállóhelytől néhány száz lépésnyire van egy ismerősöm
„jaly“-ja, mely emeletes épület, magas földszinttel; a
parton ennek a családnak egy szép fürdőháza is van,
melyet ottlétem alatt rendelkezésemre bocsátottak.
Ismerőseimnek szomszédjai, egy vén halászcsalád és
fiatal ivadékai, kik cölöpökre épült s az épen ottlétemkor
csöndes vízben visszatükröződő hajlékuk előtt hálójukat
rendezgették, fölajánlották vitorlás csónakjukat egy vízi
sétára. Barátnőim biztatására vele én is beszálltam vitor
lás bárkájukba. Két óra hosszánál tovább csónakáztunk
együtt a Bosporus tündérpartjai között, gyönyörködve
a csodaszépségű kertek, a völgyek dús növényzete, az
azokból kifehérlő mecsetek s ezeknek karcsú minarett
jeiben, melyek nagyszerűen egészítették ki a szép keleti
képnek hátterét.
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„Mégis csak legszebb a világon egy capitalis magyar
szarvas!“
És ebben nem a sovinismus korlátoltsága nyilatkozik
| meg. A hozzánk sereglő idegenek nagy száma fényes
bizonyság amellett, hogy rájok nézve a wapitik súlyos
J fejdísze, Európa egyéb tájainak szép példányai korántsem
i bírnak azzal a csábító erővel, mint a magyar fajtának
büszke, deli alakja, komoly érces bőgése. Kimondom
bátran, hogy hazai szarvas-trophaeáink nymbusa a leg
ragyogóbb.
Régi igazság: „Nincsen rózsa tövis nélkül!“ Ez, am i
büszkeségünket képező kincs is érezteti szúró töviseit,
sőt már-már a szivekig ér. E szomorú jelenség inspirálta
jelen soraimat is. Hiszem, hogy alábbi szerény propositióm sikeresen fog hozzájárulni a szarvastelepítés nehéz
problémájának megoldásához. Számos lelkes és tapasz
talt vadászszal conferáltam ez ügyben s így, mint be
ható, széleskörű megbeszélés gyümölcsét leszek bátor a
nyilvánosság nagybecsű figyelmébe ajánlani.

A telepítés kérdésének tengelyét legszebb s legnagyobb
vadászterületeink, a kincstári terrainumok képezik. Első
sorbi n pedig azok a vidékek, hol nagyvad csak szórványosan
tanyáz, vagy egyáltalán néptelenek. Hazánk nagyvad-ál
lományának emelése szempontjából legfőkép itt indokolt
a telepítés. Anyagi áldozatok, befektetések ne rémítsék
el a kincstárt! A körültekintő, alapos szakértelemmel pá
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
rosult eljárás rövid időn belül búsásan kárpótolja majd a
vállalkozást.
A nagyméltóságú földmivelésügyi ministert, Tallián
Béla úr ő excellentiáját illeti az elsőség dicsősége, hogy
a telepítés ideája kezd testet ölteni. A kivitel módozatát
lényegben úgy contemplálja, hogy a 10— 15 évre kia
dott nagyobb kincstári birtok bérlője köteles területén
. évenkint 4 tehenet és 1 bikát kiereszteni.
Szarvasmizériáink orvoslása.
[
Feltétlenül üdvös lépés, de sikerében tamáskodom. Ta
Irta: E ste rh á zy Lá szló g ró f.
pasztalataim győztek meg arról, hogy a szállítás után
1. Néhány szó a szarvastelepitésről.
azonnal kibocsátott vad a világtájak minden irányában
Lezajlottak im az ország szarvasvadászatai. A Kárpá elszéled, nem respectálva a bérlő költségét, meghiúsítva
tok rengetegjeit a néma csend vette birodalmába. El reményeit.
hangzott mindenfelé a hatalmas tölgyet s a gyenge ideg
De még amellett a legkevésbbé megokolt feltevés
szálakat egyaránt megremegtető hangverseny s királyi mellett is, hogy egyetlen egy sem vándorol más vikékre:
szerzői után nem jár már a szenvedély.
a quantum kicsiny volta kizárja a szándékolt végcélt,
De a benyomások még élnek s a változatos gyönyö egy valamire való állomány megteremtését.
rök most is jóleső izgalommal töltik el bensőnket. Nincs
A siker nézetem szerint más módon s nem a megál
toll, mely a remek cserkészeteknek, a jól sikerült idény lapított kieresztés arányában biztosítható. Célhoz vezető
nek csak hozzávető képét is vázolhatná. A fenséges pa nek az ügygyei való behatóbb foglalkozás, évekig foly
norámákat élvezni képes szem, az erdő mélységes poé- tatott kísérleteim alapján úgyszólván egyedül a követke
zisét átérző kedély s a rajongásig menő nemes szenve zőket tartom :
dély kell ehhez.
A betelepítendő terület lehető közepén, oly helyt, hol
Igen sokan járták már be Afrika vadonjait s fegyverük forrás bugyog, vagy patak, ér folydogál, egy 50—100
a hidegvér, biztos kéz, meg jó szerencse révén nem egy holdas vadaskert állítandó fel sózókkal, etetőkkel s e
oroszlánt avagy tigrist ejtett el. A bámulva hallgatott be dimensiónak megfelelő állománynyal. Legkevesebb 30,
számolók refrain-je azonban mindegyik esetben ez volt: időnyereség kedvéért 50—100 darabból álló népességet
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számítok egy-egy kertre. Ivararányban '/s bikát. A más
fél vagy két esztendeig tartó fogság alatt az etetés lel
kiismeretes, bő legyen. Mire május hó környékén az ál
lomány visszanyeri szabadságát, a kerthez tartozó, circa
10.000 hold területre minimo calculo 50 darab szarvast
bocsáthatunk ki ekkép, hisz az anyavad egy-, esetleg
kétszer szaporítod. A kerítés gerince: az oszlopok s az
etetők továbbra is meghagyandók, hogy az otthon lekötő
érzete el ne mosódjék.
Károlyi Lajos gróf a ennek szisztémának hódolva, ren
dezte be saját sikárlói s a kincstártól bérelt lápos- és
nagybányai területeit. Stomfai erdejéből (Ppzsonym.)
szállította ide, Szatmárba, a szarvasokat. Három év előtt
100 darab nagyvadat telepített Sikárlón s mind a mai
napig egy sem váltott ki, s ha nehány meg tette is,
mindannyiszor visszatért a kerítés környékére. Hiány nem,
de igenis erős szaporulat észlelhető.
A befektetés nem igen fog a kincstár „soll und ha
ben“ rovatában nagy differenciákat előidézni. Faanyag
és munkaerő rendelkezésre, áll. Főleg ott zsugorodik
össze a költség, hol fenyő diszlik és van sok széldeszka.
Elég erős és csupán két esztendő viszontagságaival kell
a kerítésnek megküzdenie.
A telepítés élő anyagát Gödöllő, Visegrád, Diós-Győr
stb. bőven szolgáltathatja annál is inkább, mivel a túlszaporulat elhárítása végett e helyeken télnek idején
amúgy is lövetik a vadat.
A befogók, szállító alkalmatosságok mikéntjéhez Baranya-Selye (D. J. gr.) meg Vajszka (Sz. E. gr.) szol
gálhat mintául.
A kincstári vadászszemélyzet szakképzettsége sem
fogja kárát vallani, h a mód, alkalom nyílik számukra a
szarvas természetének, szokásainak, óvás- és ápolásának
tanulmányozására. Most pedig vegyük kézbe a ceruzát I
s kíséreljünk meg egy kis számítást.
Supponáljuk, hogy évenkint 2—3 telepítés létesül. Egyegy 10.000 holdas területért, 50 darab biztos nagyvad
tanyája lévén, 4—6000 korona bérösszeget a legnagyobb
készséggel, sőt örömmel ajánl fel bárki is. Merem állí
tani, hogy még az ellen sem fog egy vétó sem elhang
zani, ha pld. 6—6 évenként a taksa az állomány és
minőség fejlődésének arányában felemeltetik.
Ilyenformán 20 esztendő leforgása után 60—90 par
cella kerülne árverés alá. Csupán 3000 koronát véve
alapul, minimum évi 180—270 ezer kor. biztos jövede
lem statuáltatnék a kincstár részére. Ennek 4°/n mellett
4,500.000—6,750.000-nyi tőke felel meg, melynek a
tényleges befektetés összege csak törpe hányada.
Végül csak azt jegyzem meg, hogy ez a módszer ki
sebb, sőt sokkal kisebb területen és fényesen bevált.
Nem tudálékosság, sem okvetlenkedés, egyedül a
tiszta és önzetlen ügybuzgalom sugalmazott. Ez a körül
mény legyen mentségem s egyszersmint jelen soraim ajánló
levele a nagyméltóságú földmivelésügyi Minister úrhoz!
(Vége következik.)
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21. szám.

Az első róka.
Elleste és leirta: M a m i .

Este volt. Együtt ült a vadásztársaság. Egy része kár
tyázott, másik pedig víg vadásztörténeteken mulatott. Feri
bácsi ez utóbbiakhoz szegődött, de mintha megakadt
volna a szó ajkán, kegyetlenül hallgatott. A szögletben
meghúzódva ugyancsak eregette a füstöt makra pipájá
ból, s gyönyörködött a beszélők felé szálló füstkarikák
ban, de fiaszót sem szólt bele a társalkodásba.
Karcsi barátunk elhatározta, hogy megszólaltatja az
öreg vadászcimborát.
E j! Feri bátyám, ne üljön már úgy köztünk, mint a
rothadt alma a zugban ; hazudozzék már valamit! Unal
mas már az a sok igazság, a mit mi elmondtunk; ne
nézzen úgy reám, mintha kóbor kutya volnék és társam
volna — szólt kacsintva, de oly gyorsan mondta a sza
vakat, hogy Feri bátyó csak a végére ébredt fel hallga
tásából és meglepetéséből.
Gazember! — kelt ki — látszik rajtad, hogy észreveszed
az én rothadt almámat is, mert ilyenekbe ütöd az orro
dat. No de nem bántalak, ebadta! Elmondok hát én
nektek valami igazságot. — De te Pista, ne gusztáld
úgy a kártyát, ne mereszd úgy a szemedet, mert kicsú
csosodik, s oda ragad a tökfilkóhoz. Ki látott már aztán
ily összenőtt ikret! Ha úgy szorongattad volna a róká
kat a múltkor, mint a kártyát, nem szaladt volna el.
Hát Pista elszalasztott egy rókát ? — kérdezték töb
ben hirtelenül.
Bank ! — kiált Pista.
Ide vigyázz Pista, rólad beszél az öreg ! . . . Igazat
szokott beszélni — figyelmeztetik Pistát.
Két á s z ! — büszkélkedik Pista. Hagyjátok most béké
ben — folytatja Feri bácsi, — majd ha elmondtam,
akkor tódítsátok a dolgot.
Ma két hete — folytatja — a Cseres léniáján Pista
mellett állottam. Reám bizta a sógora, hogy vigyázzak
reá, mert kezdő vadász. Én azonban inkább magamra
vigyáztam, mert az ilyen szikes szájú vadász csak lövés
után céloz, s még foltoztatnom kellett volna nadrágom
legbővebb részét.
Figyeltem is félszemmel a puskájára. Megborzadtam.
Felemeli puskáját, tőlem oldalt fordul, s hátrafelé egy
rókára lő. A róka felfordul, s Pista rikoltoz, meg van,
meg van ! . . . elesett.
Ne kiálts úgy! hisz még tiszta az inad, s a róka
sem harapott az inad íölé.
Boldog vagyok Feri bátyám, kiált Pista.
Bolond vagy bizony te P is ta ! Ne ordíts ! most is el
tért egy ő z ! Edd meg a rókád két végét. Lelőlek, ha
még egyet szólsz.
Pista valamit dörmögött. Talán nekem kívánt valami jót.
Vége volt a hajtásnak. Pista megfordul. Merően néz,
nagyot ugrik, átkozódik.
— No mi baj öcsém ?
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Képzelje Feri bátyám, elment a róka. Pedig első rókám
lett volna. Első rókád ! Hát az mi volt, mikor az éjjel
én fogtam a fejedet. Bizony kevésre tudsz emlékezni.
Alig szóltam, közben megszólalt a kürt. Ellenkező ol
dalról indult a hajtás. Én lehúztam egy őzet, s látom,
hogy jön egy sánta róka Pista felé. Pista emeli a pus
káját. D ir! d u r! Bele dupláz a rókába. A róka felfordul.
No mégis meg van az öröme — gondoltam. De ime,
megint tölt és újra dupláz. — Ejnye ebadta, milyen sze
rencséje van. Nézem tovább. Pista újra tölt, s újra dup
láz. — Talán meghibbantál Pista, vagy mit csinálsz? —
kiáltok rá.
Hej, Feri bátyám, tudom, hogy most már nem megy
el a bitang. Mind a hat lövés érte, s a hetediket a má
sik hajtásban nyomtam bele. No róka, most menj e l!
Te patron pocsékoló rókás kam asz! — morgok ma
gamban, csak hogy ép az én bőröm.
Nem lőnél még bele, — ingerkedtem vele. Még elme
het. Pista rémülten reám néz, gyorsan tölt újra, s beledupláz.
No majd megmondom mit csinálhatsz most már a
rókáddal. Csupa foszlány lett már a nélkül is, hogy meg
tetted volna vele, a mit gondolok. Bele ne lőjj többet,
mert rókát nem találsz a helyén, hanem csak srétet.
Aztán vigyázz te oktondi, hiszen már itt vannak a hajtók.
Patront ki !
Pista szót fogadott. Vállára löki puskáját, oda szalad
a rókához, felveszi: „halló kiálltja, s farkánál fogva meg
csóválja a feje felett a rókát. A róka bélfoszlányai az
arcába vágódnak. „Ej de büdös“ kiáltja, s lehajítja a
hóba. A hajtók odaérnek, törölgetik Pistát. Én is oda
érek. Nézem a rókát, hát látom, hogy egy lövés két
hátsó lábát zúzta, a többi mind a hasába ment, s a
hátát is átlyukasztotta.
„No Pista ! ezért Mózsi zsidó ugyan nem ad semmit
sem.“
Pista elérzékenyült. Oda kuporodik a róka mellé,
simogatja, megveregeti — kedves rókácskám (monologizál) de jó, hogy visszajöttél. Felveszi a rókát, nézi, meg
öleli, s örömtől kigyulladt arccal szorongatja.
Gondoltam : nem szólok semmit sem. Szerezzen a róka
felől tapasztalatokat.
Összegyűlünk. Pista arca ragyog, pergő nyelvvel regéli
a róka lövést. Fel se veszi a sok duplázás okozta neve
tést. Egyszer azonban a derekához nyúl, be a köre a lá ;
kezét jobbra-balra húzogatja. Aztán belenéz kabátja bal
ujjába. Két ujját benyújtja.
Hol jártam én — dörmögi — hogy így ellepett ez a
sok csípő jószág? „Hát miért ölelgetted a rókádat. Koca
vadász, nem tudod, hogy tele van bolhával.“
Pista ide-oda kapkod, magánkívül van a dühtől, mert
már nem állja. Kénytelen vetkeződni. Úgy annyira, hogy
már a halovány hold eltakart arca is kerekedik kifelé.
Nosza, intek Marci komának. Ez Pistát felkapja, én
meg a tenyeremmel dolgozva olyat csettintettem Pistára,

ERDÉSZ

371

hogy azt hitték a többiek, miszerint csütörtököt mondott
egy patron. De mindez nem használt. Pista kénytelen
volt elodalogni, s tűz mellett két hajtóval megszabadíttatni magát éhes vendégeitől . . . .
De hisz Pista kiszökött!
Ki bizony, —szól a partnerek, egyike, — mert a legénye
jelentette, hogy pakk táskájához csatolta a ma lőtt két
rókát, s köpenyegét reájuk borította. Erre Pista a kártyát
lecsapta, s legénye után tigris bőszültséggel rohant ki.
Kint nagy zaj hallatszik, bent pedig jóizü nevetés.
Pista torzult arccal belép
No már az ilyet kikérem magamnak ; ordítja — hogy
az emberből bolondot akarjanak csinálni. Ilyenre tanítani
legényemet, hogy köpenyegemmel takarja be a rókákat.
Még hozzá azt mondja, hogy nem tudja az ur nevét, a
ki erre tanította.
Feri bácsi kacsintott. Kívülről behallatszott a porozó
pálca csattogása.
Sohase haragudj Pista! Igyál egyet a két hetes ró
kádra — incselkedtek vele. Mit mond az álmoskönyv
Pista öcsém ? — szólt Marczi bácsi.
Tudom is én bátyám - válaszolja Pista kedvetlenül.
No, ha nem tudod, tanuld meg. hogy még az álmoskönyv
ben is meg van írva, hogy: „rókát ölelgetni — nem jó.“

* A b e á llo tt v a d á s z a ti szü n e t a la tt a vadász
közönséget oktatva legjobban mulattatja Parthay Géza
díszesen illustrált kitűnő vadászlapja a „Vadászat és
Állatvilág", melynek főmunkatársa Bársony István,
Fónagy József, és az ország legjobb vadásziról. Fegyvertani cikkeit Herényi Gotthárd Sándor, kynologiai
részét Hanvay Zoltán, Kerpely Béla stb. írják. Mutat
ványszámokat ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, Rottenbiller-utca 30. szám.
* Ö ngyilkos kir. erd őfelügyelő. Megrendítő tragi
kus halállal fejezte be életét Havas Ágoston szaktár
sunk, a csak ezelőtt 3 héttel kinevezett uj alerdőfelügyelő,
az 0 . E. E. igazgatósági tagja. H. utóbbi időben nagy
összeget vesztett kártyán; felesége, aki súlyos idegbajban
hónapokig gyógykezeltette magát, mérgezési tünetek kö
zött hirtelen elhunyt s ezt a csapást Havas nem tudván
elviselni, e hó 10-én Budapesten főbe lőtte magát. Mély
megilletődéssel és igaz részvéttel közöljük e szomorú
hirt szaktársainkkal.
* „E rdély.“ Most jelent meg az E. K. E. értesítőjé
nek 11 — 12. száma, melyhez mint befejező füzethez a
honismeret terjesztőinek előkelő gárdáját feltüntető tar
talomjegyzék is csatolva van. Örvendetes dolog, hogy ez
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a hazánkban legtekintélyesebb honismertető folyóirat úgy
kiállítás és illusztráció, valamint változatos és élénk tar
talom tekintetében is folyton kellő színvonalon áll. Az
új füzet élén egy cikkely a múzeumok és idegen forga
lom kölcsönhatásával foglalkozik, majd Márki S. dr.
kiváló történészünknek az „Erdélyi kalauz“ új kiadása
számára „Erdély története“ címen megirt tört. tájékozta
tója végig vezetve a múlt eseményein, mintegy apotheozisban a Mátyás szoborral fejezi be lendületes elmefutta
tását. Téglás Gábor a Nyegojra tett havasi kirándulását
írja le 3 sikerült fölvétellel; Fodor János országrészünk
egyik legalaposabb ismerője hangulatosan a szászfenesi
székely kapuról (3 képpel) ir; Hermann Antal dr. pe
dig folytatólagosan kincses mondáinkról értekezik ; utób
binak másutt szellemes turista ötleteivel is megismerke
dünk. A hegymászó kerékpár és Rácz Miklósnak a
Nagybánya környéki helynevekről szóló érdekes tanul
mánya, továbbá a különfélék rovatában többek közt a
Radnóti Dezső felállítandó síremlékére vonatkozó fölhí
vás és a válaszuti kiállítás különösen kiemelendők. A
borítékon látható hirdetések, praktikus újításra vallanak.
Előfizetési ár tíz korona, az E. K. E. tagjai azonban
az „Erdély“-t ingyen kapják. Minden uj tag vagy elő

fizető nagy színes fa li tájképet kérhet újévi aján
dékul.
— E u ró p a erdeiről. Az európai államok közül erdő
ben legszegényebb Angol és Írország; ezekben az erdővél
borított terület az egész területnek csak 4 % -a. Ezek után
sorakoznak: Dánia 6% , Hollandia 79/0, Spanyolország
13°/o, Olaszország 14%, Belgium 17%, Norvégia 21%,
Németország 23% , Ausztria és Magyarország 30% , Orosz
ország 32% , Svédország 40%-kal. A legtöbb ország fa
termése alig képes fedezni saját szükségletét. Angolország
évente 400, Belgium és Francziaország 80, Németország
280, Svájcz 12, Spanyol- és Olaszország 24 millió márka
értékű fát hoz be. Fakivitele van Orosz-, Svéd-, Norvég
országnak és Ausztria és Magyarországnak. Húsz év óta
a tűzifaszükséglet apadt, ellenben a műfaszükséglet tete
mesen emelkedett; különösen nagy a kereslet a cellulóza i
gyártására alkalmas fában. Norvégia 1875. évben 8500
tonna cellulózát vitt ki; 1898. évben ezen mennyiség már
315000 tonnára emelkedett.
(Deutsche Forstzeitug“.)
— A gyüm ölcsfák n ö v e k e d é s é t előmozdíthatjuk s
egyszersmind megakadályozhatjuk a virág és gyümölcs
elhullását, ha a fakorona alatti teret trágyával vagy más
laza anyaggal (cserkéreg, alom, tőzegföld stb.) befedjük.
Ezen anyagok nemcsak hogy megakadályozzák a talaj
kiszáradását, hanem trágyázzák is azt. Ha a fa csak haj
tásokat növeszt, előnyös, ha a gyökerek hegyeit levágjuk
olyformán, hogy a korona kerületén a fa körül árkot
húzunk. így a fa inkább csak törpe hajtásokat fejleszt.
Ezen eljárás azért is hasznos, mert az árkon át jótékony
levegő jut a fa gyökereihez.

21. szám.

ERDÉSZ
1160/1904. sz. krj.

tölgyfa-elaíási hirdetmény.
Nagyküküllő vármegye területén fekvő Kálbor község
mint erdőbirtokos eladja erdőjének A. üzemosztályában
levő esedékes vágásán talált

197 örb tölgytörzset
a legtöbbet ígérőnek 1905. évi február hó 15-ik napján
Délelőtt 9 órakor a községházánál tartandó nyilvános ár
verésen.
Árverelni sz-ándékozók kötelesek a 3100 koronára becsült
kikiáltási ár 10%-át bánatpénzképen az árverési elnök
kezéhez az árverés megkezdése előtt letenni.
Zárt ajánlatok csak az árverés megkezdéséig fogad
tatnak el.
Az árverési feltételek alulirt községi elöljáróságnál bár
mikor megtekinthetők.
Az erdő a fogarasi vasútállomástól alig 6 km. távolságra
fekszik.
Kálboron, 1904. évi deczember hó 31-én.

prescurea János

Cherstea János

körjegyző.

községi bíró.

faeladási hirdetmény.
Udvarhelyvármegye Máréfalva község határá
ban fekvő és a máréfalvi közbirtokosság tulaj
donát képező erdőből 42'17 k. holdon előfor
duló mintegy 2783 m3

épületi fa
és 5566 m3 fűrész-anyagnak való

lúcz- és jegenyelenyő
fakészlete tövön az erdőben a szerződés jog
erőre emelkedésétől számított kettő évi kihasz
nálási időtartam mellett

1905. év február hó 16-án 5. e. 10 órakor
Máréfalva községházánál nyilvános szó és zárt
írásbeli árverésen el fog adatni.
Kikiáltási ár 20872 (azaz huszezernyolcszázhetvenkettő) korona, minek 10%-a bánatpénz.Utóajánlatok nem vétetnek figyelembe.
A részletes becslési, az árverési és szerző
dési feltételek a székelyudvarhelyi m. kir. járási
erdőgondnokságnál és a máréfalvi közbirtokos
ság elnökénél megtekinthetők.
Kelt Máréfalván, 1904. évi november 30-án.

L u k á c s Is tv á n ,
közbirtokosság! elnök.
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.
E lő f iz e té s i á r :
Egész é v r e ...............

Szerkeszti és k ia d ja:
14 K

im e c s fa lv l I M E C S B É L A

Rovás.
Irta : E.

Ezt az „E" betűt egyidőben zsebredugtam s
jó ideig zsebemben hordtam. Miért? — mert arról
értesültem, hogy jámbor és ártatlan embereket
gyanúsítottak meg, hogy e betű alatt rejtőzik,
megrovás és mellőzés lett a vége. — Szabad
véleménynyilvánítás, mikor jön el a te országod ?!
*

1.

*

R e k la m á c ió k

B O R S O D -A P Á T F A L V Á N ,

SZÉKELY és ILLÉS céghez

az volt, hogy az adminisztráció egyszerűsítéséből
s a személyzetapasztásból eredő megtakarításokat
az erdőtisztikar visszás és szomorú helyzetének
javítására fordítsák ! Úgy lesz ?!
Vagy erre odafennt nem is gondolnak?!
*

2.

*

A z erdőtörvény revíziója.

Nagy baj, hogy nálunk akár törvény, akár
rendelet vagy szabályzat, minden megrendelésre

Az erdészeti adminisztráció egyszerűsítése. készül. Előáll a szükség, akkor nagy -sebbel-

Hasztalan: Az eszme gyökeret vert. Az isme
retlen kis emberek megindított eszmeharca erős
hullámokat vetett, s ime, nem kisebb emberünk,
mint Földes János is elismeri, hogy : „ezen ki
tartó, állhatatos s üdvös agitáció előtt még a
minisztérium sem hunyhatott szemet, hanem
most készül amaz eszméket részben életbelép
tetni is“.
Készül, de hogyan! Állig begombolkozva ti
tokban !
Vajúdnak a hegyek ! Kiváncsi érdeklődéssel
várjuk, mikor fog kiugrani az átkos bürokratiz
mus méhéből a legújabb ridiculus mus!
Most már várhatunk egyideig. Volt miniszte
rünket, — kit a képviselőházban tett nyilatkozata
kötelezett az újítások és egyszerűsítések keresztül
vitelére — elsodorta a tett mezejéről a nemzeti
öntudatra ébredés szelleme. Az új minisztert, —
mikor még e sorokat írjuk — nem is sejtjük!
Hát nekünk csak az volna a kívánságunk,
hogy mielőtt határoznak, azokat az egyszerűsítési
tervezeteket jó volna ismertetni s megengedni
a hozzászólást minden érdekelt tényezőnek.
Elvégre a bőrünkre megy az alku s annak
rideg kijelentése, hogy erdőhatóságok össze
vonása s személyzetapasztás terveztetik, sokun
kat nyugtalanná tehet, mert a mi kívánságunk

lobbal nekifognak, kapkodnak, de a munkában
soha sincs meg az egységes tervszerűség.
Ha erdőgazdaságunk fejlődésének történetét
írja meg jövőben egy elfogúlatlan író, a most
elmúlt 30 évről bizonyosan azt fogja feljegyezni,
hogy ezen kor emberei kiváltak szorgalmukkal,
s jóra való igyekezetükkel sokat, szörnyen sokat
dolgoztak, de nem volt előttük ismeretes a cél,
mely felé haladniok kellett volna.
Letűnt ministerünk az erdőtörvénynek liberáli
sabb irányba való átdolgozását helyezte kilátásba,
főleg arra tekintettel, hogy az erdei legeltetés
igénybevétele könnyebb legyen, mert szerinte az
elmúlt negyedszázad alatt az erdőkonzerválás
fontos kérdése kellőkép megvalósíttatott.
Azt hiszem, velem együtt sok magyar erdész
megdöbbent erre a kijelentésre. Kell-e példákkal
illusztrálnom, hogy az erdőkonzerválás fontos
kérdése mennyiben nincsen megvalósítva s hogy
a magánerdők pusztítása milyen nagy mérvben
halad előre, hiszen ezek mindnyájunk előtt isme
retesek. Alig tudjuk elviselni az elmúlt év száraz
ságokozta csapásait. Vagy ilyen szárazság előfordúlhat jól konzervált erdők mellett is? Én
nem hiszem! De hát hol van az erdőgazdaság
fontos céljai felé való tervszerű törekvés?! Hiszen
még az erdővásárlási alapot is elköltötték vicinális
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vasútra. Sőt azóta sem igen tapasztaltuk, hogy
szakembereink az erdő nemzetgazdasági fontos
sága által át lennének hatva. Egyik legtekinté
lyesebb szakemberünk szájából hallottam, hogy
van erdőnk sokkal több, mint kellene.
Talán emlékezni fog a türelmes olvasó, hogy
a magánerdők használatának korlátozása érdeké
ben egyidőben síkra szállottam, vitatva, hogy itt
magánjogi tekintetek az erdők használatának kor
látozását nem befolyásolhatják.
De ha nem merik ezt az abszurd jogalapot
bolygatni, mért nem munkálkodnak a magán
erdők tervszerű kiszorításán, mért nem állják
útját az erdőparcellázásoknak és felosztásoknak ? !
Persze, ehhez nagyszabású tervek kellenének,
erre pedig nincsenek embereink.
A kis erdőbirtok elpusztúl, a nagy erdőbirtok
ellenben olyan vagyont s hatalmat biztosít tulaj
donosának, hogy az egész vidék lakosságát ha
talmi körébe vonja. így szolgálhatná az erdőbirtok
a nemzeti politikát, ha arra való kezekben egyesíttetnék. Lám Hohenlohenak ezt nem kellett
magyarázni, közénk hozott egy egész német
kolóniát.
Itt az ideje, hogy ne fecsegjünk-locsogjunk
oktalanúl az erdőtörvény liberálisabb átdolgozá
sáról csak legelőnyerés szempontjából, hanem
ha már átdolgozzuk, abban adjunk kifejezést egy
tervszerű cél felé haladásnak, gondoskodjunk,
hogy az elaprózott, tönkretett erdők könnyűszer
rel egyesíthetők legyenek, meg kell adni az erdők
kisajátításának jogát az államnak, vagy e célra
alakított társulatoknak.
Gondoskodjunk a törvényben erdőhitbizományok kötelező alakításáról, ha azok bizonyos kiterjedésűek, kötelező egyesüléséről, ha kisebbek.
Végűi teremtsünk igazán és nagyban erdő
vásárlási alapot, vagy alakítsunk országos erdő
vásárlási részvénytársulatot, melynek részvényeit
jegyezze első sorban az állam s célja volna a
kis erdőbirtokok kisajátítás útján való egyesítése
s tervszerű tartamos kezelése és fenntartása.
Van pénz az országban bőven a tőkéseknél
s én hiszem, hogy 2% vagy 3%-ot ezek a rész
vények is behoznának, legalább idővel igen, s
tekintve a pénz elhelyezésének biztonságát, azt
hiszem, nagy volna a vételkedv.

22. szám.

Teháf előre! De mikor érünk mi ide csak
gondolatban is?
3. L egelőgazdasági törvény.

Úgy tudom, hogy legelőgazdasági törvényjavaslat is készül.
Hál’ Isten, most már éppen öt törvényünk lesz,
amely a kopár területek fásításáról intézkedni fog
és pedig ötféleképen. Ezek 1. a mezőgazdasági
törvény, 2. a vízszabályozási törvény, 3. az erdő
törvény, 4. ennek fejelése, a póterdőtörvény, 5.
a legelőgazdasági törvény. Az bizonyos, hogy
törvényes intézkedésekkel ilyenformán agyon
lesznek boldogítva a kopár területek birtokosai.
Csak legalább egyöntetűek volnának ezek az
intézkedések,' de mindnek más végrehajtója lesz;
így megeshet, hogy egy ugyanazon kopár terület
fásítását szorgalmazza a főszolgabíró, a járási
erdőgondnok, a gazdasági felügyelő s a kultúr
mérnök. Boldog ország, hol egy dologra annyi
embert alkalmaznak, de hitem szerint ez az
összevisszaság még sincs az ország érdekében,
mert valamennyien akarunk valamit, de egyikünk
sem tudja, hogy mit.
Véleményem szerint legelhibázottabb az 1898.
évi XIX. t.-c. intézkedése a kopár területek állami
kezelésbe vétele s erdőként való kezelése iránt.
Tessék kérem végre is belátni, hogy közlegelő
ből az abban szertefekvő vízmosásokat kivonni,
azokat mint erdőket külön-külön kezelni és fenn
tartani nem lehet, mert akkor se legelőgazdaság,
se erdőgazdaság azon a területen nem folytat
ható. A gazdák elkeseredését így aztán könnyen
érthetjük s panaszaik jogosúltak, hogy az erdő
törvény kizárja őket a legelőjük használatából.
Világosabb a példa. Van egy úrbéres közbirto
kosságnak egy tagban 600 hold legelője, ebben
van elszórva 200 hold vízmosás. Most a jobbított
erdőtörvényünk alapján ezt a 200 holdat állami
kezelésbe vették, befásítják s kötelezik a birtokost,
hogy ezen területet mint erdőt üzemterv szerint
kezelje. Kötelezik továbbá, hogy a birtokosság,
mely már 600 holdas legelőjének kezelésére a
mezőtörvény alapján szabályzatot létesített s mint
legelőközbirtokosság megalakúit, elnököt, gazda
sági tanácsot stb. tart és fizet, most külön ügy-
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Hát a mi nagy embereink tekintetüket nem
tudják ezekre az üzletekre vetni, hogy a ked
vező konjunktúrákat kihasználják a magyar föld
nek a gazdasági ágak közt való helyes szétosz
tására ?
Mért nem alakítnak országos bankot, amely
kevesebb haszonnal, de a közérdek iránti több
lelkesedéssel, nem parcellázná, de csereberélné
ezeket az összevásárolt birtokokat telepítéssel.
Úgy érzem, hogy ez országban jaj de sok hely
van, hol az odaszorúlt lakosságnak egy talpa
latnyi szántóra s rétre állandóan alkalmas földje
sincs s mégis a földmivelésre van utalva, mert
nincsenek körülötte sem állami, sem nagy ura
dalmi erdők, hanem csak kipusztított magán
erdők, ami sem fuvar-, sem napszámkeresetet
nem nyújt. És megindúl a földevés! Meredek
hegyoldalakat alakítnak át szántókká, honnan a
termést kötélen eresztgetik le, a trágyát pedig
sehogysem és soha fel nem viszik oda. Az erdő
talaj 5—6 esztendeig csak terem, azután meg
unja, — gazdája pedig otthagyja, mert újabb
4. Telepítés.
területet fogott fel, hiszen olcsó ez a kirabolt,
Fentebb azt tárgyaltam, vajha az elaprózott s kizsákmányolt erdőtalaj s amíg benne tart, a feje
tönkretett magánerdőbirtokok egyesítésén törnék se fáj a föld filoxeráinak. Bár igaz, hogy a völgy
inkább nagy embereink fejüket, mint 1000 parag- mentiben fekvő rétjeik is hasznavehetetlenné
rafusos ügyviteli szabályzatokon és végrehajtási váltak, mert minden évben befutja az oldalakról
rendeleteken.
leszorúló iszap, de kárpótlásúl kétszer annyi
területet irt.
Ezt a gondolatot hadd fűzzem tovább.
Igazán megdöbbentő az a bűnös közöny, ami
Olvastam, hogy most alakúit meg az első orszá
gos birtokvásárlási és parcellázási bank részvény- vel mi erdészek az erdőtalaj pusztúlását nézzük 1
társaság. Igazgatója lett Hegedűs Sándor v. b. 1.1.
Pedig egy felülről jövő erősebb akció könnyen
Aki a szemét hunyva nem tartja, az láthatja, hogy és sokat menthetne meg még ma is!
ebben a seftben recipiált polgártársaink már rég
Tétlen szemlélői vagyunk, hogy haszonra dol
óta buzgólkodnak. Jó seft is ez. Bő az aratás. gozó emberek s társulatok mint vásárolják össze
Eladó birtok van az eladósodott középosztály s forgácsolják szét a jó termőföldeket, ahelyett,
kezén még elegendő. A parasztnép pedig föld hogy dolgoznánk s vásároltatnók mi össze akár
éhes s az Amerikából szépen importált pénz az állammal, akár e célra alakított társulattal az
magot földbe veti, de az első aratás ezeké a eladó földbirtokokat s telepítnők oda az erdei föld
közvetítő ágenseké, akik rendesen 50— 100%-ot filoxeráit, hol ők is boldogabb otthont találnak, s
elhagyott, kipusztított mostoha hazájuk földjeit
nyernek egy-egy üzleten
Most már van országos bank is, mely nagyra pedig szednők össze az erdőgazdasági kultúra
lesz bizonyára az ő közgazdasági érdemeivel, számára.
amiért a föld népét földhöz segíti, voltaképen
Földmivelésügyi Minister Úr 1 és Országos
azonban csak a föld népének drágán adja azt, Erdészeti Egyesület! Minek kezükben a nagy
amit eladósodott, tönkrement emberektől olcsón hatalom, ha ilyen magas és nemes ideák meg
valósításán nem fáradoznak?
összevásárol.

viteli szabályzatot alkossanak, a legelőjükben
bennfekvő 200 hold vízmosás kezelésére külön
elnököt, gazdasági tanácsot stb. válaszszanak.
Hogy képzelik odafenni ennek a két gazdaság
nak s ennek az egyből alkotott két testületnek
parallel működését?
Ideje, hogy észretérjünk s az új legelőgazda
sági törvény legyen hívatva megszüntetni ezt az
anomáliát s mi meg vonjuk szépen vissza büsz
keségünket, új erdőtörvényünket, a helyes legelő
gazdaság kerékkötőjét. Mert annak, hogy az erdőgazdaságot okszerűen folytassuk, van elég tér
másutt. Ezeken a területeken a helyes cél csak
a legelő jókarban tartása lehet, amit ha a legelő
gazdasági terv fásítással kíván elérni, az még ne
jelentse azt, hogy a befásított területeket attól
elvonjuk, hanem ha az erdészek támogatására
szóróinak, adhassunk mi elég csemetét rendel
kezésükre anélkül is, hogy a befásított területek
kezeléséhez just formálnánk.
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Szeretjük emlegetni a nemzeti állam kiépítését,
íme egy hatalmas eszköz az állam kezében, hogy
a hegyvidék tótjait és románjait a magyar föld
szívébe telepítve magyarrá tehetjük.
Csak fenkölt lélekkel tudni kellene az eszköz
zel bánni.
*¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

A fiumei karsztfásitás.
Irta : E f.
(Folytatás.)

Ámbár a korhadék is némileg hozzájárul a fa táplálá
sához, mégis az a korhadékréteg, ami a fák árnyéká
ban évtizedeken át rakodik a talaj felszínére, nem oka,
hanem eredménye a fá k életműködésének. Mert meg
nőhet a fa korhadék nélkül is, de a növényi korhadék
növény nélkül elképzelhetetlen. A fa — ha vesz is va
lamit magához a gyökerei fölé halmozott televényből —
túlajdonképen még sem ebből él, hanem azokból a
mélyebben fekvő ásványi alkatrészekből, amikhez a te
levényből kioldódó kevés hamú és ammóniák talán soha
le nem szivárog. Maga az a körülmény, hogy a televény
a faállománynyal együtt gyarapszik, szintén azt mutatja.
A fa gyarapodására nézve tehát annál közőnbösebb,
hogy födi-e talaját televény vagy nem : minél mélyeb
ben járnak gyökerei.
így hát erdőgazdasági célra épen a fényigényes lomb
fák (az akácz, a cser, a tölgy, dió, kőris) készítik elő
jobban a talajt. Az a fa, amelynek gyökérzete nem hat
oly mélyre, mint emezeké, habár térdig érő televényréteget is borít a talajra, a fatenyészeten nem sokat segí
tett. Az ilyen televényes feltalajnak csupán a sekély
gyökerű mezőgazdasági növények vehetik hasznát, eléggé
nedves időjárás esetén a Karszton azonban nem erre
számítunk.

4.

A Karszt fái.

Tudva az elmondottakat és ismerve a meleg égöv alatt
nőtt feketefenyő fájának haszontalanságát is, nem találunk
egyetlen egy okot sem, amely a feketefenyőnek Kasztunk
ban akár egyelőre, akár úttörőül való megtelepítését
ajánlaná.
Nincs is erre semmi szükség.
A fiumeieknek takarmányra, aljazóra, abroncsra, szőlő
karóra, épületfára, tehát életerős értékes faanyagot adó
fanemre van szükségük és mindezt leghamarább meg
adja a keverten ültetett tölgy, akácz, dió, cser, gesztenye,
celtisz, babér és fatenyésztésre alkalmatlan talajon a
baltacim.
Semmi akadálya annak, hogy a fiumei Karsztot ezek
kel állítsuk be. Halljuk csak még egyszer Bodortól, mit
mond az ottani fatenyészetről!
A fiumei Karszton mostanig kiültetett 1100 drb akácz
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elég jól tenyészik, főleg sarjhajtásai igen szépen és gyor
san nőnek. És minthogy gyökerei a sziklarepedékekben
mindenfelé szétágaznak és ellaposodva a legkeskenyebb
repedésekbe is befurakodnak, s rendkívüli tevékenység
mellett erős sarjazóképességgel is bírnak, — ahol meg
telepedett, majdnem kiirthatatlan!
No ez kell id e!
Zsenge hajtásai ugyan a hőséggel és szárazsággal
szemben érzékenyebbek mint a tölgy hajtásai, de visszaszerző képességével e bajt könnyen kiheveri. Tekintve a
termőhelyi viszonyokkal szemben való nagy alkalmaz
kodóképességét, elégülékenységét, gyors növését, rend
kívüli sarjazó képességét, fájának értékességét: Karsztunk
kopárainak beerdősítésénél mindenesetre figyelmet érde
mel. De mivel a bóránál gyöngébb szél is könnyen le
hasogatja buján nőtt ágait, s összetördeli koronáját; meg
telepítése csakis a bórának kevésbbé kitett helyen ajánlható.
Így mondja ezeket Bodor az „Erdészeti Lapokéban.
Én még hozzáteszem, hogy az olyan fát, amelynek ennyi
és ilyen jó tulajdonsága van, nemcsak figyelemben kell
részesíteni, hanem erdősítéseinkben előbbre kell tenni
minden jelentéktelenebbnél. Az, hogy a viharok könnyen
megtépik, nem elég ok mellőzésére. Ezen a bajon könynyen segítünk a más árnyasabb fával való elegyítéssel.
A fanemeknek elegyes ültetése és nevelése egyáltalá
ban minden erdőtenyészeti mizériának elejét veszi, mert
az elegyes állapot a természetes állapot. A természet elég
jól tette azt, hogy az erősebb teremtést a gyöngébbnek
védelmére rendelte, egymás mellé állította és különféle
tulajdonságokkal ruházta fel őket, hogy ne legyenek egy
másnak terhére, hanem hogy egyik ebben, másik abban
legyen hatalmasabb.
A tölgy tenyészéséhez szükséges föltételek is megvan
nak Karsztunkon, jól is tenyészik, magvetés utján is sike
resen megtelepíthető, fája is jó, hát ez is előbbre való
a feketefenyőnél.
A virágos kőris a teljesen elsoványodott helyeken is
jobban tartja magát, mint a Karszt összes fanemei. A
nép szereti, neveli, szőlőkarót, szerszámot csinál belőle,
magot gyakran terem, magvetődés és sarjadzás utján most
is szaporodik minden talajjavítási követelés nélkül: tehát
ez is többet ér a feketefenyőnél.
A celtisz (ostorfa) sziklás helyeken vidáman tenyészik,
sajnos csak kis mennyiségben. Kemény fáját mindenre
használják és drágán fizetik.
A hárs roppant bírja a hőséget és szárazságot, a bórát
meg fel sem veszi.
A szederfa vagy eperfa teljesen otthonra talál Karsz
tunkon ; fájából hordót csinál a fiumei és roppant nagyra
becsüli.
A babérfa örökzöld lombja miatt nagyon kedvelt díszfa.
Száraz sekély talajon kitünően tenyészik, a szárazságot
pompásan tűri, talán a legjobb talajvédő árnyasfa ezen a
Karszton.
A cseresznye valódi karsztfa, a gesztenyefa is szépen
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nő, a diófát meg különösen jó lenne itt tenyészteni, mert csirázik, talán meg is nő. talán meg is marad, amelyik
pedig sziklára kerül, az elvész, elhal, halállal bűnhődik a
vadon is előfordul.
Összesen huszonnégy lombfáról emlékezik meg ilyen torkos ember bűne miatt . . . Különben abból a jelenté
dicsérő hangon, ellenben a meglevő hét fenyőféle közül keny költségmegtakarításból, amit a fenyvek és a csecsupán a borókáról szól még elismerőleg, ötöt csak szé | meték iskolázásának e fásításokból való kizárása révén
pítés céljából tart tenyészthetőnek, a feketefenyőt pedig nyerünk, arra is telni fog, hogy ezeket a helylyel-közzel
csak azért, mert „ültetése biztos sikerrel jár.“ Ezek után I fekvő csupasz talajrészeket — a haraszttal takarás előtt —
igazán nem értjük, miért választották kizárólag a fekete | valamelyes földdel is meghinthessük, mikor is az így
fenyőt.
I megvetett ágyból két év múltán máris kivirít az élet.
*
Persze, arra ne gondoljon senki, hogy e helyekre — ha5. A tennivaló.
I csak nem töredezett a kőzet — a harmadik évben már
A fiumei karsztfásításnak — amint mondtam is már — I fát ültessen. Arra évszázadok kellenek, hogy az ásványtulajdonképen nem lehet — nincs is — más célja, csak világ és az erdei fák tenyészete között tátongó üresség
az, hogy a karszttalaj évről-évre többet teremjen és hogy beteljék, hogy tölgy teremjen azon a sziklán, amin ma
még moszat sem tengődik.
legelőbb is a helyi szükséglet számára teremjen.
Minden más cél érthetetlen.
Hanem hát már az is szemvidító látvány lesz, ha a
Helytelen cselekvés ebbe a földbe fenyveket ültetni, mai sziklán holnap virág díszük, holnapután bokor keres
amikor a fenyő a legkevésbbé segít a népnek mostani tanyát. Azt is öröm látni, hogy a virág már mézet, a bokor
szükségletén, mert legkevesebb hasznot igér a jövőre, már madáreleséget is terem a tegnapi pusztaság helyén.
A csupasz, sziklás terméketlen talajfoltok közé körös
mert ezeknél életképesebb, hatalmasabb talajképző lomb
fákat sokkal biztosabb sikerrel ültetünk ide a természet körül akáczot telepítsünk. Ennek gyökerei a terméketlen
nek látszó sziklába is befurakodnak és sarjakat eresztvén
szerűleg lombfáknak való tenyészéti helyre.
Ha Karsztunkat nem járja a legelőmarha, akkor ennek | ama sivár foltokat is elfoglalják és fát nevelnek a maguk
a földnek nagy részében ma is csak úgy megterem a képességéből ott is, ahol más fa erre képtelen.
tölgy, mint évszázadokkal előbb. Ahol pedig elégséges
Akáczot ültessünk a sekély talajra mindenüvé, a
talaj hijján meg nem terem, ott még igen jói megél az mélyebb talajokra meg tölgyet, diót, gesztenyét, kőrist,
akácz, s a végképen csupasz, de nem egészen meredek ezüst levelű hársat, celtiszt, babért és szederfát és közbesziklán is megnőnek a füvek, ha némi ágyat vetünk nekik. közbe mandulafenyőt és mind e fanemet őszi magülte
Ezen növények mind talajjavítók, mind talajképzők, tés utján telepítsük. Mert kétségtelen, hogy az embert
ezerféle szükség utalja az erdőre, s azt a számtalan szük
tehát szükségesebbek mint a fenyőfélék.
Itteni tennivalónk tehát az, hogy legelőbb is teljesen séget egyetlen fanem ki nem elégítheti. És mert az is
betiltjuk a legeltetést, azonban megengedjük az okkal- bizonyos, hogy az elegyes faállományok életrevalóbbak
móddal való takarmánygyüjtést az egész területen, akár az elegyetleneknél; mert az is kétségtelen, hogy a mag
be van az ültetve, akár nincs.
ról kelt, sértetlen gyökerű csemete messze felülmúlja
Ebből az a haszon lesz, hogy a talajtiprás abban- ezen — a születése helyén való — fejlődésében azt.
maradván, a talaj lazább, nedvszivóbb és nedvtartóbb lesz amely — tenyészeti helyére való kiültetése előtt — a
és többet fog teremni, a marha pedig otthon nyugodtan faiskolában divó tortúrákon megy előbb keresztül. Mag
ültetéssel telepítsük e fákat azért is, mert bár a magot
pihenve, kevesebbel is beéri.
Az alomszedést is megengedjük a mostani kész mállott époly gondosan készített, habár kisebb fészekbe is kívá
talajon, de csak akkor, amikor mostani ültetvényeink már nom rakni, mint aminőbe most a csemetét ültetik, mégis
elesvén a csemetenevelés és a szorosan vett csemete
teljesen lábrakaptak.
További tennivalónk a csupasz sziklákon való talaj ültetés munkája, tetemes költséget takarítunk meg. És
képződésnek a megindítása, amit a földrehullott csapa azért is, mert e fanemek — a magcsemete gyökerének
déknak minél teljesebb ottfogásával teszünk meg. Vagyis gyors növése folytán — fgy is egész sikeresen megtelea lehetséges meztelen sziklatalajt kaszált érett füvekkel, píthetők.
Az így megtelepített elegyes állománynak első hivatása:
haraszttal, nyomókövekkel takargatjuk be őszszel (épúgy |
mint ahogyan most csupán a csemetefészkeket takargat a talajnak elégséges lombtakaróval való ellátása, s így
ják), hogy ezen nedvszívó lepel alatt hamarabb induljon a csapadékoknak felfogása, a talajnak üdítése lévén, a
a kőzet mállásnak és hogy az elmállott ásványi alkatré már felcserepedett fiatalosnak megritkításával nem kell
szeket e lepellel megvédhessük a helyükről való lesodrás sietni, ámbár a Karsztvidéki örökös fa-, alom- és takar
ellen. Ugyanekkor -— miként a bibliai magvető ember — mányszükség folytán ezer ok fogja ezt kívánatossá tenni.
bevetjük ezen sziklatakarásokat igénytelen füvek magvá- A különféle természetű fák hadd küzdjenek egy kissé,
v al: perjével, somkóróval, mézkereppel, baltacimmal, hadd érvényesüljenek egyéni és faji életrevalóságuk szerint
nyúlszapukával, reketyefélékkel és azután a jó Istenre s csak akkor fogjunk szertelenségük megfékezéséhez,
bízzuk a többit. Amelyik mag jobb helyre kerül, az ki- amikor már nagyon rászolgáltak a beavatkozásra.
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Ilyképen rálépünk a karsztfásítás természetes útjára;
az elegyes lombfatelepítésre, amelylyel próbálgatás nélkül
a leghamarabb érhetjük az erdősítés végső célját: Fiume
és vidéke erdeitermék-szükségletének a tenyészeti viszo
nyokhoz mért legteljesebb kielégítéséhez.
És félig-meddig már rá is léptünk erre az útra, mert
minden kiültetett tűlevelű csemete mellé egy-egy lombfa
csemetét is ültetnek már — habár még csak nagy men
tegetőzés közben.

6. A z ültetés ideje és módja.
A fanem megválasztásán kívül leginkább kifogásolom
a csemetéknek tavaszi ültetését. Az bizonyos, hogy míg
a középeurópai kiima alatt a növények tenyészete a me
legebb évszakra esik, addig a középtengeri, máris a tro
pikus felé hajló égöv alatt a növény ezt a melegebb év
szakot, amikor semmi nedvesség sem éri, tétlenül, fejlő
désében megakadva tölti el, ha ugyan átéli. Ebben a
délszaki övben a növény csakis őszszel és tavaszszal
fejlődik, amikor bőséges csapadékban dús része van.
Sőt az enyhe télen át is kell gyarapodniok, hisz a nö
vény életszerveit csakis a fagy zsibbasztja meg, erről
azonban Fiúméban csak kivételképen lehet szó.
Hogy az őszi ültetés a tavaszinál sokkal előnyösebb,
ebben a fiumei erdősítésben is kiderült. Kiderült neve
zetesen, hogy az őszi és tavaszi ültetés eredménye kö
zött egy teljes évi fejlődési különbség van ; más szóval:
az őszszel elültetett csemete a következő őszig annyit
nő, amennyit a tavasszal ültetett csemete ezen ültetési
évben és az erre következő év folyamán.
Dacára ennek a helyszíni tapasztalatnak, tavaszszal
is, őszszel is ültetnek, mert a későbbi tapasztalatok egye
lőre esetleg más elhatározást nem tesznek indokolttá!. . .
Siker tekintetében pedig jobb tavaszszal ültetni atűlevelüeket,
mert ezeknek gyökérrészei őszi ültetés esetén a tavaszi
megeredésig romlásnak indulnak, s ha ez a romlás a
győkérzet nagyobb részére terjedt ki, a csemete a nyári
szárazság beálltával elpusztul.
Vájjon miért indulnak romlásnak azok a gyökérrészek
ahelyett, hogy begyógyulnának? Hisz téli fagy nem árt
hat nekik, mert az ott majdnem ismeretlen fogalom.
Talán csak azokkal a kísérletezés alatt álló exotikus
fenyvekkel esik ez meg, amelyek még annyira sem
idevalók, mint a feketefenyő.
Hiába! A fenyvek nem a fügefa hazájába valók, azért
esik minduntalan valami bajuk.
A csemetekertnek egyik célja az, hogy — ha mag
vetéssel, magültetéssel sikeresen nem fásíthatunk —
olyan csemetét nyújtson nekünk, amely a csemetekertből
való kiszedése után idegen helyre jól ültetve bizton fogamzik és biztosan életben marad. Másik célja olyan na
gyobb csemeték nevelése, amik a hiányossá lett csepe
redő fiatalosok hézagainak beültetésére valók.
Könnyen érthető, hogy ily nagyobb csemetékre csak
akkor van szükség, ha az első ültetést rosszul végeztük,

ERDÉSZ

22. szám.

mert akkor sok csemeténk kivész, sok hézag tám ad; de
ha jól végeztük az első ültetést, úgy semmi szükség
sincs ezekre.
De az első ültetést is csak akkor végezzük csemetével,
ha a magtelepítés nem látszik sikeresnek. Ha azonban
csak részben is sikeresnek ígérkezik az ily módon való
erdősítés, úgy ezt a módot válasszuk, mert az így tele
pített fiatalos jobban nő, mintha csemeteültetéssel jött
volna létre és sokkal kevesebbe kerül.
Példa bizonyítja, hogy Karsztunkban a tölgymakkvetés
útján kiválóan sikerül az erdősítés és époly kiváló siker
rel biztat a dió, gesztenye, cser, celtisz, mandulafenyő,
akácz, szofora és egyéb fák magvaival való őszi erdő
sítés, mert a fanemek gyökere már a nyár első felében
18 centiméterre* és hosszabra is megnő, a második év
ben meg bizton megnő kétszer ennyire; ez a hosszú,
mély gyökér teszi a fát életrevalóvá.
Kérdem, van-e szükség ily körülmények között cse
metekertre?
Bizonyosan nincs.
De ha már megvan, nézzük csak mit mívelnek benne?
Az ilyen csemetekertben erre a mélyen kiszáradó
karszttalajra alkalmas mélységes gyökerű csemetét kell
nevelni. A sekélygyökerü semmit sem ér, mert a hoszszantartó nyári szárazság idején szomjan vész.
Ebben a szentkatarinai csemetekertben az egyéves ko
rukban ki nem ültetett lombfacsemetéket — a vékonyas
gyökér elbokrosításán kívül — a gyökér túlságos hosz-

szura növésének megakadályozása végett és a szár
megizmosítása végett iskolázzák, tehát a gyökeret leg
lényegesebb tulajdonságától: a hosszúságától fosztják meg,
mintha előnyösebb volna itt a felszínesebb sok gyökér,
mint a mélyreható kevesebb. Iskolázás nélkül életre
valóbbakká tesszük a csemetéket, ha a magot mindjárt
oda ültetjük, ahol e fának élni-halni kell. Mert a mag
ból kikelő gyökér — az első pillanattól kezdve — az
otthonát képező talajviszonyok szerint zavartalanul fejlő
dik és a szükségtől kényszerítetten mindinkább csak mé
lyebbre nyúlik, ahol több nedvességet találván, dúsabban
táplálkozhatik.
A csemetekertben egész más viszonyok között él a
csemete! Itt árnyas, kövér földben növekedvén, semmi
szüksége a hossznövekvésre. A gyökér a sok kövér talaj
ban minden létföltételét megtalálja. Gyökérszerve tehát
elsősorban ágasbogassá idomúi, hogy a közeli bőséges
táplálékban dúskálhasson, s csak ezután gondol a hossz
növekvésre.
Az átiskolázott, három éves, sokágú, rövid gyökér a
mostoha sziklatalajba jutva, csakhamar ugyanabba s mé
lyebb és nyirkosabb talajrétegbe iparkodik, amelyen a
mindjárt helyben kelt egykorú csemetének csaknem egyet
len szálú, de háromszornál is hosszabb gyökere már há* Nálam félméter hosszúra nő a csermakkból kelt csemetének
vezérgyökere az első évben.
E f.
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rom évvel előbb tört magának utat. S ha az iskolázott
csemetének több gyökere is furakodik most a mélybe,
de a magról keltnek kevesebb gyökérszála annál bizto
sabban keresi meg már most a fácska kenyerét. Én na
gyon kétségesnek látom az iskolázott csemetékkel való
fásításnak a magültetés fölött való előnyét.
Hibáztatom azt is, hogy Karsztunk számára magyalfát
— molyhos tölgyet — nevelünk, ezt a másod- vagy
harmadrendű fát, ámbár az elsőrendű tölgyek a kocsántalan és a cser is kifogástalanul tenyésznek. Semmi ok
sem kényszerít minket arra, hogy egyáltalában a tölgy
nek leghitványabb fajtáját tenyészszük! Mert ha a te
nyészeti viszonyok nem is felelnek meg a tölgy igényei
nek, de a már megtelepített elsőbbrendü tölgy mégis na
gyobbra fog nőni ugyanazon a helyen, mint az alsóbbrendű.
Talán nincs egyetlen más olyan fa, amely képes volna
annyira alkalmazkodni az életviszonyokhoz, mint a tölgy,
mert egyetlen más fának sincs oly hatalmas gyökérzete,
mint ennek. Ez az erős gyökérzet teszi lehetővé, hogy a
tölgy a lapályoknak üde áradványtalaja és a dombvidék
nek forró, száraz, mészköves talaja közé eső minden ta
lajon előfordul és jól tenyészik, habár inkognitóba öltö
zötten is. És mivel életrevaló gyökérzete majdnem telje
sen függetleníti őt a talajtól, mivel majdnem lehetetlen
helyesen megítélni, hogy ez vagy az a talaj a tölgy
rendkívüli sok változata közül melyiknek felel meg leg
inkább : ezért ajánlatosabb a helyszínén található tölgyek
közül mindig az elsőbb rendüt tenyészteni. Ha a tenyé
szeti viszonyok nem éppen felelnek meg neki, úgy jó
minőségű alsóbb rendűvé degenerálódik, ami pedig nem
hiba, mert a tenyészeti viszonyoknak legteljesebb kihasz
nálásával jár. Ezzel szemben azonban gazdasági hibát
követnénk el, ha a rendelkezésünkre álló tenyészeti vi
szonyok előnyeit elsőbbrendü fa alkalmazása miatt nem
merítenénk ki teljesen.
Arra ne gondoljunk, hogy az alsóbb rendű fa a jobb
módban dúsabban fejlődve éppen akkorára gyarapszik,
mint az ugyanezen módba került elsőbbrendü, mert en
nek öröklött tulajdonsága a nagyra növés, amannak meg
a kis növés; ez öröklött faji tulajdonságokon pedig vál
toztatni nem lehet.
Végül a meteorologiai megfigyelések módját is szóvá
teszem.
Budapesti meteorológiai állomásunk — és országszerte
levő állomásai is — a napi hőmérséket reggeli hét óra
kor, déli két órakor és esteli kilencz órakor méri és Celziusz szerint jegyzi. Nem tehetné-e ezt ugyanígy a fiu
mei erdőhivatal is? Ha csak valami különös viszonyok
nem teszik ezt elkerülhetetlenné; talán sokkal illőbb
volna, hogy a velünk egy test, egy lélek Fiume, velünk
egyformán vezetné ezeket a közös gazdasági életünkre
vonatkozó észleleteit!
*

*

Mindezek után kimondom : vágyaimnak netovábbja az,
hogy a fiumei Karszton a mostani gazdaság helyett olyan
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elegyes lombfaerdögazdaságot vezessünk, mely a vi
dék szükségén minél előbb segít és amilyen e szükségen
állandóan mindjobban és jobban fog is tudni segíteni.
Olyan mintagazdaság létesítését óhajtom én, amely
minden hamis életelvet kizár, egyetlen, de annál vilá
gosabb célra törekszik, e cél felé biztos lépéssel és vi
lágos tudással közeledik és — ha már nem magán
birtok — csakis annak a népnek jóvoltáért van, amely
nek jóllététől minden fellebbvaló társadalmi osztálynak
jóléte is függ. Hadd legyen ez az érvényesült elv a ki
kötőváros vidékének a legkiválóbb disze, hadd lássa
ország-világ, hogy ott kezdődik a tejjel-mézzel folyó ma
gyar Kánaán.
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Számműveletek ellenőrzése.
A Magyar Erdész 1904. évi augusztus elsejei számá
ban Ef. közölte e cim alatt, hogy Márton Sándor mi
lyen módot talált ki (már t. i. Ef. szerint) és használ a
számműveletek eredménye helyességének megvizsgálására.
A közlemény az u. n. kilences próbát ismerteti, a
melyet én — ha jól emlékezem — még a gimnázium
ban, de ha ott nem is, akkor az erdészeti akadémián,
határozottan emlékezem, hogy tanultam, mint a szorzás
és osztás próbáját. Bizonysága ennek az is, hogy szám
tanomban is benne van, ezt pedig már jóval Ef. közle
ményének megjelenése előtt írtam meg.
Mostani felszólalásomnak az a célja, hogy akik még
nem tudnák, figyelmeztessem, hogy a kilences próba nem
teljes megbízható adatokat nyújt.
Mutatják ezt az alábbi példák:
1.
83,822
54,795
46,087
79,438
24,242
289,284
Az összeadandók számjegyeinek összegezéséből végső
eredményül 6-os számjegyet kapunk s ugyanennyit az
összeg számjegyeiből is. Az összeadást tehát helyesnek
állítjuk, pedig hibás, mert a helyes összeg: 288,384, a
miből a 6-os számjegy természetesen szintén kikerül.
A hibás összeg onnan eredt, hogy az összeadásnál a
23 százasból a 2-őst írtam le a százasok alá s a 3-ast
vittem át az ezresekhez, ami bizony könnyen megtörtén
hetik.
2.
_ 368 : 204
736
1472
8832
(3+ 6+8) X (2+ 0+4)
(8+ 8+ 3+ 2)
8

6 =

21

4 + 8
1 +

3

2 = 3
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A szorzás tehát helyes; pedig nem az, mert a helyes
eredmény: 75,072.
A hiba úgy csúszott be, hogy a 4-gyel való részlet
szorzatot a szorzóban levő zéró miatt nem egy, hanem
két helylyel kellett volna jobbra, kijjebb kezdeni.
Ezt a hibát (ha t. i. a szorzóban zéró van, s a rész
letszorzatok leírásánál ezt figyelmen kívül hagyjuk) a
kilences próba sohasem mutatja meg.
3.
32592 X 0-7
227874
(3 + 2 + 5 + 9 + 2 ) X 7 = (2 + 2 + 7 + 8 + 7 + 4 )
21 X 7 = 30
3 - 3
A próba szerint jó, pedig a helyes eredmény: 22814-4.
Ez az utolsó eset éppen egyik fontos számításnál ve
lem történt meg s a hibát csak utólagosan — már későn
— vettem észre.
Hozhatnék elő a kivonás és osztásból is példát, amely
az eddigiekkel egyenlő eredményt mutatna, de — gon
dolom — ennyi is elég.
Ismétlem tehát, hogy óvatosan használjuk a kilences
próbát s ne bízzuk rá magunkat teljesen.
Ef. közleményének kiegészítéseként megemlítem végül,
hogy kilences próbának azért nevezik ezt az eljárást,
mert a számjegyek összeadogatásánál a 9-est és a 9-et
adó számjegyeket teljesen elhagyhatjuk s a próba mégis
célra vezet. így az első példánál: 8 + 3+ 8= 19, a 9-et
elhagyjuk s csak az 1-et adjuk a következőkhöz: 1+2+ 3,
3 + 2 5, 5+ 7 12, (az 5 + 4 = 9 et elhagyjuk), 12+6=18,
(9 és 5 í 4 elmaradnak), de a 18 is 9-et ád s igy ezt
is elhagyjuk s kezdjük a 8-assal élőiről stb. Ilyen módon
aztán igazán gyorsan végigfutunk a számsoron.
A szorzás és osztásnál pedig, ha az egyik tényező
9-et, illetőleg ezt elhagyván, zérót ád, a másik tényezőt
meg sem nézzük, mert zéró bármennyiszer is, mindig

Béky Albert.

csak zéró'
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Búcsú-ünnepély.
Az éjszaknyugati felföld egy érdemes, közszeretetben és
közbecsülésben nyugalomba vonuló szaktársunknak —
Székely Adolf nyug. m. k. erdőmesternek — tisztelői,
barátai és ösmerősei, a f. évi február hó 6-án, AlsóKubinban az ottani magyar olvasókör díszes nagytermé
ben, tiszteletet jelentő ovációt rendeztek nyugalomba
vonulása alkalmából. Ezen ovációhoz szives örömest
csatlakoztak az árvái uradalom erdőtisztjei, az ő nagy
tiszteletnek örvendő főnökük, — Soltz Ottó urad. főerdőmester vezetése mellett, nemkülönben a turóczvármegyei
állami erdőtisztikar. A bőterítékű búcsúestélyen részt vett
Árva vármegye magyar értelmiségének az elitje, mert e
búcsú-ünnepély az éjszaknyugati felföld magyarságának
az ünnepsége is volt egyúttal. A búcsúlakoma során Divéky Ágoston kir. közjegyző a nyugalomba vonuló jó
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barátra, Zmeskál György Árva vármegye főjegyzője a buzgó
tisztviselőre, gróf Zserotin Előd az érdemekben gazdag
veterán erdőtisztre, id. Szmrecsányi György nyug. főispán
a nyugalomba helyezett tisztviselőtársra, Karvas Emil kir.
erdőmester a méltó hivatalelődre emelte lelkes szavakkal
búcsúpoharát. A búcsúztató ünnepelt — Székely Adolf
nyug. m. k. erdőmester, a könnyekig meghatottan mon
dott köszönetét az impozáns óvációért, amelyben része
sült, s úgymond — egész életének az igyekezetét, törekr
vését és szenvedéseit pótolhatlanul látja jutalmazva szak
társainak, barátainak és ösmerőseinek osztatlan szeretetével s ennek ily impozáns megnyilatkozásával. A búcsú
ünnepség során igen deprimálólag jutott kifejezésre a feletti
csodálkozás, hogy a közszolgálat és az erdöszet terén
teljesített, csaknem félszázadra terjedő tevékenységnek,
csak az állandó nyugalomba vonulás s a számvevői pon
tossággal és szűkkeblűséggel kiszámított ellátási járulék
az egyedüli jutalma! Sic vos, non vobis fertis aratra boves!

Silvaticus.
¥**¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

FA K ERESK ED ELEM .

Tisztelt olvasóim ! Ez a fölfelé mutató ujj a melléje
szedett két fölkiáltó jellel nem rejtvény, hanem jelkép
zője akar lenni fakereskedelmünk irányzatának, olyan
formán, ahogy koszorús költőnk, Jókai Mór, egyik regé
nyében a vallató bíró egy
_— _ mutatása azt
jelezte a kínvallatás vőrösruhás, kakastollas főszemélyének:
a hóhérnak, hogy még egyet csavarjon a kinpadra feszí
tett vádlottra hurkolt köteleken.
Megengedem, sőt be is látom magam is, hogy a ha
sonlat nagyon sántít, de viszont engedje meg Ön is,
tisztelt olvasóm, hogy valamelyes jogosultsága mégis csak
van neki. Mert átvitt értelemben a csavar újabb meg
szorítása, mely itt egy értelmű az árak újabb felemelésé
vel, nem jelent egyebet, mint a fogyasztók újabb próbára
tételét. Minthogy pedig a húr, bármennyire megfeszítet
ték is, még mindig bírja a csavarást, hát

csavarjunk rajta még egyet, még pedig, úgy látszik, nem
is a végsőt. Fakereskedelmünk irányzata ugyanis még
mindig emelkedést mutat és aligha csalódom, amikor azt
merem megjósolni, hogy ez az emelkedés még most sem
jutott el a lehetőség tetőfokára, sőt még további foko
zása is várható.
Vonatkozik pedig ez a jóslat úgy a kemény, — vala
mint a puhafára, úgy a belföldi, — valamint a külföldi
viszonylatokban egyaránt.
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Belföldünk fogyasztása erősen megnövekedett. A fát
feldolgozó összes iparágak úgy a fővárosban valamint a
vidéken rendkívül jól vannak foglalkoztatva; az építkezés,
melynek föllendülését a fővárosban csak tavaszra várjuk,
a vidéken már a legutóbb múlt évben igen erős volt,
főleg a tanyai építkezés, melyet a legújabban lábrakapott
parcellázás fokozott, eddig még tán soha sem tapasztalt
mértékben. Kivitelünk is megizmosodott különös a ke
ményfa nem ekben; tölgyrönköt, dongát, vasúti talpfát
jóval többet exportáltunk 1904-ben, mintáz előző évben,
viszont tölgyfürészárut, puha fűrészárut és fenyőrönkfát
kevesebbet mutat a kiviteli statisztika 1904-re szóló ki
mutatása. A kivitel ezen hanyatlásának oka azonban nem
abban rejlik, mintha a külföld ezeket az árukat vásárolni
nem akarta volna. Akarta biz az, de nem kapott, mert
ami volt, azt elfogyasztotta a belföld, még pedig olyan
jó árakon, hogy a termelők szívesen lemondtak a kivi
telről, annál szívesebben, mert jobb árakat ott sem ér
hettek volna el. Ugyan minek exportáltak volna hát?
Nézzük csak a statistikát! Ennek adatai szerint 1904ben 3255 vaggon rakománynyal kevesebb puha fűrészáru
került kivitelre mint 1903-ban ; de hagyján, hogy keve
sebbet vittünk külföldre, hanem még be is hoztunk, még
pedig jóval többet mint az előző évben, még pedig 5480
vaggonnal többet (Ausztriából és Boszniából), úgy hogy
tehát a belföld 1904-ben — a ki nem vitt 3255 vaggon
és az 5480 vaggon behozatali többlet — 8735 vaggon
nal több puha fűrészárut fogyasztott, mint 1903-ban. E
mellett még azt is tekintetbe kell vennünk, hogy a bel
földi fogyasztás hatalmasan tápláltatott azon, semmiféle
statisztikában ki nem mutatott plus által is, melylyel ter
melőink 1904-ben többet készítettek, mint 1903-ban.

Gróf Andrássy Gyuláról, (nem a jövendőbeli, hanem)
a nagynevű volt miniszterről jóizü adoma kering rég idők
óta a fővárosban, mely, ha talán nem is bir a történeti
hűség alapjával, más szóval, ha talán nem tényleg meg
történt dologról szól is (pedig annak mondják), föltétlenül
jellemző. Az adoma szerint gróf Andrássy Gyula egy
napon a kerepesi utón sétált egy barátjával. Egy ócska
ruhával kereskedő polgártárs (akik akkoriban úgy szokták
fogdosni a vevőket az arra járók közül) boltajtaja elé egy
annyira a mennyire tűrhető állapotban lévő urasági kocsis
libériája volt kiakasztva csalogató cégérnek. Amint And
rássy megpillantja ezt a libériát, meglöki barátját a kö
nyökével s halkan odasugja neki, hogy szó nélkül kö
vesse, fejedelmi mulatság kínálkozik. Kísérője még csak
fel sem ocsúdhatott a csodálkozásból, hogy vájjon hol és
miféle mulatság lehet itt az ócskaruhás és pálinkás üz
letek tulajdonosai és vevőközönsége körében, midőn And
rássy belép a libériával díszelgő ruhás boltba és azt kérdi
a tulajdonostól, hogy mi az ára annak a libériának.
— 20 forint, kérem alásan — felel a kereskedő.
— Jó, — mond röviden Andrássy; itt a 20 forint;
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csomagolja be és küldje el a lakásomra; itt van a név
egyem, rajta a lakásom is. Adj’ Isten !
A mi boltosunk csak úgy ámul-bámul, hogy ez az úr
egy szó alku nélkül megadja neki a legalább is duplán
kitartott árat. Mikor aztán megpillantja, a névjegyen a gróf
Andrássy Gyula nevét, tisztára leesik az álla. Andrássy
azonban sarkon fordul s indul kifelé. Barátja, aki szó
nélkül végighallgatta a rövid vásárt, utána indul, egy
darabig fejcsóválva ballag mellette, végre pedig meg
szólal :
— Te Gyula! Hát ez volt az egész ? Hát mi ebben
a mulatság ? Tán csak nem az, hogy 20 irtot adtál azért
a rongyért ? Hiszen ötöt se ér m eg!
— Hiszen épen ez az, mond nevetve Andrássy. —
Már most képzeld el, mennyire boszankodik az a zsidó,
hogy miért nem kért harmincz forintot.
Lám, a mi német szomszédaink „jobb" üzletemberek,
a mi kerepesi úti zsidainknál. — Autonom vámtarifa
javaslatukban nagy előrelátással olyan magasra felcsigázott
vámtételeket vetettek ki az Ausztria-Magyarországból
őhozzájuk irányuló árukra, hogy azoknak felét, sőt két
harmadát is engedhették lealkudni s még mindig felemelt
vámtételeket érhettek el !
A maláta régi vámtétele például 14 márka volt el
eddig. Mit csinált a német szomszéd ? Egyszerűen köve
telt az autonom-tarifában 70 márkát s azt aztán nagy
lelkűen engedte lealkudni 20 márkáig. Az osztrák-magyar
kiküldöttek tehát óriási eredményt (!) értek el — hogyne,
mikor 70-ből 50-et lealkudtak — s al fine: a vám 6

márkával mégis magasabb lett!
Szakasztott ilyen módon jártunk a favámnál is, sőt
valamivel még olyanabban. A nyersfa 20 márkás vám
ját még le is szállították 12 márkára, sőt a fűrészáruét
is 80-ról 72 márkára. Vakulj m agyar! Hiszen leszállítani
csakugyan leszállították mind a kettőt, csakhogy nem
aránylagosan, hanem úgy, hogy a nyersfa-vám és a
fürészáru-vám között eddig fenállott 1 : 4 arány most
1 : 6-ra változott fűrészáru-kivitelünk hátrányára. Már
pedig nekünk az kell hogy legyen főcélunk, hogy nyers
] fánkat itthon dolgozhassuk fel, a nemesítés, a megmun
1 kálás munkabére nekünk, a mi munkásainknak essék
javára, szóval hogy a fűrészáru vámja mérsékeltessék,
nem pedig a nyersfáé. Csakhogy ugyanez a németek
érdeke is, és ők természetesen azon igyekeztek, hogy
megkönnyítsék nyersfa-kivitelünket s így a fa nemesíté
sével járó munka és annak dija nekik jusson, illetve
maradjon. Megadták tehát nekünk is az Oroszországnak
már előzőleg koncedált 12 márkás gömbfa vámot (meg
is siratják ezt a „concessiót“ még a muszkák), de köve
teltek 120 márkás fűrészáru vámot, melyet nagy kegye
sen engedtek lealkudni 72 m árkára; a 2 0 :8 0 (tehát
1 : 4) arány helyett kaptuk a 12 : 72 (tehát 1 : 6) kedve
zőtlenebb arányt.
Jó szerencse, hogy sem most, sem a közel jövőben
túlságosan nem vagyunk ráutalva a Németország felé
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csavarás tehát remélhetőleg nem okoz valami

nagy fájdalmat a magyar fakivitelnek.
Külömben pedig ma még sincs kizárva, hogy az or
szággyűlés megtagadja a szerződés rektifikációját.
Mert hogy fura világot élünk : az bizonyos; s a jöven
dőbe ugyan ki lát ? ? ?
^ Qy

Szarvasmizériáink orvoslása.
(Folyt, és vége.)
Iita : E ste rh á zy L á szló g ró f.

. 2. Néhány sor a rezervált területekről.
Állam és társadalom kölcsönhatásban lévő fogalmak.
Érdekösszeütközés esetén ez utóbbi szükségszerűen uralja
a felsőbbrendüt. Nem fordul ugyan meg, de jelentéke
nyen módosul e viszony akkor, midőn az államhatalom
magánjogi alanyként szerepel és pedig oly téren, hol a
passio bőkezűsége, az egyéni ambitio és rátermettség
gyümölcsözőbb, termékenyebb.
Ezekből kifolyólag említek fel egyet-mást az úgyne
vezett „rezervált területek“-ről. Méltányosabb megoldást
keresek s a kincstári erdőszemélyzet számára kevésbbé
luxuriosus, de a célt inkább szolgáló gyakorlóteret óhaj
tanék megteremteni.
A ientartott területek akként létesülnek, hogy a kincs
tár a birtokában levő vadászterrainumokból egyes par
cellákat hasít ki s a szigorú rendszabályok tengerével
valóságos megközelíthetetlen szigetekké varázsolja. Hány
rewiernek tépte ki szivét ezen eljárás ? 1 Nem természe
tesebb, hogy a bérlő a jogok és terhek egyensúlyában
egyrészt köteleztétnék a kincstár részére területének bi
zonyos százalékát átengedni, másrészt gazdagíttatnék az
zal a joggal, hogy ő maga vonja meg a határokat? Ekképen aztán az év bármely szakában gyakorolhatná ma
gát a hivatalnoki kar és erdőszemélyzet s ráfoghatná
fegyverét nyulra, őzre, sörtevadra, tehénre, esetleg egyegy gyenge bikára is. Több öröm és élvezet volna ez
urak osztályrésze, mint így, mikor épen a legtöbb dolog
idején, szeptember havában kénytelenek capitális szarva
sok után loholni, de fáradalmuk bérét, az aggancsot be
kell szállítaniok egyik vagy másik felsőbb hivatalba.
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Egy-egy ily agancs azonkívül 1000 koronánál többe
kerül a kincstárnak. Hihetetlen állítás, de tudom igazolni.
Az idén, mint vendég, cserkésztem egy bérelt kincs
tári területen. A szokatlanul korán beköszöntött havazás
szétverte a künn legelésző szarvasmarhát. Egy részük a
közeli falvakba szökött, a másik fél a havasok lábát me
lengető erdőkbe szorult, elűzve az ordítozó pásztornép
segélyével a szegény szarvasokat. Jóllehet társaságunk
3 kipróbált őspuskásból állott, egyedül Z. K. gr. sütötte
el egy ízben 21 napi ottlétünk alatt fegyverét. Mellettünk,
egy rezervált területen, erőteljes, mélyhangú bőgés árulta
el egy capitális szarvas jelenlétét. Zsákmány nélkül rösteltem visszatérni. Legott engedélyért folyamodtam és
1000 koronát ajánlottam fel érte. Kérelmem a kincstár
nem hagyta helyben, de két nappal utóbb utasítás ér
kezett azzal a meghagyással, hogy egy vadászsegéd azon
nal terítse le a szarvast, mert a csemetékben kárt okozhat.
Ugyebár, nem nagyítás abbeli állításom, hogy luxurio
sus dolog oly vadon gyakorolni a lövés művészetét, mely
1000 K-ért oda nem adható?
A kellemetlenségeknek, súrlódásoknak hosszú sorozata
szűnnék meg a rezervált részek eltörlésével. Adjuk eze
ket is bérbe; elsősorban azoknak, kiknek eddigi áldo
zatkész működése elég garantiát nyújt arra nézve, hogy
niveau dolgában biztos emelkedésre számíthatunk. Fel
kell őket szólítani s csak akkor járjon el a kincstár más
ként, ha ajánlata meddő marad. Ez a mód ki fog zárni
oly sajnálatos, de megtörtént esetet, mikor a bérlő csak
utólag értesül a területe közepén fekvő fenntartott rész
árvereztetéséről.
Mindez csak vázlat, nagy vonásokban való indokolása
a rezerválás felett kimondott ítéletnek. Ha esetleg bő
vebb részletezés szüksége merülend fel, szívesen állok
rendelkezésre.

irányuló kivitelre ; mindenesetre kevésbbé, mint Ausztria.
Hazánk azon vidékein pedig, a melyek földrajzi fekvésük
nél fogva mégis rá vannak utalva a német kivitelre, a
vaggonrakományonkint 8 márkás külömbözetet az inga
dozó, hol itt, hol túlnan emelkedő illetve hanyatló ár
irányzat okos kihasználásával ki lehet egyenlíteni.

3.

I

A z agancsban elsatnyult szarvasok regenerálása
vérfelfrissités utján.

Fokozottabb igények kielégítésében mindenkor és minben a kínálat qualitása bír döntő befolyással. E kétségbe
nem vonható ténynyel van egybeforrva a kincstári bér
letek sorsa. Látva, mint satnyul még a 80-as évek vi
lághírű szarvasa — agancs dolgában, sejthetjük a szo
morú jövőt. Legjobb rewierjeink a rohamos degenerálás
felé lejtenek s a közel múltban tekintélyes összegért ki
bérelt területeknek ma resignáltan fordít hátat a waidmann. A sok közül elég Diós-Győrre s Erdődy Rudolf
grófra hivatkoznom.
Feltétlenül kell valamit tennünk. Jómagam is érzem
az orvoslás szükséges voltát s igyekszem is legjobb hi
tem szerint az ügyhöz röviden hozzászólni.
Rewierünk legalkalmasabb helyén kerítéssel zárunk kö
rül egy a viszonyok-megszabta nagyságú területet s nem
feledkezünk meg etetőkről, sózókról, sőt, ha lehet, rét
vagy legelőről sem. Ez lesz majd otthona a felfrissítést
célzó idegen tájról inportált vadállománynak.
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(Esetleg a helybeli készlet is igénybe vehető, de min
denkor csak az egyik nem ; soha tehenet és bikát ve
gyesen, együtt ne használjunk fel; ha saját sutáinkat
tartjuk meg, a bika legyen idegen és fordítva.)
Legkevésbbé költséges a tehenek eltávolítása a felfrissítés keresztülvitelénél. E célból kilőjük a lehetőségig,
vagy befogva eladjuk, avagy kicseréljük sutáinkat. A csere
révén nyert, kilövés esetén pedig a hozatott, idegen te
heneket a bekerített helyen már összegyűjtött saját bi
káink közé eresztjük. Ekkép a rákövetkezendő esztendő
csupa idegen tehén után esett borjukkal ajándékoz meg
bennünket. A szaporodás intenzív etetés mellett remekül
halad a fogság dacára is. Egy-két év után kibocsátunk
néhány darabot. Ezek már künn vigasztalnák meg a
hosszú özvegységre kárhoztatott, de pihent erejükkel pom
pás utódot ígérő bikákat. A fokozatosan szabaddá tett
25—30 százalék a fa évgyűrűihez hasonlóan vinnék to
vább a tenyészetet, a kertet téve központtá. Itt születtek
s a még bentlakókhoz erős rokoni kötelék is fűzi őket,
a világért el nem távoznának.
E közben a törzsállományt parallel frissítve, még ha
talmasabb fejlődésnek vethetjük meg alapját.
1889-ben fivéremmel egy 140 holdas vadaskerttel kezd
tük meg a kísérletezést. Nagy örömünkre rendkívül disz
lett benne a vad úgy szaporulat, mint qualitás dolgában.
Első Ízben a II., 1903-ban pedig az első dijat vitte el
egy 14-es a budapesti agancskiállitáson. Lassan a kis
erdő nem birta el a nagy népességet. Valamennyit meg
örvendeztettem az aranyszabadsággal s éltek is vele, de
a vidéket még ijesztgetések, sűrű lövöldözések ellenére
sem hagyták el.
Hátra volna a kieresztés legegyszerűbb módjának be
mutatása.
A kert egyik sarkában separálunk 1 hold nagyságú
helyet olykép, hogy annak egyik állandóan zárt ajtaja
direkt a szabadba vezessen, a másik pedig folyton nyitva
álljon s e kis quadratot a vadaskerttel kösse össze. Kö
zépen dús etetőt alkalmazunk s ide szoktatjuk a törzsállomány szarvasait. Kieresztés idején a közeli rejtekből
drót segélyével lezárjuk a belső kaput, egy másik rán
tással meg felnyitjuk a rewierbe nyíló ajtócskát.
Ezzel az eljárással kényszerül a kieresztésre szánt
nagyvad éj idején a szabadba távozni.
így feleslegessé válik minden csapda és szállítóláda.
Legkevésbbé sem érhet az Optimismus könnyelműsé
gének vádja, ha azt tartom, hogy a felfrissítés vázolt
módja a széles körben jelentkező degenerálásnak kerék
kötője leend. Ellenkezőleg, szentül meg vagyok győződve,
hogy positiv irányban is szép eredmény fogja jutalmazni
fáradozásunkat.
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Erdélyrészi Nemzeti Vadásztársaság.
Az „Erdélyrészi Nemzeti Vadásztársaság" elnöksége
tagjaihoz a következő felhívást intézte:

Mélyen tisztelt tagtárs Ur!
Szives tudomására juttatom, hogy különösen mióta
alapszabályaink jóváhagyást nyertek, a legnagyobb szor
galommal és tőlünk telhető képességgel teszünk meg
mindent, hogy egyrészt a kitűzött céljainkat mihamarább
elérhessük, másrészt,, hogy tagjainknak az egészséges és
férfias nemes szórakozás terén a legkellemesebb napokat
biztosíthassuk.
Mint a szaklapjainkban megjelent egyes leírásainkból
is kivehető volt, — a kezdet kezdetén s a társaság valódi
alapját képező legnehezebb ponton, — a szükséges terü
letek megszerzésén, hála a magyarok Istenének, — már
legnagyobbrészt túlestünk. Ma már 50.000 holdat meg
haladó szép vadas területek állanak a fogarasi fenséges
havasok szirtjein s érdéin s az aljakban társaságunk
nemes vadásztagjainak rendelkezésére.
Természetesen kitűzött céljainkhoz képest ezzel még meg
nem elégedhetünk. Mert mi volt egyik végcélunk ? Hogy
hazánk ezen legszebb havasainak most a magyar vadász
világ szégyenére s nemzeti államiságunknak elég komo
lyan nem vehető hátrányára nagyrészt idegen külföldi
kezekben bitorolt vadászterületeit a magyar vadászok
részére vissza hódítsuk ! Ez pedig még meg nem tör
tént ! Félmunkánál tehát nem is állhatunk meg.
Mostani helyzetünk kivívása is erős fáradságos mun
kába s törekvésekbe került s balgaság volna azt hinni,
hogy a többi még elérendő dolgunk érett gyümölcskép
fog öleinkben hullani.
így tehát megalakult társaságunk nemzeti és vadászati
céljaiból folyólag nem helyes azon felfogás sem, hogy
miután mostani tagjaink részére területeink kiterjedése
elegendő, ölbe téve kezeinket, — elégedjünk meg azzal,
a mink van; s ha egyszer kivadásztuk magunkat, nem
zeti lelkiismeretünk megnyugtatásával térjünk azon boldog
hittel penáteseinkhez, hogy immár eleget téve köteles
ségünknek, a nemtörődömség kártékony pókszálaival
engedjük magunkat körülfonni!
Mentsen Isten ! A kötelességérzet ily megnyugtató gon
dolataiban még nem ringatódzhatunk ! A kezdet nehéz
ségén, — mint mondtam, — átestünk. De ép ezen kel
lemesebb és könnyebb helyzetünk teszi kötelességünkké
a felvállalt munka folytatását egész a . . . befejezésig 1
Már pedig mindnyájunk által egyformán szeretett Ha
zánk érdekében hiszem s tudom, hogy a legmegerőltetebb
munkálkodásunk is csak a játszi öröm s kedvtelés érzé
sével hat. Annál kevésbbé panaszkodhatnánk tehát jelen
esetünknél, midőn nemzeti ügyünk istápolására irá
nyuló törekvéseink fáradalmai, tulajdonképen csak egyik
férfias, nemes szenvedélyünk kielégítését kívánják!
Egy igazi eset az ezer közül, — melynél a hasznos a
kellemessel kapcsolatban van.
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Nem folytatom tovább. A magyar vadászvilág s igy
mélyen tisztelt Tagtárs Ur erős hazafias vadászszelleme
megérti a törekvést! De biztosan tudom, hogy ezen tö
rekvést saját leikével pártolja és elősegíti!
Röviden akarom csak megjegyezni, hogy céljaink
.további eléréséhez vagyoni és erkölcsi segítségre van
szükségünk. A többit, az ügyünkkel összeforrt igaz szere
tetünk s akaraterőnk fogja elvégezni.
Az említettekhez azonban szükségünk van hazafias
tagjainknak pártolására is. A sok vesszőből készült cso
mót oly nehéz eltörni!
Mellékelek tehát tisztelettel egy belépési nyilatkozatot
azon kérésemmel, hogy társaságunk részére legalább egy
ismerősét megnyerni szíveskedjék.
Ne aggódjék azon, hogy talán nem lesz hol vadászni !
Van elég hely; bárcsak látogatnák tagjaink szorgalmasab
ban szép havasainkat.
Az aláirt nyilatkozatot s a beiratási dijat szíveskedjék
február hóban beküldeni, hogy ugyanazon hónap végén
megejtendő rendes évi közgyűlésen a most belépendők
felvétele iránt intézkedhessem.
De ezen kis zaklatásért nem szabad ám megneheztelni.
Ugy-e nem ? Hisz igazán csak jót akarunk!
Hazafias vadászüdvvel és mély tisztelettel.
Erdélyrészi nemzeti vadásztársaság Nagysinken, 1905.
év január hó 15-én.

Craus Géza Aladár,
alelnök.
*

Ebből a meleghangú felhívásból megértheti mindenki
a vadásztársulat nemes törekvését. Olvasóink is bizonyára
figyelemmel kisérték azt az élénk mozgalmat, melyet
fáradhatatlan alelnöke a társulatnak évekkel ezelőtt abból
a célból indított, hogy hazánk egyik legvaddúsabb és
legszebb vadászterületét idegen honpolgároktól visszahó
dítsa. Crausnak soha nem lankadó ügybuzgalmát máris
siker koronázta, mert az ország minden vidékéről jelent
keztek az igaz vadászok sorából támogatói, de azért
még mindig nem elegen arra, hogy a megindított akciót
a legszélesebb mederben folytathassa. Ezért szólalunk
fel mi is, és kérjük mindazokat, akik még nem tagjai e
vadásztársaságnak: lépjenek mihamarább kebelébe. A
fogarasi havasokban vadászhatni medvére, farkasra, zergére, vaddisznóra, őzbakra, siketfajdra, császármadárra s
van kilátás rá, hogy rövidesen szarvasokat is telepít az
uj társaság. Olyan változatos és ezért élvezetes vadcsa
patokra sehol máshol nem számíthat az ember, mint a
fogarasi hegyekben.

Imecs Béla.
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Kutyám érdeme!
Ezt a furcsa című elbeszélést azzal kezdem, hogy nem
messze a lakásomtól, az erdőben van egy természetes
halastavunk, melynek lakói között gyakran garázdálkod
nak a drávaparti vidrák. Ezekre fájt az én fogam nagyon
és annyival inkább, mert bármennyit jártam is utánuk,
nem volt szerencsém egyhez sem, míg az erdőőrnek
fényes nappal a nádasból hajtott ki egyet a vizslája és
még ugyanazon héten másikat is lőtt szintén nappal,
kerülő útjában.
Persze irigykedtem úgy magamban, de hogy meg ne
lássák rajtam, jártam tovább utánuk — azonban hiába. E
télen, az első erős fagyok után jeget vágattam a halastavon
és az erdőőrt rendeltem oda felügyeletre és a fuvarosok
számontartására. Délután 3 óra lehetett, midőn a mun
kálat második napján pointer szuka vizslámmal odaérkez
tem. Az erdőőr azzal fogadott, „hogy itt volt ám a vidra
az écaka, mégis hempergett ott a rekettyebokorban. Itt
van lukja a partoldalban, a füzfatuskó gyökerei alatt, de
nincs bent, mert a nyoma is kivezet, meg az én vizslám
már kiszaglászta az imént, de úgy látszik üres a vidra
barlangja.“ E közben együtt lépegettünk a vidra csapáján,
szemléltük a friss csapát és az össze hempergetett havat,
magyarázni kezdtem az erdőőrnek, hogy a vidrát legbiz
tosabban úgy lehet megfogni, ha a csapóvasat a járása
útjában földszintre beássuk és rája homokot öntve, annak
tetejébe megbüdősödött halakat helyezünk.
Ugyanis a vidrának az a szokása, mint a kutyáknak,
hogy t. i. minden dögre ráhempereg; ha tehát a dög
alatt csapóvas van, akkor abban megfogódzik. Alig volt
időm befejezni oktató tanácsomat, midőn arra lettünk
figyelmesek, hogy az én vizslám végig sétált a vidra
nyomán fel a partoldalig, s ott a nyílás nélküli, jeltelen
földön erősen kaparni kezdett és a legnagyobb ámulaI tunkra egyszer csak elvonítja magát és félreugrik a kikotort lyuktól. Természetesen azonnal megértettük a hely
zetet s mindketten odafutottunk töltött, felhúzott fegyve
reinkkel, azután pedig az egyik jégvágó napszámost haza
szalasztottam a dakszlikutyámért, hogy egy kis iskolát
tartsak velők; ez azonban majdnem balul ütött ki. Két,
középerős dakszlim van, melyek bátran járnak a kotorékba
és most is versenyezve ugrottak be a vizsla által kotort
nyíláson, mely a vidra odújába nyílott. De alig mentek
be, a kan nyomban vonítani kezdett és keserves hangok
kal futott kifelé; a szuka azonban bent maradt, s amint
közvetlen közelből figyeltem : nagyon meg volt lepetve
és mozdulatlanul, ijedt tekintettel bámult valami ismeret
len „szörnyetegre," melylyel harcra kelni nem volt bátor
sága. Ekkor jutott eszembe a vidra rettenetes ereje az
én kis dakszlimmal szemben, s egy pillanat alatt átgon
dolva a veszedelmet, hirtelen kirántottam a kis szukát,
mielőtt a vidra rátamadhatott volna. Most aztán emberi
észszel és emberi fölénynyel fogtunk a munkához, melyet
ásó, kapa kezdett és puskadörej fejezett be. Végered-

I
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ményképpen egy akkora kan vidra került napvilágra
összeroncsolt koponyával, mely bizony talán még a vizs
lámmal is megbirkózott volna, a kis dakszlikat pedig könynyűszerrel másvilágra terelhette volna. Orrahegyétől farka
végéig 110 centi volt a hossza, a súlya meg épperi 8
kilogram.
£
|

A n ém e t c s á s z á r lőjegyzéke. Kevés halandó ho
zott a múlt évben annyi darab vadat térítőre, mint a
németek szerencsés kezű császárja, 11-ik Vilmos. Az 1904.
évi lőjegyzéke szerint a német császár lőtt
2 db. jávorbikát,
53 db. szarvasbikát,
1 db. dámlapátost,
76 db. vaddisznót,
25 db. őzbakot,
1 db. rókát,
18 db. nyulat,
291 drb. üregi nyulat,
5 db. siketfajdot,
3358 db. fáczánt és
12 db. különfélét.
A s ö ré te s lőfeg y v e rc sö v e k tisz títá s á ró l. Egy vén
praktikus vadászember írja, hogy ő fegyvereit nem csepüvel vagy kóccal takarítja, mert az tudvalevőleg erősen
hozzátapad a puskavesszőhöz, s az olajozott kócot ne
hezen lehet lefejteni róla s amellett az ember a kezét
nagyon összepiszkolja. Hogy ezt elkerüljük, célszerűbb a
puskavesszőre kócz helyett egy db. olcsóbb fajta flanellt
csavarni s azzal a fegyvercsövet tisztára kihúzni. Beolajozásra egy másik darab olajos flanell szolgál. Ez az
eljárás nemcsak gyorsabb, de sokkal tisztább is, mint a
kóccal való takarítása a fegyvercsöveknek.
A vidra. Egy karintiai vadász beszéli el ezt a kis
történetet. Vadkacsára vadászván, kőzvetetlen a tó partja
mellett úgy sebzett szárnyon egy fiatal kacsát, hogy az
nagy félkört irva a levegőben, a tó közepe táján hullott
a vízbe. Onnan aztán sebes úszással igyekezett a ná
dasba. A vadász kutyája rögtön a vízben termett és ha
marosan eltűnt a kacsa után a nádasban. Pár perc múlva
a nád egy helyen újra szétnyílt s az eb kijött szájában
valami sötét tárgygyal. Egyszerre csak az eb mögött a
vizszinen vidra tűnt föl s gyors igyekezettel üldözte az
ebet. A vadász nagy érdeklődéssel figyelt. Azt látja, hogy
mikor már a vidra az eb farkát majdnem elérte, hirtelen
a víz alá merül s úgy támadja az ebet a viz alatt. Csak
most vette észre a vadász, hogy a kutya szájában nem
a vadkacsát hozza, hanem egy fiavidrát. Ámbár az ebet a
vidra a viz alatt folyton mardosta, az nem eresztette el
a zsákmányát, hanem kiúszott vele a partra, hova a fel
dühödt vidra is követte, amelyet aztán a vadász lepuffantott. A vidra szoptatós volt. A dolog úgy történhetett,
hogy amint az eb a kacsa után keresgélt, a vidra vac
kára bukkant s ott fölkapván egy fiát, azzal odébb állott,

mire a közelben levő vidra utána iramodott. Az ebet a
vidra véresre mardosta.
A v ad h ú s m int táp lálé k . Általánosan az a nézet
uralkodik orvosi körökben, hogy a különféle vadak húsa
könnyebben emészthető és táplálóbb, mint ugyanoly menynyiségü marhahús. Sok függ azonban attól is, miként
készítik azt a szakácsok el, mert a nagyon fűszeres, túlzamatos lével (szószszal) készült vadpecsenyéket az em
beri gyomor nehezebben dolgozza fel. Jól kisütve csak
tisztán, tehát szósz nélkül — a vadpecsenyét különösen
a bélhurutban szenvedőknek ajánlják, mert mivel teljesen
megemészti a gyomor, nem marad semmi vissza a belek
ben. Ellenben csúzos és köszvényes bántalmaknál a na
gyon tápláló vadpecsenyéket csak kis mértékben fogyaszszuk, mert a vérképződés folyamatát elősegíti a nagyobb
mennyiségben fogyasztott vadpecsenye, minek következ
tében vértorlódás, fejfájás, szédülés és egyéb bajok is
keletkezhetnek.
F ra n c z ia o rsz á g b e v é te le i a v a d á s z a tb ó l. Néhány
év óta a vadászat Francziaországban lendületet kezd venni,
miután már ott is belátták, hogy egy vaddal benépesített
ország sokféle előnyöket teremt. Még csak két évtizeddel
ezelőtt is Francziaország összes vadszükséglete a külföldi
| államokból került ki s ezen a réven tekintélyes pénz
j összeg ment ki az országból. Ezt belátva, számos vadász
I egylet alakult, melyek első sorban feladatul tűzték ki
maguknak, hogy a vadszegényvidékeket külföldről hoza
j tott élő vaddal benépesítsék, azt ápolják, óvják és tenyész| szék. Alig pár év leforgása után azután már csökkent a
| lőtt vad bevitele olyan mértékben, amint az ország vad
! állománya gyarapodott. Hogy Francziaországnak manap
J ság milyen bevételei vannak a vadászatból és üzeméből,
kitűnik egy legújabban közzétett jelentésből, mely szerint
1904-ben Francziaországban 150,000 drb vadászjegyet
I adtak ki, melynek darabjáért 30 frankot kell fizetni. A va
| dászebek adójából 3 és fél millió frank folyt be. Minthogy
a lőpor Francziaországban szintén egyedáru, mint minálunk, az államnak ebből szintén szép bevétele van. A
jelentés szerint Francziaországnak a vadászatból 25 millió
frank bevétele volt a múlt évben.
A v a d h u sp ia c á lla n d ó s ítá s a . A főváros közélelme
zésének nagy hiánya, hogy a vadhús hiányzik a piacá
ról. A vadhús, amely alkalmas lenne arra, hogy a sze
gény népnek olcsó és jó élelmet biztosítson, a budapesti
piacon csak luxus cikk. A vadászterületekről egyenesen
Bécsbe viszik az elejtett vadat. Egyszer egy vadászterü
let tulajdonosa a körvadászat egész zsákmányát Buda
pestre küldte. Több ezer nyulat küldött a fővárosba.
Néhány napig potom áron vesztegették a nyulat a vásárcsarnokban. A nagyközönség azonban nem tudott róla s
a nyúl nagy része megromlott. A beküldő nem kapott
érte semmit. Nem is küldött többet' egy darabot sem
Budapestre. A minap Nádasdy Tamás gróf, az Orszá
gos Vadász-Védőegyesület elnöke arra kérte a fővárost,
hogy a vadhús elhelyezésére megfelelő hütő-berendezé-
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seket csináljon s akkor Budapestre fogják küldeni a va
dat. A közélelmezési ügyosztály a kérelem sürgős telje
sítését javasolja a tanácsnak.
Rénszarvasok telepítése Poroszországban. Az
ibenhorsti porosz kir. főerdőgondnokság területén a rén
szarvas meghonosításával tesznek kísérletet, mely ha beüt,
* Házasság. Fröhlich Brúnó m. k. erdész január 9-én
úgy Poroszország összes keleti pagonyaiban meg fogják
azt telepíteni- A königsbergi vadaskertben már huzamosabb nőül vette Kaffka Margit írónőt Miskolczon.
idő óta kísérleteznek rénszarvasokkal. Az ottan tartott
* Stainer Gyula jó hírnevű körmendi magpergető
állatokat a gondnokság egy ideig a magas északról hoza tulajdonos a napokban küldte szét legújabb árjegyzékét.
tott mohával etette, később azonban kísérletképpen az Aki meg nem kapta volna, fordúljon hozzá, készséggel
ibenhorsti főerdőgondnokság területén nagy mennyiségben megküldi azt bárkinek portómentesen.
* Fagydaganatok gyógyítása. Az emberi test meg
előforduló mohával próbálkozták meg s ekkor kitűnt,
hogy a rénszarvasok sokkal jobban gyarapodtak, úgy, hogy fagyott helyei, melyek időközönként fel is szoktak újúlni,
most kizárólag azzal etetik azokat. Az ibenhorsti pago rendesen nagy fájdalmat okoznak. Ezen fagydaganatok
nyokba telepített rénszarvasoknak tehát a legnagyobb tél elmulasztása igen nagy jótétemény a szenvedőre nézve.
ben sem fog a takarmány hiányozni, miután már északi Elmulaszthatjuk pedig a következő kenőcsök által: 1.
hazájukban hozzá lettek szoktatva, hogy a mohát a mély Unguentum oxigenatummal. A gyógyszertárakban rend
hólepel alól kikaparják. Ahhoz is bíznak a telepítők, hogy szerint kapható, de csak kisebb mennyiségben szerzendő
a rénszarvas a már ott meglévő vaddal, a jávorszarvassal, I be, mert nem áll el sokáig és hatását gyorsan veszti,
jól meg fog férni s csupán amiatt aggodalmaskodnak j A leghatásosabb gyógyszer felfakadt fagydaganatok gyó
még, hogy a rénszarvasok kéreghántással nem fognak-e gyításánál. Házilag is készíthető oly módon, hogy 10 súlyI rész tiszta, mérsékelt melegnél olvasztott disznózsírhoz egy
károkat okozni.
Főrangú vadásznők. A portugál királyné s az anyja, rész salétromsavat keverünk. Használatánál azonban lea párisi grófné, a legjobb vadászok közé tartoznak egész I gyünk óvatosak, mert azonkívül hogy némi mérget is
Európában. Amélie királyné mostani angolországi és fran tartalmaz, a fehérneműt is megtámadja. 2. Wahler-féle
ciaországi időzése alatt is kitűnt a vadászerényeivel. A kenöcscsel. Nevét feltalálójától, Wähler kupferzelli ielkészlegjelesebb lövőket is bámulatba ejti szabados, biztos lö j tői kapta. Régi, de még mindig nagyon keresett szer a
vésével, amely nagyon ritkán téveszt célt. Az anyját pe- |; fagydaganatok ellen. Készítési módja a következő; fogunk
dig, a párisi grófnét Dianának nevezik vadászatban való egy vasedényt és benne Va kg. ürűfagygyút ‘/2 kg. disznó
kiváló ügyessége miatt. Íme egy jellemző anekdota róla: i zsírral felolvasztunk, aztán hozzáadunk 60 gr. igen finom
A párisi grófné egy alkalommal a Tife hercegi pár ven vasport, vagy vasoxydot s ezzel együtt addig főzzük, míg
dége volt a pompás aberdeenshirei, skótországi birtokon, színe fekete nem lesz. Most a folyadékot állani hagyjuk
mely a leghíresebb vadászterületek egyike. A nagyszámú addig, míg a fel nem oldott vasrészek le nem üllepednek.
meghivotlak nagy meglepetésére a párisi grófné tiz pus- ) Ekkor a többit leöntjük. A megmaradt részhez hozzá
kalővést tett egymásután alig egy perc alatt s mind a keverünk 60 gr. velenczei terpentint, 15 gr. bergamotttiz lövésre egy-egy fácán bukott a földre. Ezzel szemben olajat és 30 gr. faolajjal hígított Bolust. Az így nyert
viszont fölemlítik, hogy ugyanekkor egy királyi “vendég kenőcsöt vászonra kenve használjuk; felfakadt sebek gyó
puskája tízszer egymásután mondott csütörtököt. Az an gyításánál pedig tépésre vagy gyapotra kenve alkalmazzuk.
gol ladykra igen nagy hatással van a párisi grófné e va Ha a seb gyógyúltnak látszik is, ajánlatos a kenőcsöt még
dászati kiválósága; a legnagyobb részük most szenve egy darabig használni, hogy a gyógyúlás teljes legyen.
déllyel követi a férjét vagy a fivérét a hegyekbe, szarvas Előnyösebb mint a jódkenőcs, mert ezt nem mindenki
vagy fajdkakas vadászására, némelyek közülük nagyszerű állja ki. 3. Van még egy alkalmas házi kenőcs; melyet
a következőképen készítünk : egy jó darab szalonnát
ügyességet fejtenek ki.
Nőnimródok. A nők közül Angliában és Amerikában gyertya módjára meggyújtva ferdén tartunk egy darab jég
hódolnak legtöbben a vadászatnak. Északamerika asszo felett. A jégre húllott cseppek mélyedést vájnak a jégbe
nyai közül egy ottani vadászlap szerint 1300-nál többen s ezen mélyedésekben képződik a kenőcs. Különösen
alkalmas szer a kezek, lábak és az arc nagyobb kiterje
űzik e nemes férfias sportot.
désű fagybántalmainál. Hatását még fokozhatjuk is az
által, ha néhány csepp arnica- vagy abrotanumtincturát
teszünk beléje.
* A paradicsom és az angolok. Angolországban
igen nagy becse van a paradicsomnak, mert az emberi
test minden szervének működésére kedvezőleg hat, de
főleg a májra. Persze Angolország nagy éghajlati nehéz-

I
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ségekkel küzd a paradicsomtermelés tekintetében és kénytelenek ott óriási kiterjedéssel bíró melegházakban foglalkozni a paradicsomtermeléssel. Az értékesítési ár ott kitűnő,
mert a különböző évjáratok szerint kilójáért 1 K 20 f-től
egész 6 K-át kapnak. A melegházi termelésnél a paradicsom
finom héjú és gyenge húsú. Legaromatikusabb fajták: Frogmose selected, Hamgreen favourite, Early Ruby, Miss Alice
Roosevelt, Golden Jubilee. — A mivelés Angolországban
akként történik, hogy márciusban melegházban ültetik el
ritkásan. Onnan átültetik cserepekbe; ezekből, amint a
gyökerek a cserepet elfoglalták, megint nagyobb cserepekbe
ültetik át, végre május végén szabadba 50—70 cm. távol
ságra egymástól kiültetik. A földet erősen nem trágyázzák,
mert különben nagyon a levélbe megy a csirás. A mésztrágyát kedveli. A lombhajtásokat egy-kettő kivételével
idejében el kell távolítani. Nálunk, a mi kedvezőbb ég
hajlatunk alatt a paradicsomtermelés kevesebb teketóriával jár.
* A h angyák é s a rétm ivelés. A hangyák nagyon
kellemetlenekké válnak a réteken, ahol zsombjaikkal a
földet egyenetlenné teszik. Ha sok a hangyaboly a réteken,
akkor ezeket le kell vágni és compostrakásra hordani.
Ezt a munkát gyorsan kell végezni, hogy a hangyák nagy
részt a zsombokkal együtt lekerüljenek a rétről. A compostrakást forró vízzel kell leönteni és megölni a hangyákat
épúgy, mint bábjaikat is. A réteken maradt hangyabolyfoltokat legjobb szénkénegezni. így aztán kivesznek a
hangyák a rétekről.
* H ű th e tő é s fű th e tő vasúti kocsik. A porosz kir.
államvasútak a kereskedelmi kamara javaslatára kettős
falazattal bíró vasúti kocsikat hoztak be, melyeket télen
fűteni, nyáron pedig hűteni lehet. Az egyszerű falazattal
biró kocsik e célnak nem feleltek meg. Sem a hűtés,
sem a fűtés azokban jól nem ment.
* A g a n c s o s őz-su ta . Szinyérváraljáról irják, hogy ott
deczember 3-án egy vadász olyan őz-sutát lőtt, melynek
a fején agancs-szerű kinövése volt; és pedig az agancs
szár 8—10 cm. hosszú gömbalakban végződött, szőrrel
borítva, a másik agancsszár kisebb gömbszerű volt. Az
őz-suta különben teljesen ép és egészen kifejlődött szép
példány volt.
* M ennyibe került a londoni k ö d ? Mint jelentettük,
karácsony előtt olyan köd borította Londont, hogy minden
forgalom fennakadt s a sürü köd miatt nagy zavarok
támadtak. Hajók nem érkezhettek meg s nem indulhattak
el, úgyszintén a vasúti forgalom is fennakadt. Hét napon
át majdnem teljesen szünetelt a hajóforgalom a Temsén.
A köd Londonnak kiszámíthatatlan károkat okozott. Vál
lalkozók és kereskedők körülbelül tiz millió fontra becsü
lik a köd miatt szenvedett károkat. Azok az áruk, ame
lyek a közlekedési akadályok miatt csak karácsony után
értek Londonba, egy millió fontot érnek.
5 M éh c sip é sek . A méhcsipés káros hatása nem min
dig egyforma az embernél; míg némelyeknek égő fájdal
makat okoz és a megcsípett hely nagyon feldagad, sokak
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[ még el is ájulnak és pár napig gyengélkedők, mások
( ellenben csak nagyon kevéssé érzékenyek iránta. Minél
tovább marad a fulánk a sebben, annál jobban kiürül a
j méreg, mely a fulánkban van. Azért kell a fulánkot
i eltávolítani, a sebet esetleg ki kell szívni vagy kinyomni
i és a következő szerek egyikével bekenni, úgymint: édes
| tej, nedves föld, hagyma v. dohánylé, sósvíz, ecet (Arnica
I tinctur?). Jó hatása van még a hámozott burgonyának és
összenyomott petrezselyemlevélnek.
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ * í¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

j
Sz. B. úrnak K. A fogolymadarak közűi megállapítani azt, hogy
melyik a kakas és melyik a tojó, nem olyan egyszerű, amint azt Ön
is levelében Írja. Legtöbbször azonban eltaláljuk a valót, ha arra a
fogolymadárra, melynek h á ta ezüstszínű, azt mondjuk, hogy e z k a 
k a s, mert a tojó hátának tollazata sötétebb barnás.
K. S. úrnak D. Új lábbelijének talpát tartósabbá teheti, ha azt
használat előtt kenceolajjal jól teleszlvatja. A csizma egyéb részeit
kenje be olvasztott parafinnal, melyhez kevés benzint is keverjen. Az
így kezelt lábbeli kétszer annyi ideig tart, s ami a fő, nem könnyen
ázik át.
H. D. úrnak H. Az őzek a fiatal dohánypalántákban nemcsak az
által okoznak kárt, hogy azokat összevissza tapossák, hanem az által
is, hogy a friss vezérhajtást lerá g já k.
I
I

S z a k tá rs a k ! Ha hirdetéseket küldtök vala
mely lapba, ne feledkezzetek meg a Magyar
Erdészről sem ; tudjátok, hogy az semmiféle tá
mogatásban sem részesül s csupán az előfizetési
és hirdetési dijakból tartja fenn magát.

|
j
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E rd ő ő ri s z a k is k o lá t
jó sikerrel végzett r. k. valíásu, 20 éves, a vadászatban teljesen jártas
egyén, aki az erdészetnél már alkalmazva volt, megfelelő állást keres.
Cím a szerkesztőségben.

22. szám.

faelad ási hirdetmény.

A munkácsi szolgabirói járásban fekvő árdánházi volt úrbéresek tulajdonát képező erdő
1905. évi rendes vágásterületén található
250.000 1 éves a k á c zc sem e te megvételre és1893—
10 $»-nél vastagabb 1976 drb tölgyfa: 740
k e r e s t e t i k ; ajánlatokat „Vadász“ alatt továbbit a kiadóhivatal.
m3 mű- és 75 m3 tüzifatömeggel; valamint 336
drb bükkfa: 240 m3 tüzifatömeggel 8681 ko
rona azaz nyolezezerhatszáznyolezvanegy korona
felvétetik egy vízierővel hajtott fűrészhez vízőrlő malom kikiáltási becsár alapul vétele mellett 1905. é vi
mal. Szerény igényű pályázók, kik bükkfaléceknél dol m árcziu s hó 1-én, d. e. 10 ó ra k o r, az
goztak, előnyben részesülnek.
árdánházi hitelszövetkezet termében, a legtöbbet
A ntalóczi U rad. erd ő h iv a ta la Ígérőnek el fog adatni.
via Ungvár.
Az árverés zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvá
nos szóbeli árverés.
Bereg vármegye munkácsi járásának főszolgabirája.
Bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-a teendő le
5389/904. ki. sz.
az árverést vezető elnök kezeihez.
Utó- és távirati, valamint a feltételekbe ütköző
ajánlatok el nem fogadtatnak.
Az árverési és szerződési feltételek alólirottKözhírré teszem, hogy a Drágabártfalva köz nál, valamint a beregszászi m. kir. állami erdő
ség 1904. évi rendes vágásterületén levő, leg hivatalnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
nagyobbrészt műszaki célokra alkalmas s 20063
Árdánháza, 1905. február hó 5.
(huszezerhatvanhárom) koronára értékelt 217

Fűrészmester

Faárverési hirdetmény.

Ú rb éres elnökség.

tőtölg yfa
Drágabártfalva községházánál 1905, é v i feb
r u á r hó 22-én d. e. 10 ó ra k o r megtartandó
zárt ajánlattal egybekötött nyilvános árverésen
egy tömegben esetleg csoportonként el fog adatni.
Az árverési feltételek hivatalomban és Drága
bártfalva község elöljáróságánál megtudhatók.
Munkács, 1905. évi január hó 31-én.

Papp József,
főszolgabiró.

-----» *----- 1
tlaoo egri borok. |

Kitűnő zamatu, sajáttermésü, tisztán kezelt

fehér a sz ta li 44 fill., p ecsen y eb o r
64 fill., v ö rö s b o r 64 fill.
G p e v ÍP C
U W M C S
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'l i n e

érseki erdőmester
F e l s ő - T á r k á n y (Hevesm.)

árverési hirdetmény.
Sáros vármegyében-, Magyarjakabfalu község határában
fekvő, az ottani volt úrbéresek erdejében kihasználásra
engedélyezett, lebélyegzett és megszámozott 5545 darab
je g e n y e íe n y ű tö rz s folyó évi fe b ru á r hó 2 3 -á n
d é le lő tt 10 órak o r Magyarjakabfalván. a községi biró
házában megtartandó zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött
szóbelí'versenytárgyaláson a legtöbbet Ígérőnek eladatni fog.
A hivatalos becslés alapján ezen törzsek fatömege
6986 m3 haszon- és épületfa — és 1132 m8 tűzifában
állapíttatott meg.
A becsár, mely egyszersmind kikiáltási ár, 34,000 korona.
A versenyzők által leteendő bánatpénz : 3400 korona.
Árverezni kivánók felhivatnak, hogy fenti bánatpénzzel
és 1 korona bélyeggel ellátott ajánlataikat, a melyekben
a megajánlott vételár számokkal és betűkkel tisztán ki
írandó, s a melyben határozottan kiteendő, hogy ajánlat
tevő a szerződési feltételeket ismeri és magát azoknak
feltétlenül aláveti, a fenti napon, a szóbeli árverés meg
kezdése előtt, az árverelő bizottságnak adják át.
Utó, vagy későn beérkezett, vagy oly ajánlatok, melyek
a megállapított szerződési feltételektől eltérnek, figyelembe
nem vétetnek.
Az árverési és szerződési feltételek az eperjesi m. kir.
állami erdőhivatalnál a hivatalos órák alatt és Magyar
jakabfalu község volt urb. elnökénél bármikor megtekint
hetők.
Magyarjakabfalu, 1905. évi január hó 30.

K o v a ly J á n o s ,
körjegyző.

R evak János,
volt urb. elnöke.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári.
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IV. évfolyam.
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MAGYAR E R D É S Z
Megjelenik minden hó 1-én és 15-én.
Előfizetési ár:
Egész é v r e ................
Félévre ......................

14 K
7 K

S z e rk e s z ti és k ia d 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 dijak, valamint a lapba szánt közlemények küldendflk. |

J{ére/errj.
A M agyar Erdész április elsején ötödik
évfolyamába lép.
Tisztelettel kérjük mindazokat, akiknek elő
fizetése lejárt, hogy szíveskedjenek tartozá
saikat mielőbb kiegyenlíteni, nehogy e m iatt
a lap szétküldésében zavarok keletkezzenek.
A z előfizetés lejárta a cimszalagról meg
tudható.
■V*

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * *

R o v á s .
Irta : F o g a ssy G yula.

Sokszor és sokat foglalkoztam azzal a gon
dolattal, hogy az Orsz. Érd. Egyesületet hogyan
lehetne agilisabbá, működését ismertebbé és
ezzel a közjóra való törekvését szélesebb kö
rűvé tenni. Mert hiába tagadnék a tényt, hogy
létezéséről, működéséről — nagy vagyona és
tagjainak tekintélyes száma mellett — az ország
alig vesz tudomást. Szakközlönyünk létezéséről
sokan, nagyon sokan nem bírnak tudomással,
s így erdészetet érdeklő ügyeket, sőt pályázato
kat is közlönyünk megkerülésével a „Köztelek
ben tesznek közzé.
Ennek okát fürkészve, azt mint Földes szaktársunk, magam is részben abban találtam : hogy
az egyesület vezetésében nincsen eléggé kép
viselve az ország független nagybirtokos osz
tálya; részben pedig azon körülményben, hogy
hazai erdőgazdaságunk ezen vezető, irányító
testületének hiányzanak azon szervei, melyek a
főben feldolgozott, megérlelődött eszméit tovább
vezetnék, annak a társadalomba utat nyitnának.
S míg egyrészt ezen szervek a központ által
felvetett eszmék részletes feldolgozására lenné
nek hivatva, másrészt ismét feladatuk volna az
egyes vidékek erdőgazdasági fogyatkozásait, szük

Reklamációk
SZÉKELY és ILLÉS céghez
Ungvárra intézendők.

ségleteit kutatni, azokat megvitatva, a szükséges
reformokra az Orsz. Érd. Egyesület figyelmét
felhívni; az erdőtisztek és altisztek jogos kíván
ságait tolmácsolni.
Ezen vidéki egyletek jegyzőkönyveiből, elő
terjesztéseiből az időközi állapotok hű képét
nyerné, mondjuk az anyaegylet, s tekintélyének
súlyával azután érvényt is szerezhetne úgy az
erdőgazdaság, mint annak szolgálatában állók
jogosult kívánságainak.
Ez idő szerint az egyes vidékek óhajtásait, szük
ségleteit csak egyes szaktársaink tolmácsolják;
de nem állíthatjuk: hogy az ország erdészeti
viszonyait részleteiben teljesen ismerjük. S nem
is fogjuk megismerni — ez úton haladva —
soha; mert mindenütt nem volt és nem is lesz
arra hivatott emberünk.
De feltéve, hogy volna is, ezekre a közlemé
nyekre mindenkor rásüthetjük az egyéni fel
fogás bélyegét. S azért ezek a szakbeli közle
mények soha sem bírnak azzal a súlylyal, mint
az arra hivatott testületek egyik-másik irányban
felemelt szava. Hogy azonban az alakítandó vi
déki egyletek kellő eredménynyel működhesse
nek, megnyerendők azok részére a kerületben
lakó erdőbirtokosok is ; s részükre a vezetésben
— szakemberekkel együtt — előkelő helyek
biztosítandók.
Ezzel erdőbirtokosainknak mód és alkalom
nyujtatnék arra, hogy a hazai erdőgazdaság
„munkásaival“ közelebb érintkezésbe lépve meg
ismerkedjenek.
De tudomást szereznének egyúttal a modern,
äz észszerű erdőgazdaság szükségletei és kö
vetelményeiről, annak magán és közgazdasági
fontosságáról is. A közelebbi érintkezés nem
csak a magyar erdőtisztikar becsülésére, de sok
szor az elhibázott gazdálkodás beismerésére ve-
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zetne. Amiből viszont úgy a gazdaságra, mint
a tisztikarra csak áldás fakadna.
Részemről már régen szükségesnek tartottam
úgy az erdőgazdaság érdeke, mint az egyesület
és saját jól felfogott érdekünkben a vidékek sze
rinti tömörülést. Ezen oknál fogva szegődtem
Pauer Jenő szaktársunk által megpendített er
dészeti irodalmi körök eszméjének pártolóihoz.
S midőn a M. E. 1903. évi 13. számában ki
fejtettem erre vonatkozó nézeteimet, egyúttal rá
mutattam arra: hogy ezen eszme felkarolására
egyenesen az Orsz. Érd. Egyesület van hi
vatva. A z t erkölcsileg támogatni, s ha szü k 
séges, anyagilag is gyám olítani — hogy úgy
mondjam — k ö t e le s s é g e Mert végre is, mire
való annak nagy vagyona? „Hogy Magyarország erdőgazdaságának érdekeit megóvja
és előmozdítsa; s hogy az erdészeti magyar
irodalmat fejlessze, az erdészeti szakismere
teket terjessze."
Vájjon lehet-e az erdőgazdaság érdekeit job
ban előmozdítani, mintha annak eszméit lehető
széles körben terjeszteni, annak érdekkörébe
minél több intelligens elemet, nagybirtokost bele
vonni iparkodunk?
Szerény véleményem szerint erre jobb módot
nem találhatunk. Erre pedig az Orsz. Érd. Egye
sület, mint az egész ország erdészeti érdekeit
felölelő testület, kevésbbé képes, mint a szóban
forgó vidéki egyletek.
Hiszen míg az egyesület az ország valamely
részén ismételten megtarthatja közgyűlését, ad
dig évtizedek peregnek le és az akkor elhintett esz
mék — ápolás híján — a feledés örvényébe
merülnek; míg a vidéki egyletek az érdeklődést
jobban ébren tarthatják, az elvetett magot állan
dóan ápolhatják és gyümölcsözővé tehetik.
A vidéki egyletek tehát arra lennének ki
vá lva , hogy az erdőgazdaság ügyét egyenkint szükebb körben ugyan, de részleteiben
és együttesen annál nagyobb sikerrel szol
gálják.
Itten tehát nincsen helye a féltékenykedésnek !
Minden magyar erdész szivében egyformán mé
lyen gyökerezik a hazai erdészet szeretete, s
nincsen egy is, aki azt tekintélyében elismert
nagynak és virulónak látni nem óhajtaná.

ERDÉSZ

23. szám.

Csak a helyes k'apcsot kell megtalálni, mely
a vidéki egyleteket az Orsz. Érd. Egyesülethez
fűzze. Ez lesz a bizottságnak legfontosabb fel
adata !
Az országos erdészeti Egyesületnek — mellék
szervek nélkül — soha sem lesz módjában a
részletekkel, egyes vidékek szükségleteivel oly
behatóan foglalkozni, mint azt a kisebb terüle
tekre kiterjedő egyletek tehetik.
Az erdészeti irodalmi körök lényegében a vi
déki egyletek szerepére lettek volna hivatva; de
úgy látszik, az eszme koraszülött volt. S így a
milyen feltűnés nélkül szerény körülmények kö
zött született, úgy észrevétlenül meg is semmi
sült. Szülője elhagyta; az Orsz. Érd. Egyesület
pedig valószínűleg nem találván elég előkelőnek
származását, nem adoptálta; az elhagyott árvát
nem vette gondozásába.
Podhraczky András hercegi erdőigazgatót
őszinte elismerés illeti, hogy az eszmét, habár
más alakban és gyakorlatibb formában újra vi
lágra szólította. Az ő állása, tekintélye, bő ta
pasztalatokon nyugvó képzettsége, elég biztosíté
kot nyújt arra nézve, hogy a vidéki erdészeti
egyletek megpendített eszméjét megvalósítsa és
diadalra juttassa.

Törvényeink
és a végrehajtásuk végett létesített szer
vezetek, kiadott rendeletek s szabályzatok.
Irta M á rto n S á ndor.
Tanulmány.

Bevezetés.
A 216/1904. ein. sz. földmiv. miniszter rendelete sze
rint „a fennálló törvényeknek, rendeleteknek és szabály
zatoknak stb. elavult felesleges és a gyakorlati életben be
nem vált intézkedései, melyek fontos indok nélkül a ministérium túlterhelésére vezetnek“ — tanulmány tár
gyává teendők lévén, s a meg nem felelőknek találtak
módosítása iránt javaslat lévén benyújtandó: elérkezett
nek tartom az időt arra, hogy 21 éves gyakorlati ta
pasztalataimon alapuló nézeteimet előadjam, s ezzel foly
tassam a megindult eszmecserét, a mely hivatásszerüleg
átgondolt és megfontolt véleményeink kicserélésére a
legjobb alkalom, és ily módon ebben a munkában (a
i melyben közreműködni véleményem szerint mindenik
| magyar szaktársunknak kötelessége), én -is résztvehessek.
j| Örömmel köszöntöttem ezt a rendeletet, mert ha semmi
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sem állandó a nap alatt, akkor okot nem látok arra
fenforogni, hogy a törvényeinkhez, szabályainkhoz való
merev ragaszkodás továbbra is fentartassék.
Ugyanis az erdőtörvény is korának szülötte. Kimutat
ható, hogy az erdőpusztitás felett való megdöbbenés adta
hozzá az alapot. Ma azonban mások a körülmények.
Most megfontolás tárgyává teszi a birtokos a mivelésí
ág változtatást s az érdőbirtokos az erdőben egyik biztos
tőkéjét látja.
Az erdőtörvény teljesen helyes volt a maga idejében,
mert a viszonyokhoz illő volt. De éppen azért nem si
mul teljesen a mai korhoz. A miből pedig következik,
hogy módositani kell. A módosítás a mai kor eszméjét
tükrözze vissza, mert csak így felelhet meg céljának.
A módosításnál feladatunk hármas, u. m. kimutatni a
változtatandót és tervezni a módosítást; alkotni a mai
kor számára; előkésziteni a jövőt.
A változtatandók kimutatásánál szemügyre kell vennünk
a viszonyok változását. Vessünk csak egy pillantást a
múltba, láthatjuk azonnal a nagy gazdasági változást.
Ezelőtt 25 évvel a magtermelés volt a fő. Ezért törték
fel a legelőket; legelőt pedig az erdőkből akartak nyerni.
Ma már az állattenyésztés megfelelő módon kezd beil
leszkedni a gazdaságokba. A vasútvonalak hozzáférhe
tővé tettek eddig elzárt területeket. Tölgyfaállományaink
apadóban vannak stb. stb. Ezeket kell fontolóra vennünk
s ezeket kell irányadóknak tekintenünk a javaslatoknál.
Javaslatainktól nem lehet azt kívánni, hogy örök érvé
nyűek legyenek, mert nekünk a mai helyzethez kell al
kalmazkodnunk s ezt az alkalmazkodást az életbölcseség
egyik elve is kötelességünkké teszi. De az alkalmazkodás
ban a természetet mindig szem előtt kell tartanunk, mert
a természet alapelvei, törvényei nem változnak s csakis
az az örök igazság, a mit tőle ellesünk s tanulni tudunk.
Tartsuk tehát fáklyaként magunk előtt a természet
törvényeit s az lesz a szerencsés, aki ezeknek a törvé
nyeknek mai helyes alkalmazásához az utat és módot
eltalálja, kijelöli.
Sokan vannak, kik ma is érinthetetlennek szeretnék az
erdőtörvényt tekinteni. Azt kérdem ezektől a szaktársaim
tól : miért ne haladjunk éppen csak mi előre ? Erre nem
válaszolhatnak azzal, hogy maradjunk hátra — és azért
nem felelhetnek így, mert tudják, hogy minden intézményt
fejleszteni kell a maga idején. És én abban a meggyő
ződésben vagyok, hogy észrevételeink megtétele nem
ócsárlás vagy kicsinylés, s javaslatunk nem felforgató
törekvés, hanem a szükségesség következménye és ebből
kifolyólag szebben és jobb akarattal s az alkotók iránt
nagyobb tisztelettel eltelve nem ülhetjük meg az erdő
törvény életbeléptének negyedszázados ünnepét, mintha
az abban megkezdett alapot feljebb építeni akarjuk és a
továbbfejlesztésben önzetlenül serényen munkálkodunk.
Adja Isten, hogy ez a továbbfejlesztés jó sikerre ve
zessen s az alap helyességének és biztosságának fényes
tanújelét szolgáltassa.

ERDÉSZ
I. A z

1879.

391
évi

X X X I.

t.-c .

s

a

v é g re h a jtá s á ra

k ia d o tt re n d e le te k .

Az erdőtörvény létrejöttének alapoka a nagy erdőpusztitás, az erdőtalajok kopárosodása és a rendszertelen,
bizonytalan erdőkezelés s a nagymérvű kihasználás volt!
Tulajdonképen tehát az emberektől kívánta óvni az
erdőállományt.
Kitetszik ez a törvény anyagából és terjedelmének osz
tályozásából. Természetes csapások ellen védi az erdőt
összesen hét szakasz, emberek ellen oltalmazza 151. §
felújításáról gondoskodik 22, a kihasználás, szállításról
s vegyesekről 33. szakasz.
Tárgyaljuk a törvényt először általánosságban az állami,
magán s egyéb érdekek szempontjából.

A törvény alapcélja erdőfentartás szempontjából nem
lehetett más, minthogy a feltétlen azaz kizárólagos erdő
talaj termőképesség fentartassék s oly nagy erdőállomány
megmaradása biztosittassék a mily a hazai viszonyokhoz
képest szükségesnek mutatkozik.
A törvény e célja az állam szempontjából úgy hajta
tott eleintén végre, hogy ami erdő volt, maradjon mea
erdőnek.
a
Úgy de ez a felfogás tért veszített, mert ellentétben
állott az úrbéri törvénynyel; ugyanis voltak legelőilletősegben kiadott feltétlen erdőtalajon álló erdők, és ezek
ről a törvény nem gondoskodott s ezek kihasittatván
szabad kezelés alá kerültek.
Ezért mondták az erdőtörvény végrehajtására, hogy
hiányos, mert ezeket az erdőket nem veszi vádelmébe
Ezt , hiányt pótolja az 1898. XIX. t.-c. De nem le
hetett fenti felfogást azért sem érvényesíteni, mert a nem
lelté len erddtalajjal biró erdők talaj, más mivelési ágra
átváltoztatva, a talaj értékében emelkedést, jövedelemben
nagy többletet mutatott fel.
Ennek korrigálása a csere engedélyezés, amely már
az első tíz év alatt kezdetét vette. Lássuk most már
hogy ma, amidőn már korrektió történt, melyik a helyes
ut, amelyet az állam szempontjából követni kell
a) Nézetem szerint főleg az lehet az állam egyik célja,
hogy a feltétlen erdőtalajon az erdőállomány fentartassék
Ezt követelni, lehet is, kell is, mert nem lehet sehogysem
közömbös az államra nézve, hogy a feltétlen erdőtalaj
nak csak egy része is terméketlenné váljék. Nemzeti
vagyon- és jövedelemapadást jelentene ez; okvetlenül
kell tehát a felől intézkedni, hogy ily károsodás ne tör
ténjék. A z irtási tilalom és újraerdősítés elrendelése

ezért ily talajon fentartandó.
b) A fa továbbá a közszükséglet egyik főtárgya, Ke
nyér után a hajlék a fő. s ebben már fát használunk.
Az államnak azért oda kell törekedni, hogy minden
vidék lehető jutányosán el legyen látható a szükséglet
nek megfelelő minőségű fával, fezért általánosságban a
nem feltétlen erdőtalajjal biró erdők egy részét is fenn
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kell tartani, de csak addig menve ebben, a míg kimu-

mindkettő ad véleményt. Az intézkedési jog ma első
tathatólag többet vagy legalább is annyit jövedelmez sorban az erdészeti bizottságot illeti, de ez is csak ha
az erdő, mint a belőle válható szántóföld, rét, kert tározatot hoz, amely csupán felsőbb jóváhagyás mellett
vagy legelő stb. E tekintetben a közel jövőt is számba válik érvényessé.
kell venni.
Ily módon az út hosszúvá van téve. És mire alapítja
c)
Egyéb az erdőt fentartó okok lehetnek egészségügyi,a döntést a felső fórum: az előbbiek véleményeire, a
szépségi szempontok és a birtokosnak ily irányú akarata. melyekből — sokszor nehéz a döntést kellően eltalálni.
Azt lehet a b) pontra nézve mondani, hogy igen ne
Hogy ha már most ezeknek véleményén alapúi a dön
héz a jövedelem összehasonlitása, mert adataink héza tés, miért ne lehetne ezeket is bizonyos jogkörrel felru
gosak lesznek. Ezt elismerem, de e tekintetben nem házni.
szabad a végrehajtásnál kicsinyességig menni. Épen ezért
Nézzük a közigazgatási törvények végrehajtását.
a nem feltétlen erdőtalajnak más mivelésí ágra való
A pénzügyigazgatóság vetteti ki az adót, ellenőrzi a
átváltoztatásánál a következő eljárást tartanám megálla- szeszgyárakat, kiszabatja az illetékeket, s mégis első
pítandónak, azaz kimondatnék, hogy: a nem feltétlen fórum.
erdőtalajon álló erdők csak engedély mellett irthatók ki.
Ez helyes is. Két érdek áll egymással szemben, a
Az erdőbirtokosok ez iránti kérvényei a közig, erdészeti magán és államérdek. A magános maga magát képvi
bizottsághoz volnának beadandók, amely az illetékes szak seli, az államot a pénzügyigazgatóság. Legrövidebben
hatóság véleményének meghallgatásával a jövedelmező felvilágosítás mellett el intézhetik együtt a dolgot, nem kell
ségi s az általános szükségleti, egészségügyi s egyébb a hozzá harmadik.
kiirtani kért erdőhöz fűződő érdekek és a változás foly
Miért ne lehetne tehát az erdőhatóságot felruházni a
tán előálló viszonyok mérlegelése mellett I. fokulag hatá kisebb rendkívüli használatoknál, kisebb magánerdők
rozatot hozna. Amennyiben ezt a határozatot az érdekelt kiirtásánál, beerdősítésénél, a csemeték kiadásánál bizo
birtokos sérelmesnek találja, felebbezéssel élhetne, s költ nyos jogkörrel ?
ségére szakértői kihallgatást kérhetne.
Ez úgy az illető birtokosnak érdekében állana, mint az
Ha nem feltétlen erdőtalajon engedély nélkül irtás tör államnak, amely tartozik az adófizető polgárainak minél
tént, ennek tárgyalása hivatalból volna megindítandó, s kevesebb utánjárás mellett módot nyújtani érdekeik kielé
az összes eljárási költséget az erdőbirtokos viselné. Az gítésére.
eljárás befejeztével aztán vagy utólag tudomásúl vétetnék
Ha pedig az erdőbirtokos nem volna az erdőhatóság
az irtás, vagy pedig az újra való beerdősités rendeltetnék intézkedésével megelégedve, felebbezési jog adna alkal
el az I. fokú erdőrendészeti hatóság, t. i. a közig. érd. mat arra, hogy vélt sérelmét orvosolhassa.
bizottság által. Ha pedig az elrendelt erdősítés nem haj
És ez a jogkör az ellenőrzést is megkönnyítené, mert
tatnék végre, a mulasztás bírságolás alá esnék.
ha tudja az erdőbirtokos, hogy ügyét hol intézheti el
Ily eljárás mellett mód volna adva az erdőbirtokosnak röviden, oda fog fordúlni az erdőhatósághoz. Mig ma
saját érdekeinek védelmére, és az állami érdekek is kel annak tudatában, hogy hetek, sőt hónapok múlva kap
lően megóvatnának.
intézkedést, nem is törődik a törvénnyel, hanem úgy jár
2. Felügyelet. Ellenőrzés.
el, a mint jónak látja, és minden ily eset nem juthat a
Ellenőrzésre mindig volt szükség és mindig is lesz a felügyelőség tudomására.
mig egyik embernek a másikkal dolga leend.
Ha egy erdőhatóság lesz s ez védi az állam érdekeit,
Nem mellőzhető ezért az ellenőrzés az erdészetnél az ellenőrzés egyöntetű leend, s nem kell a mai két el
sem. Ellenőrző csak szakember lehet, még pedig, hogy lenőrző közt a hatáskörnek határait keresni.
a kellő függetlensége meglehessen, csakis állami ellenőr
Hogy az ellenőrzésre hivatott erdőhatóság mily szer
zés felelhet meg a célnak. Az ellenőrzés gyakorlása le vezettel bírna, erre nézve véleményemet később fogom
gyen egy hatósági jogkörrel biró erdőhatóságra bízva. előadni. Annyit azonban előre is jelzek, hogy a mai el
(Hogy a címe mi lesz ennél az értekezésnél, mellékes.) lenőrzést a nagy területek és csekély személyzet miatt
Mit kell ennek a hatóságnak ellenőrizni? Azt, hogy megfelelőnek egyáltalában nem tartom.
a törvények végre legyenek hajtva. A hatóság a központi
(Folytatása következik.)
ministeriális ellenőrzés mellett hajtsa végre ebbeli teen
dőit. — Nem volna azonban gyakorlatilag indokolt ezt
az ellenőrző hatóságot tisztán fék gyanánt alkalmazni,
— mert ezt folyton rémnek tartanák a birtokosok — ha
nem meg kell adni neki bizonyos jogkört s kötelességévé
kellene tenni, hogy szaktanácsot, szakvéleményt adjon a
a hozzáforduló közönségnek. Ma az ellenőrzést a fel
ügyelő gyakorolja; de feladata csak részleges, mert az
ellenőrzés egyrésze az állami erdőhivatalra van bízva és
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Tölgyeseink értékesítése és a német
vámtarifa.
A kereskedelmi szerződést Németországgal — mint
köztudomású — ez év január hó 25-én éjfélkor kötötték
meg. Ezen szerződés a német agráriusok győzedelmével
és ebből folyólag Magyarország vereségével záródott.
Csak a nyersfa vámja alakúit kedvezően, amennyiben
annak vámja eddig úgy aránylóit a fűrészelt fa vám
jához, mint 1 : 4, ezután pedig úgy fog aránylani, mint
1 : 6. A gömbölyű fának súlyvámja az eddigi 30-ról 24
fillérre való leszállítása elfogadtatott. A vasúti talpfák
árát az eddigi 30 fillér helyett 24 fillérre szállították le.
Azon vámkülönbség, mely szerint nem fűrészelt áru után
60 fillérrel több vámot kell fizetni, mint ugyanannyi
nyersfa után, a jövőben is fennmarad. Ebből tehát az
következik, hogy a német fűrészipar megtartja eddigi
védelmét, a magyar fűrész-ipar pedig hanyatlani fog.
A fakereskedelem ilyen alakulása következtében a ma
gyar erdőgazdának is le kell vonni a következtetést, a
mi abban áll, hogy miután Németország bizonyos keres
letnek örvendő iparcikkeinek előállítására gömbölyű fával
nem rendelkezik: erdőgazdáinknak a fának gömbölyű
állapotban leendő értékesítésére kell fektetni a fősulyt.
Előnyös az erdőbirtokosokra az a körülmény is, hogy a
vasúti talpfa vámját leszállították, mert a kivitelre elő
készített elsőrendű tölgy-törzsek után visszamaradó nem
csekély mennyiségű másodrendű faanyag vevőre talál.
Ha a múlt év tölgyfa árveréseinek eredményét — amit
e lapok is elég kimerítően közöltek — figyelemmel kí
sértük, azt láttuk, hogy az elért eredmények egész nagy
jában igen kedvezőek voltak ; egymáshoz viszonyítva azon
ban nagy ingadozást mutattak. — És ha ez ingadozás
oka után kutatunk, azt két dologban fogjuk megtalálni.
Egyike a tölgyfa minősége, másik az a mód, a mivel az
eladandó tölgyek árverés utján értékesítés alá bocsát
tatnak.
Az első ok felett napirendre térhetünk, mert azt tud
hatjuk, hogy a szlavóniai tölgyek nagyobb értékkel bír
nak, mint a közép erdőhegység kocsánytalan tölgyesei;
ámbár tagadhatatlan, hogy bizonyos célokra az utóbbiak
megfelelőbbek, mint az elsők és nagy átlagban talán
ezek alkalmazhatósága több oldalú, mint elsőé.
A második dolog, mi a tölgyfa értékesítésére befolyás
sal van, a mód, melylyel a tölgyek árverezését közzé
teszik.
Némely erdőgazda az árverési hirdetményt úgy
szerkeszti meg, hogy csak az eladás tárgyát képező tör
zseknek darabszámát, másik csak a köbtartalmát és végül
a harmadik a darabszámot és köbtartalmát, az épületés műszerfa, tűzifa választékolásával és az értékek ki
tüntetésével jelezi.
Az első eljárás legrosszabb, mert a vevő — ha csak
a helyszínére nem megy, vagy nem küld valakit — nem
tudja tájékozni magát az iránt, hogy minő méretűek a
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törzsek. Már pedig ez igen lényeges; különösen a kivi
teli tölgyeknél, melyek bizonyos vastagsági és hosszúsági
méretekhez vannak szabva. Az elsőrendű vevők tartóz
kodók és az esetleg nekik való tőlgyanyagot az eladó
erdőbirtokos rovására másodkézből veszik meg.
A második mód már jobb, mert már a köbtartalom és
a kikiáltási árból kombinálhat a vevő, hogy érdemes-e
az üzletbe fogni?
Határozottan a leghelyesebbnek kell tartani azt a
módot, hol az értékelésnél a darabszám, a köbtartalom
választékok szerint, a kikiáltási árral együtt jelezve van,
mert ez egész világos képet nyújt a vevőnek, csak arról
kell meggyőződést szereznie a helyszínén, hogy a tölgy
minő talajon nőtt, mert ebből a fa szövetére, belső érté
kére biztosan következtethetni. Egy-két próbaméréssel, és
a próba-törzsből meggyőződik a felvétel irányáról és
elveiről.
Ezzel szemben — ha csak a darabszám tétetik közzé,
mint az első esetben — akkor a vevőnek az egész ob
jektumot fel kell becsülnie; ezt pedig még a legelső
cégek sem teszik szívesen, mert hosszadalmas, idő- és
pénzrabló.
Mivel pedig Bülow gróf német birodalmi kancellár ál
lítása szerint Németország faszükségletét magáéból nem
fedezheti, az következik, hogy leghelyesebb és legcélra
vezetőbb, ha az erdőbirtokos, akinek állandó szakértője
van, az értékelésnél a kikiáltási ár mellé a darabszámon
kívül a köbtartalmat választékok szerint kiteszi, mert ez
a körülmény, a mint ezt már jeleztem, az elsőrendű és
külföldi vevőknél nagy fontossággal bir; különösen akkor,
ha a közép- és előhegységek tölgyeseit tövön az erdőben
és nem a rakodókban akarják eladni.
A Németországgal kötött vámszerződés tarifái pedig ott,
hol jó közlekedési eszközök és olcsó fuvarerő áll rendel
kezésre, a rakodóban való eladás mellett szólanak. Mig
az eddig fönnállóit vámszerződés mellett a csapokból
kikerült talpfáknak értékesilése nehezen ment, a mit a
vicinálisok, erdei iparvasutak építésének szünetelése is
akadályozott: addig az uj német vámtarifában 6 fillérrel
alább szállott vám mellett könnyebben lesznek értékesít
hetők és nagyobb keresletnek fognak örvendeni.
A végső csapokból 15 cm. vastagságig termelhető
tölgybányafa is keresettebb a fellendült kőszénbányászat
következtében. Így valósulhat meg a „M. E." ez évi 20.
számában „A taroló és fokozatosan felújító vágásmód“
cikknek utolsó állítása.
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Szögátvivő és lejtmérce.
A használatban levő és különféle szerkezetű szögátvivők
és szögátrakók között nem találtam olyat, melyen a fél !
perc nagyító nélkül leolvasható volna; úgyszintén nél
külözzük a ferde távolságoknak vízszintesre, valamint
két pont szintkülönbségének mérés által való meghatározá
sára szolgáló lejtmércét. A hiány pótlására az alább rö
viden ismertetett s két ábrában bemutatott szőgátvivőt és
lejtmércét szerkesztettem.
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mivel a fokok osztásrészei (10, 1 és Vs percek) az igazító
csavar három cm.-es kerületű fején, szabad szemmel
olvashatók le.

Scjt-rházce i ’=8 0 °
A vízszintes vonal egyszerű mércét képez, 1”=40°
azaz: egy hüvelyk egyenlő 40 öllel. Főosztásrészei
tíz, alosztásrészei egy-egy ölet jelentenek. A ferde vona
lak a vízszinteshez mérve a ferde távolsági különbőzetet
adják, de a fokokat is mutatják. Miután száz ölnél már
számottevő különbözetek fordulnak elő a távolságot ille
tőleg, a fél fokok is meg vannak jelölve. Két pont szint
különbségét, a megfelelő fokok közé eső merőleges von.lak hosszúsága adja.
Kaplnya Antal.
Az egészfokokra osztott kör „a“ 10, 11 cm. széles s
vele egy testet képez a „b“ vonalzó, mely alul-felül a
kör síkjában áll. A mozgó vonalzó „c“ két szárnyas rész
ből alkotott, mely egy fedőlemez „e" által összeköttetvén,
mozgásában 3/í-ed kört ír le. A „c“ vonalzó, a közép
ponton, illetve a „b“ vonalzó belső végére készített körön
„p“ fordul. Az „a“ kör alját keresztrajzzal ellátott átlátszó
celuloid fedi, mely a műszer helyes beállítását közvetíti.
A mozgó vonalzó és szárnyainak alapsíkja parányival
magasabban áll, mint a kör és a „b“ vonalzóé, hogy sza
bad mozgását a kifeszített rajzpapir ne akadályozza. A
„c“ vonalzó külső szárnya és a fedőlemez közé van be
vésve az „f“ igazítócsavar. Mivel csak a fokok osztás
részeinek lemérésénél van szükség az igazító csavarra,
ennélfogva az egészfokokra való beállításkor az igazító
csavar a „g" csavar által a kör rovásaiból kiemeltetik
s a mozgó vonalzó szabaddá válik. Az igazítócsavar
mozgását az „i“ forgó közvetíti. A fok osztályrészeit a
„h“ lemezke mutatja, mely az egy cm.-es igazítócsavar
fejjel való egyenlő magassággal helyeztetik a fedőlemezre.
Az igazítócsavar feje 60 félpercre van osztva, egy fok
továbbvitele alatt két fordulatot tesz. A fedőlemez felső
síkja síma s rajta csupán a mutató és a fedőlemez-csava
rok fejei láthatók. A csavarok nem mennek át a vonalozó
részeken, valamint az igazítócsavar feje is valamivel ma
gasabban áll a kör alapsíkjánál, hogy a rajzpapirt ne
érintse. A műszer használatánál a nagyító szükségtelen,
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A magyar gyáriparosok országos szövet
sége és a földmivelésügyi minister.
A gyáriparosok országos szövetsége február 12-én tar
totta meg ez idei (második) rendes közgyűlését. Az igaz
gató választmány ez alkalommal előterjesztett beszámoló
jelentéséből bennünket az a rész érdekel, mely a cellulózé
és papírgyárak anyagbeszerzésével foglalkozik és a mely
panaszt emel a földmivelésügyi minister, mint a kincs
tári erdők legfelsőbb intézője ellen. A jelentés a követ
kező sérelmeket sorolja fel:
A szövetség felterjesztést intézett a földmivelésügyi
minister úrhoz, azzal a kérelemmel, hogy tegye lehetővé a
papir- és papiranyaggyáraknak a nyersanyagnak az eddigi
nél könnyebb módon és nagyobb mérvben való beszerzését.
Ez idő szerint ugyanis a legtöbb papirt cellulózéból gyártják,
melyhez a nyersanyagot a lúc és jegenyefenyő szolgál
tatja. Fontos érdeke tehát a papírgyártásnak, hogy elég
és elég olcsó nyersanyag álljon rendelkezésére; már pe
dig a legtöbb papir- és papiranyaggyár olyan vidéken
van, melynek környékén kincstári erdők terűinek el, azok
nak fáját vágásonkint, nyilvános árverés utján szokták
eladni. Csakhogy ezen árverések alkalmával rendszerint
a fakereskedők veszik meg az összes, eladásra kerülő
fát, melyet aztán a papírgyáraknak tőlük kell meg
vásárolni, természetesen drágábban. Úgy de a papirgyá-
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rak csak a 29 emuéi vékonyabb fát használhatják, ilyen tésének végén azt mondja, hogy a minister határozatába
pedig aránylag kevés van az eladásra kerülő vágások bele nem nyugszik és az ügy előmozdítására ezentúl is,
ban, a papírgyárak tehát nagy kockázatot vállalnak ma sőt fokozott figyelmet fog fordítani, részünkről alig jósol
gukra, amikor az ilyen egész vágásokat megvásárolják s hatunk fáradozásainak nagyobb sikert, mint amekkorát
a dolog vége rendesen mégis csak az, hogy kénytelenek eddig elért.
a nyersanyagot a fakereskedőtől — búsás haszon con- ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ •« :¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
cedálása mellett — beszerezni. Az osztrák papírgyárak
tehát nagy előnyben vannak a mieinkkel szemben, mert
ott az erdők túlnyomó része magántulajdon, ők tehát
szabad kézből veszik meg a szükséges nyersanyagot,
tetszés szerinti mennyiségben. Erre való tekintettel a
szövetség arra kérte a ministert, hogy a kincstári erdők
ben döntött fákból a 29 cm.-en aluliakat válogattassa
— Fényigényes és árnytürő fanemek. Fricke,
külön s ezeket a papírgyáraknak adassa el nem árverés
beutnitzi erdőmester, a „Centralblatt f. d. g. Forstwesen“
utján, hanem szabott árakon.
Második kérelme az volt a szövetségnek, hogy a papír cimű lapban azt a kérdést veti fel, hogy a „fényigényes
gyárakat környező kincstári erdők lúc és jegenyefenyő fái és árnytürő fanemek“ tanelvének van-e tudományos
nak döntési fordulóját a most divó 100 évről 50, sőt 30 alapja ?
Érdekes értekezésének kivonata a következő:
évre szállítsa le a minister, a mi a kincstári erdők haszonValamennyi erdészeti szakiró az erdei fanemeket a
hajtóságát csak fokozná, tehát nemcsak hogy ezeknek i
kárt nem okozna és a kezelést sem nehezítené meg, fentemlitett osztályokba sorozza és az állományok fel
hanem egyenesen előnyt biztosítana papírgyárainknak, újítását a szerint szabályozza. Egyes irók oly nagy ha
melyek már ma is 220 —250,000 köbméter nyersfát dol tást tulajdonítanak a fényigényességnek, hogy azt állít
goznak fel és a melyekre nézve az elégséges és olcsó ják, miszerint egyes fanemeket (pl. az erdei fenyőt) csak
is mesterséges utón, tarvágással lehet felújítani.
nyersfabeszerzés egyenesen létkérdés.
Eddig csak Borggreve állította azt, hogy az erdei fe
A földmivelésügyi minister azonban elutasította a
szövetség hozzája intézett kérelmeit, dacára annak, hogy nyőt is lehet magvágással felújítani. Azon állításnak,
azokat a kereskedelemügyi minister is pártolta, azzal a hogy az u. n. fényigényes fanemek, elsősorban az erdei
megindokolással, hogy egyetlen egy iparág kedvéért nem és vörös fenyő, már félárnyékban, de különösen anya
változtathat a rendszeren, a mivel mások jogait, vagy fák védelme alatt elcsenevészednek, ellentmond számta
legalább igényeit sértenie kellene. így például a fakeres- I lan fiatalos csoport, mely öregebb állományok hézagaiban
kedők érdekeit okvetlen csorbítaná a rendszerváltoztatás, magától keletkezett. Továbbá számos öregebb erdei fenyő
úgyszintén az építőipar és a kisipar érdekeit is. A nyil állomány, mely sokáig fenntartott anyafák védelme alatt
vános árverés rendszerétől pedig azért nem állhat el a lassan felújítva lett; de ellene szólnak a növényélettani
minister, mert azt a törvény egyenesen megköveteli. Azt és növényökologiai tapasztalati tények is. Fricke azt ál
azonban Ígéri a minister, hogy indokolt esetekben szó lítja, hogy a mérsékelt kiima valamennyi természetes
beli árverést fog elrendelni, hogy a papírgyáraknak segít erdőt alkotó, u. n. fényigényes faneme, úgy a világos
ság hatása, mint a felső- és oldal beárnyékolás alatt is
séget nyújtson faszükségletük beszerzésében.
A magunk részéről csak azt óhajtjuk e tárgyra vonat kifejlődhetik. Azért nem tagadja a fénynek kihatását a
kozólag megjegyzeni, hogy mikor papírgyáraink százezer növények fejlődésére; de de ezen hatás csak abban
koronára rugó nyereséggel dolgoznak és tekintélyes osz nyilvánul, hogy erdei fanemeink alkalmazkodnak a fény
talékot fizetnek részvényeseiknek (lásd a brassói gyár kisebb-nagyobb hatásához, az árnyék és fényalakok kép
nak és turóczszentmártoni fiókjának, valamint a rózsa zése által. Szerző előre kijelenti, hogy ő a tudomány
hegyi gyárnak évi zárszámadásait), akkor talán még sin által meghatározott fény- és árnyékalakok tulajdonságait
valamennyi erdei fanemnél megtalálta.
csen oka ennek az iparágnak a jajveszéklésre.
Wiesner és Warming híres növénybiológusok azt mond
Ezt nem azért említjük meg, mintha sajnálnánk tőlük
munkájuk gyümölcsét, hanem azért, hogy ha nekik jól ják, hogy a fény hatása alatt nőtt növények vaskos töresik a haszon, hát ne sajnálják ők se a közvetítő keres zsüek, röviden tagoltak, dús virágzattal; az árnyékban
kedelemtől. Ha már van közvetítő kereskedelem, — és nőttek nyújtott taguak; a fény alakok levelei vastagok,
pedig kell hogy legyen és nem is nélkülözhető — hát kicsinyek, keskenyek, gyakran ferdén felfelé irányulok;
ennek munkája és tőkéje épúgy kell hogy hasznot hajt az árnyékban nőtteké szélesek, vízszintesen állók, véko
son, mint akármelyik iparágnak a maga befektetett tő nyak; a fényalakok leveleinek mesophyll szövete magas,
az árnyék alaké alacsony; a parenchym szövetről ez
kéje és munkája.
Szerintünk a földmivelésügyi miniszter helyesen csele fordítva áll. A fény hatása alatt nőtt növények levelei
kedett és ha a gyárosok országos szövetsége jelen nek epidermise vastag, többnyire Chlorophyll nélkül, a
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kutikula vastag, s ezért az ilyen levelek többnyire fénye
sek ; az árnyékban nőtt növények leveleinek epidermise
vékony, egy rétegű, sokszor cholophyll tartalmú, a kuti
kula vékony, s az ilyen levél fénytelen.
Erdészeti szempontból a fentiekkez még hozzátehetjük i
hogy az árnyékfaalak törzse hengeres, ágnélküli és finom
gyürüzetü, a fényalak ellenben széles gyürüzetű, súdár és
árnyas törzset nevel. Bizonyos tehát, hogy a fény a növény
belső és külső alaki viszonyaira nézve jelentőséggel bir, a mi
abból is kiviláglik, hogy sok, talán mondhatni valamennyi
növény anatómiai szerkezetét a fény hatályához viszo
nyítva rendezi be, s alig szenved kétséget azon állítás,
hogy a fény és árnyékalakok alakzati különbségeiben a
növényélet önszabályozása, határozott alkalmazkodása
nyilvánul.
Szerző hozzáteszi, hogy ezen alkalmazkodási képesség
valamennyi honi erdei fanemnél feltalálható.
Hogy miben nyilvánul a világosság fiziológiai hatása
a növényzetre nézve, eddig még eldöntetlen. Némelyek
azt állítják, hogy maga a fény idézi elő a klorofil szö
vetben az alakzati külömbséget, de nem tudják hogy
miképen hat. Mások ellenben azt mondják, hogy az alaki
külömbségeket a fény által létre hozott elpárolgás
idézi elő.
Ha tekintetbe vesszük azt, hogy a mesofillszövet nem
csak nagyobb fokú világosság hatása, hanem — amint
kísérletekkel be van bizonyítva — nagyobb fokú elpá
rolgás alatt is nagyobbodik, és hogy a nevezett szövet
mindig ott nagyobb, hol száraz a levegő: hajlandók va
gyunk a mellett állást foglalni, hogy a növény alakzati
különbségeinek okát az elpárologtatás szabályozásában
kell keresnünk.
A világosságon kívül a melegnek és a víznek is fon
tos ökológiai szerep jutott a növények életében.
Utóbbi talán a legfontosabb.
Azon növényi szervek, melyek a növényt a száraz
levegőtől védik és az elpárologtatást csökkentik, részben
a túlnagy világosság ellen is védelmül szolgálnak, ezért
nehéz megállapítani, hogy mennyiben hat ki a levegő
nedvessége és mennyiben a többi tényező. Valószínű,
hogy a növények árnyalakjának jellemző tulajdonságait
nemcsak az árnyékban lévő levegő nagyobb fokú ned
vessége idézi elő, hanem a világosság hiánya is, mig
ellenben a fényalak tulajdonságait pedig úgy a nagyfokú
világosság, valamint a nagy meleg és az elpárologtatás
eredményezi. Több természetbúvár azt találta, hogy a
nedves levegő úgy hat, mint a világosság hiánya. A mig
tehát Warming a napon és árnyékban nőtt növények kü
lönböző alakzati tulajdonságait a transpiratióra vezeti
vissza, addig az erdészek minden ökológiai és biológiai
jelenséget a világosságnak tudnak be és az erdők felújí
tásánál túlfontos szerepet juttatnak a fénynek. Van gyéritő
vágásunk, fény növendék; ha a fiatalos nem sikerül, meg
kell gyériteni, hogy több fény jusson hozzá; azt hisszük,
hogy a félárnyék oka sok nemsikerült fiatalosnak; ha
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koros erdei fenyőállomány megritkult, ezt a fenyő nagy
fényigényességére vezetjük vissza.
Szerző, hogy a fénynek a növények növekvésére való
hatását megállapítsa, kísérleteket tett száraz, homokos
talajon nőtt 70—100 éves 0.7 záródása erdei fenyőál
lományokban, a hol a fényességnek érvényesülnie kellett
volna. Ezen állományokban mintegy 10 éves, 50 cm.
magas> sínylődő alserdény-csoportok tavaszszal 25 cm.
mélyen körülárkoltattak, úgy, hogy. az árkon belül egyet
len egy vén fa sem állott és a közelben levő idősebb
fák gyökereit 25 cm.-nyi mélységig szintén átvágatta
úgy, hogy az alserdényre ható fény ugyanaz maradt.
Már az első nyáron, szembeötlő volt a hatás; a körülárkolt alserdény tűi még egyszer oly hosszúságot értek
el, mint az. előző évben, a magassági növedék élénkebb volt, mind a mellett a serdény megtartotta az
árnyékalak sajátos tulajdonságait. A növekedés a mai
napig is tart; szépen halad, míg az árkon túl levő fia
talos satnya. A körülárkolt területén már az első évben
gazdag flora foglalt helyet (Campanula, Fragaria, hierabium, rumex, epilobium stb.), mig az árkon túl silány volt.
Egy másik esetben, 100 éves IV. termőhelyi osztályú
erdei fenyvesben 0.5—5 ár területű tisztások körülárkoltattak és azután erdei-, luczfenyő-, tölgy- és bükk-maggal bevettettek előleges megmunkálás nélkül; az árkon
túl lévő terület hasonlóan lett bevetve. A körülárkolt te
rületeken a fiatalos, mely az árnyékalak jellegét viseli,
gyönyörű növekvésnek örvend, mig az árkon túl levő
csenevész és veszőfélben van.
Ezen kísérletek világosan mutatják, hogy nem a fél
vagy teljes árnyék oka a fiatalok gyönge növekedésének,
hanem igenis az ok a szomszédos egyedek gyökereinek
versenygésében keresendő.
Ilyképen nyilvánul a meghagyott anyafák hatása is;
nem mintha az árnyék gátlólag hatna a növekedésre,
hanem a meghagyott fák gyökerei kiszárítják a talajt s
a zsenge csemete ott meg nem élhet. Ezen hatás külömben, különböző a szerint, amint a talaj üde vagy száraz,
vagy amint a gyökerek messze elágazók vagy csak a
törzs körül terjednek el.
A gyökerek versenygésével van dolgunk a fiatalosok
pótlásánál is. Tapasztaljuk, hogy a kevésbbé jó talajon
nőtt vénebb fiatalosok pótlása ritkán sikerül, mivel az
idősebb egyedek az újonnan felporhanyított helyeket gyö
kereivel 2—3 év alatt teljesen elfoglalják és kiszárítják,
úgy, hogy az oda elültetett csemete ott már meg sem
élhet. Idősebb fiatalosok pótlása tehát csak akkor ered
ményes, ha a beültetendő helyet körülárkoljuk.
Szerző ezután beszámol kísérletezéseinek eredményé
ről, melyeket azon célból eszközölt, hogy bebizonyítsa a
talaj nedvességének a befolyását a növények életére.
Kísérleteit 100 éves, IV. termőhelyen álló erdei fenyő
állományban tette m eg; a talajpróbákat az ásványtani
talaj felső rétegétől számított 3—15—30. cm. mélységből
vette; a talajt 80—100o C mellett szárította.

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

23. szám.

MAGYAR

A próbákat vette:
1. oly helyről, mely körülvolt árkolva, a magról ke
letkezett erdei fenyő és tölgyfiatalos szép növekedésnek
örvend ;
2. oly helyről, mely nem volt körülárkolva és gyöke
rekkel volt átszőve, fiatalos nem volt ott;
3. az első hely tőszomszédságában, az árkon kivül a
gyökerek helyén.
A négyszer kivett talajpróba átlagban — 100 cm3
friss talajhoz viszonyítva — következő víztartalmat mu
tatott °/o-ban:
I.
II.
III.
próbatérnél
3 cm.-nyi talaj 13 6
95
94
15 „ mélységben 9 0
59
61
30 „ „
4-7
4-8
6-9
Ezen számadatok világosan mutatják az árok befolyá
sát a talaj nagyobb fokú nedvességtartalmára.
Hasonló eredményt mutatott egy másik kísérlet, mely
abból állott, hogy egy 40 cm. átmérőjű üres vashenger
50 éves III. termőhelyen álló erdei fenyőállományban a
talajba beveretett addig, amíg felső éle a talajtakaró
alá jutott. Az ebben lévő talaj csak abban különbözött a
mellette levő talajtól, hogy benne nem volt élő gyökér.
Két év múlva a talaj víztartalma következő %-ot mutatott:
10 cm. 20 cm. 30 cm. 40 cm. talaj mélységben
hengeren belül 13'8 11 '0
8 8 7'2
hengeren kivül 4’5 4’8
3’9 3‘4
Egy másik kísérlet abból állott, hogy az előbbi módon
bevert vashenger egy vízmentesen záródó fedővel borittatott b e ; melléje egy szegélyével lefelé hajló vaslemez
oly mélyen sülyesztetett a földbe, a míg a lemez a talaj
takarót érintette. Mindkét készülék távol tartotta a légköri
csapadékok behatolását, de a leszívárgó talajvíz mégis
érvényre jutott; a külömbség csak abban állott, hogy a
hengerben lévő talaj nem volt gyökerekkel átszőve. A
víztartalom a következő volt:
5 20 35 40 cm. talajmélységben
a lemez alatt 6’7 4 0 3 8 25
a hengerben 11 7 9-8 8'1 7 3
Egy további kísérlet a fenti állományban abból állott,
hogy egy vaslemez felfelé fordított szegélyével a földbe
sülyesztetett az onnan kiemelt föld, azután megint ak
ként helyeztetett vissza eredeti helyére, hogy a talajnak
rétegezése változást ne szenvedjen. E vaslemezhez közel
egy vashengert is besülyesztettek a talajba úgy, hogy az
mikor megtelt földdel, kiemelték és fenékkel látták el
s igy helyezték megint vissza a földbe.
Mind a két készülék beengedi a légköri csapadékot,
de megnehezíti a talajvíz leszivárgását; a kettő között
csak az a külömbség, hogy a lemez fölötti talajt a szom
szédos fák gyökerei behálózzák, mig ellenben a henger
ben nincs élő gyökér.
Három év múlva a talajt mind a két készülékben,
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szintúgy azok tőszomszédságában a szabadban megvizs
gálták és akkor a víztartalom a következő volt:
10 cm.
20 cm.
30 cm. mélységben
a lemez fölött 6-7°/o
46
5 -5
a hengerben 18'4
18-2
263
szabadban
4‘5
4'8
4-6
Ezen számokból is látható, hogy a lemez fölötti cse
kély talajnedvesség a hajszálgyökereknek vizfelszivására
vezethető vissza.
Az elősoroltakból határozottan bebizonyosodik a gyö
kerek vizfelszivó hatása; mihelyt a szomszédos faegye
dek gyökerei kettévágatnak, azonnal nagyobbodik a talaj
nedvességének foka. Ha tehát silány talajon a fiatalos
sínylődik vagy egyáltalában nem sikerül, nem a világos
ság hiányában kell az okot keresnünk, hanem abban,
hogy a szomszédos fák gyökerei kiszárítják a talajt; és
viszont, gyönge fiatalosok — ha az őket környező öreg
állományokat kivágjuk — nem azért erősödnek meg,
mintha a kivágás folytán több világosság jutna hozzájuk,
hanem azért, mert a fiatalos ment a gyökerek versenygésétől s igy több nedvességhez jut.
Növény-physiologiai szempontból semmivel sincs be
bizonyítva, hogy jobb talajon a fiatalos kevesebb vilá
gosságot igényel ; hogy ilyen termőhelyen erőteljesebb,
ez onnan van, hogy üde talajban az öreg faegyedek
gyökereinek hátrányos hatása nem érvényesülhet oly
mértékben.
Szerző oda nyilatkozik, hogy a fanemeknek fényigé
nyes és árnytürő csoportokba való osztását, — mivel
tudományilag nincs bebizonyítva — mellőzzük; sokkal
helyesebb a „szabadon álló“ és „védett állású“ ala
kokra való beosztás, mert kiváló növénybiológusok kuta
tásai szerint a fenti alakok nem a világosság hatása alatt
keletkeztek, hanem a levegő és talaj nedvességének, s a
különböző transpirationalis viszonyok folyományai.
G. /.
— E rd é s z e t. Uj havi folyóiratot indított Kapinya
Antal tehetséges és törekvő erdőőr Váczott. A lap cime :
„Erdészet“. Megjelenik minden hó 15-én Rosenbaum
Henrik váczi könyvnyomdájában. Ara egész évre 5 kor.
Kapinyának célja a képzettebb erdőaltiszteket egyesü
lésre bírni, s egyesült erővel illetékes helyen propagan
dát csinálni annak az eszmének, hogy az erdészeti mű
szaki segédszemélyzeti teendők ellátására magasabb kép
zettséggel biró egyének neveltessenek s igy éles határ
vonassák az erdőőr és az altiszti teendők között. Kapinya
lapját és az erdőőröket oly közelről érintő buzgólkodását
ajánljuk az érdekeltek figyelmébe.
— A szíl-h á n csb o g ár. A szúfélék között két ellen
sége vén a szilnek, melyek nemcsak nagyon kártékonyak,
hanem tönkre is tehetik a fát. Ezek a nagy^szil-háncsbogár (Scolytus destructor oliv; Eccopto gaster scolytus
Ratzb) és a kis háncsbogár (Eccoptogaster^multistruatus
Marsck). Mindkét bogár színe fekete vagy szurok barna,
fénylő; a kis háncsbogár fénye homályosabb. Az előbbi
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4—5 8 mm., az utóbbi 2 7 —3'5 mm. hosszú. A nagy
háncsbogár torpaizsa valamivel szélesebb, mint a milyen
hosszű ; a kis háncsbogárnál pedig ellenkezőleg. —
A fedőszárnyak mind a kettőnél barnák, hátra felé kcskenyedők. A nagy háncsbogárnál mélyen pontozva sávozottak, lapos, széles közökkel, a kis háncsbogár fedőszár
nyain pedig sűrűn szabályos pontsávok vannak. A hom
lok mind a kettőnél finoman ráncozott, a nagynál azon
kívül rövid sárga szőrözettel borított. A nagy háncsbogár
potrohán 3. és 4. gyűrű közepén egy kis púp emelkedik
ki; a kis fajnál ezen csapos púp a második potrohgyürün van. A csápok és lábak a nagy fajnál vörös sár
gák, a kis fajnál vörös barnák. Mindkét faj 2—3 m.
hosszú anyamenetet vág, melyeken ritkán vannak szelelő
lyukak. A kis háncsbogár keskenyebb meneteket készít.
Az álcamenetek mind a két fajnál 10— 14 cm. hoszszuak, és az anyamenetekből csillagszerűen ágaznak ki.
A nagy háncsbogár az idősebb fákat támadja meg, a kis
faj pedig a 20 évesnél fiatalabb szil és kőrisfákat lepi
el. Mindkét fajnál az álcamenetek a szijácsot is érintik.
A nagy háncsbogár előbb a csúcs gályáit támadja meg,
s lassankint, a mint ezek elhalnak, a fán lefelé halad.
A Bostrychus-féléktől abban különbözik, hogy mindig nedv
dús hélyeket keres fel. Az ellene való védekezés abban áll,
hogy a megtámadott törzseket eltávolítjuk, vagy fogófákat
állítunk fel.
(Deutsche Forstzeitung. Neudamm.)

G. I.

A tölgy te rm é s z e te s fe lú jításá ró l értekezik
Guse főerdőmester a „Deutsche Forstzeitung“ című lap
ban. Szerző a majna-frankfurti kerület erdőviszonyait
tárgyalja, de értekezésében sok általános, tehát a mi
viszonyainkra is ráillő útmutatást találunk.
Guse abból indul ki, hogy ahol a gazdasági viszonyok
megengedik, a természetes felújítást alkalmazzuk, mert
ez nemcsak hogy költségmegtakarítást jelent és a talaj
termőerejét kíméli, hanem elegyes állományokban minden
fanem azon termőhelyre jut, amely neki a legjobban meg
felel.
A csoportos-tölgy természetes úton sokkal könnyebben
újítható fel, mint a kocsántalan tölgy, mert a neki meg
felelő termőhely a magasabb fekvésű, laza, televénydús
talaj, gyér fűnövéssel, míg ellenben a kocsános tölgy
inkább az agyagos, fűvel benőtt mélyedéseket kedveli.
Természetes felújítását biztosítja továbbá nagy árnytűrő
képessége is. Közismert dolog ugyanis, hogy annál biz
tosabb valamely fanem természetes felújítása, minél árnytűrőbb az, mert annál hosszabb ideig lehet azt az anyafa
beárnyékolása alatt hagyni, hogy megerősödjék. A csoportos
tölgygyei elegyedve előfordulnak a bükk, gyertyán és erdei
fenyő. A csoportos-tölgy későbbi korában terebélyes koronát
fejleszt s az erdőgazdának a feladata, hogy annak részére
helyet teremtsen az elegyes fanemeknek lassanként való
kiszedése által. Ilyen módon idővel kisebb területű tisz
tások keletkeznek, alnövettel, melyek a felújítás keretébe
bevonandók; esetleges kimagasló hajtások eltávolítandók.
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Sokszor, különösen gyérebben álló erdei fenyő alatt is
találunk alnövetet, mely madarak által elvetett magból
keletkezett. Ezen alnövet többnyire silány talajon áll és
csak addig növekedik, amíg az erdei fenyő védelme alatt
áll. Téves volna ezeket is a felújítás keretébe belevonni,
mert ezekből a legszorgosabb ápolás mellett sem nevel
hetünk életrevaló csoportokat. Csenevész törzseket alkotnak
ezek és időelőtt elhalnak. A talaj és a talajtakaró útmutatást
ad arra nézve, hogy használható-e az alnövet. Ahol az
áfonya csenevész bokrokat alkot, ott hagyjunk fel a tölgy
gyei. A tölgy természetes felújításánál a csoportoknak
adandó előny; ahol természetes alnövet-csoportokat talá
lunk, ott kellő gondozás mellett a természetes felújítás
eleve biztosítva van; sertés behajtás, a talaj feltörése és
a mag bekapálása által elősegítjük a felújítást.
Az erdőgazdaságnak szabad tere legyen ilyen felújítá
soknál, mert a felújítást nem lehet egy időszakra szorítani,
hanem a később keletkező növeteket is kell annak kere
tébe felvenni.
Az alnövetnek később segédkezet kell nyújtanunk a
nagyobb és az alnövet-csoportok szélein álló törzsek las
sanként! kiszedése által. Minél lassúbb a kiszálalás, vagyis
minél lassabban lesz az alnövet felszabadítva, annál biz
tosabb annak jövője. Az anyafák nagyobbmérvű kiszedése
fagykárokkal já r; a fagy által nagyon megviselt egyedek
tőre vágandók. Nagyobb terjedelmű területeken az alnövetcsoportok között még mindig maradnak tisztások, melyeken
az elegyes fanem telepítendő.
Többnyire az elegyedett fanem is képez alnövetet, mely
sokszor nagyobb a tölgynél.
Ilyenkor a gondos erdőgazda Ítéli meg, mi hagyandó
meg és mi szedendő ki. A kimagasló elegyfanemű al
növetet azért nem kell mindjárt eltávolítanunk, mert sok
szor védőállománykép szerepel; sőt evvel addig várunk,
amíg az a tölgyre nézve hátrányos kezd lenni. Idősebb
törzsegyedek túltartása csak akkor ajánlatos, ha sima
kérgűek, magas koronával teljesen egészségesek és las
sanként lettek szabad álláshoz szoktatva, tehát csúcs
száradástól nem kell tartanunk; de az alnövet kímélése
szempontjából csakis útak és nyiladékok mellett lehet eze
ket meghagyni.
A sűrű záródású természetes alnövet sokkal kevesebbet
szenved a vadrágástól, mint a mesterséges ültetvények:
a vad károsításainak különösen azon kisebb terjedelmű
ültetvények vannak kitéve, melyek hézagok pótlása végett
eszközölve lettek, ezeket okvetlenül védeni kell.
A könnyű, homokos, porhanyós, televényes talajon mint
elegyfanem leginkább az erdei fenyő fordul elő; ilyen
állományok felújítása alig jár nehézséggel. Sokkal nehezebb
a tölgy felújítása a kötöttebb, agyagos, fűvel benőtt talajon,
ahol mint elegyfanem a bükk és gyertyán lép előtérbe.
A tölgy őnvetényülése céljából készített gyérítéseken a
bükk és gyertyán-alnövet előbb keletkezik és csakis ezek
kiszedése által biztosíthatjuk a tölgynek a helyet; más
részt a fűnövés is megakadályozza a tölgy fejlődését s
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azért ilyen termőhelyeken sokszor a mesterséges felújítás
hoz kell folyamodnunk. Mindazonáltal ilyen talajon is
keletkeznek kisebb-nagyobb tölgyalnövet-csoportok, melyek
kellő gondozással és mesterséges pótlással nagyobbíthatók
és egymással összeköthetők. Épenséggel nincs hátrányára
a tölgynek, ha közbe jó záródású bükk-csoportokat is
hagyunk meg. A gyertyán csak elszórtan hagyandó m eg;
mint elegyfa kitűnő, mert növekvése későbbi korában
alábbszáll, tehát a tölgynek csak első éveiben van hát
rányára; nem fagy el és sarjadzási képessége kitűnő.
Az erdei, fenyőt legjobb az anyafák kiszedése után tele
píteni. Kisebb foltokban jól válik be a lúcz- és Douglasfenyő; jó termőhelyre pedig a vörös fenyő.
(Deutsche Forstzeitung.)

G. J.
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Laczi cigány a vadász.
Irta: P eklényi.

A Mátra tövében egy kis falucskában lakik az én jó
öreg Károly bátyám, ki mint agglegény teljesen vissza
vonultan él, ámbár igen jó szívű és barátságos az öreg,
mégis a megyegyűlés kivételével soha sem megy sehova,
pedig a vendéget annyira szereti, hogy valóságos ünnep
nap van nála, ha ilyen érkezik.
Nyáron gazdálkodik, ősztől kezdve pedig minden nap
vadászik, még pedig kopókkal s egyedüli társa a cigány,
aki a kopókat vezeti. Ezenkívül igen kedves emberének
kell annak lenni, akivel az öreg vadászni kimegy, mert
mióta a szomszéd báró őz helyett beleeresztett két szem
postát, azóta a vadászcimborába nem nagy a bizalma.
Büszkén mondhatom, hogy én is azok közé a kevesek
közé tartozom, akiket az öreg kegyel, tehát velem is szí
vesen elvadászik.
Igen szép nagy vadászterülete van, melyben az ural
kodó vad a nyúl, amennyiben őz és róka ritkán fordul
nak elő, ámbár november táján már a nyúl is ritkaság
számba megy, mert a nap-nap utáni kopózás nagyon ki
pusztítja őket s ilyenkor már csak a cigány biztatására
megy ki az öreg, mivel a cigánynak többféle okból ér
dekében áll a vadászat. Ugyanis : odakint a vadászúr jó
soltából mindenféle jóval megtörni üres gyomrát, ha va
dászat nincs, koplalnia kell, továbbá a lőtt nyúlnak a
bőre az övé, melyet még a vadászszezon elején elad a
nováki zsidónak s pár forint előleget is felvesz reá.
Egy novemberi este megérkeztem Károly bátyámhoz,
ki rendkívül szívélyesen fogadott s a kedélyesen eltöltött
vacsoránál megállapodtunk abban, hogy holnap — ha a
cigány alkalmas időt jelent — vadászunk.
Két egymás mellett levő szobában aludtunk s hogy
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még az ágyban pipázva beszélgethessünk, az elválasztó
ajtót nyitva hagytuk. Reggel, úgy 7 óra felé arra ébred
tünk fel, hogy Laci cigány dugta be kócos fejét s szo
kásos mondókájával így köszöntött:
— Pályinkás jó reggelt adjon az Isten, egészségikre
kívánom az éczakai nyugodalmat ha vót!
— Adjon Isten morekám, mi újság van odakint?
— Hát az, hogy nagyon, de nagyon gyönyörű idő van,
pingálni sem lehetne szebbet, meg oszt hajnalba kilestem,
hogy két nyúl átváltott a Fertécsbe, azokat még ma megtapodjuk.
Ezzel szó nélkül kinyitotta a falkasznit s kivette a pá
linkás üveget három pohárral s kezdett töltögetni, de
Károly bátyám megsokalta a poharak számát s azt kér
dezte Laczitól:
— Hát a harmadik pohárból ki iszik?
— Hát é n ! — volt a lakonikus válasz.
— Te ám a kopó nyomából, de nem ebből a 7 esz
tendős körte-pálinkából! jó neked a cselédpálinka is,
kérjél magadnak a gazdasszonytól a konyhában.
Csakhogy a cigány nem azért volt cigány, hogy ki ne
tudott volna kunyorálni magának valamit, addig esenkedett az öregen, míg végre megengedte, hogy a felséges
italból a cigány is részesüljön. De alig hogy lecsusztattuk
az első pohárral, a cigány rögtön azzal ált elő:
— Duplázzunk, duplázzunk!
Erre már Károly bátyám is kijött a türelemből s egy
ügyes mozdulattal úgy kisenderítette Laczit a szobából,
hogy a lába sem érte a földet, s az öreg egész indignálódva panaszolta, hogy ezt a felséges jó italt — me
lyet öregségére tartogatott magának — ez a gazember
cigány nemcsak hogy eliszogatja előle, de még egy po
hárral meg sem elégszik, hanem minden nap duplázni
akarna.
Laczi pedig azalatt megtömte a kürtőt szalmával s a
jó elemózsiával ellátott szeredással együtt nyakába akasz
totta, a kopókat felcvorkázta s a puskát vállra vetve várt
bennünket a tornác előtt.
Akkorra mi is kikászálódtunk, bár az idő nem volt
olyan festői, mint ahogy a cigány jelezte, mert a szél
kellemetlen utitársul szegődött s őrült sebességgel csap
kodta fejünkhöz a széttépett ködfoszlányokat, mégis jobb
mulatság hiányában nekivágtunk a Fertécsnek nevezett
csutajos oldalnak. A cigánynak a völgybe meghagytuk,
hogy rakjon jó tűzetés ‘/a óra múlva ereszsze el a ko
pókat. Mi meg egy-egy hajtáson kiballagtunk a bércre
s onnét vártuk a jó szerencsét.
Csakhogy mi is elénekelhettük azt a nótát: „Várlak,
várlak, de híjába várlak“, mert a kopó-cziholás nem akart
kezdődni, úgy, hogy a várakozásban belefáradva egymás
felkeresésére indultúnk az öreggel, de midőn már alig
voltunk egymástól úgy 20 lépésnyire, hát akkor halljuk,
hogy az öreg Kürtös rákezdi basszusból odalent; „Tyifi,
tyafi, tyuf, tyúf, tyuf“, s ugyancsak szorít egy nyulat a
felfelé ballagó cigánynak. Nem tellett bele 20 másod-
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perc, mikor már hallottuk, hogy: „piff, puff“ s a cigány
elhibázta a nyulat s nagy mérgesen kiáltott utána: „Hogy
a fene egyen meg, viszed már a 15 krajcárom!“
A cigány nem tudta, hogy az ő monologizálását mi is
hallgatjuk, azért adott szíve fájdalmának hangosan kifejezést, hogy nem a nyulat, hanem csak a bőrét sajnálta, amely neki 15 krajcárt jövedelmezett volna. No
de ki is kapott ezért az önzésért az öregtől.
Minthogy pedig a menekült nyúl kópéinkat magával
vitte, de különben is az idő már dél felé járt, lementünk
a tanyára s ott remekül megcsurdítottunk s belakmároztunk jól, azután rágyújtottunk és kvaterkázás közben elbeszélgettünk az öreggel, s olykor-olykor a cigány elmés
mondásain jóizüeket nevettünk.
Mikor már a cigány minden ennivalót elpakkolt — de
nem a szeredásba, hanem a gyomrába — s mikor már
halvány reménye sem volt arra, hogy a különben is fo
gyatékán lévő borból még egy kanállal kaphatna, akkor
mintegy figyelmeztetésképen megszólalt:
— Ballagjónk, Ballagjónk!
— Hová more?
— Hát haza, nincs má itt istenfene se, megoszt mit
fagyoskodnánk itt, mikor otthon a jó meleg szobában
teázhatunk.
— De fene egye meg a dolgod — mondja Károly
bácsi — ha már hijába ide csaltál, meg aztán megetted
az ebédet, akkor már csak fagyoskodj addig, amíg mi
itt leszünk.
Erre a huncut cigány csak mosolygott egyet, mert ala
pos gyanúja volt, hogy bor nélkül mi sem tartjuk ki so
káig. Úgy is történt, mikor az utolsó kanál italt bevettük,
felkászalódtunk és ballagtunk hazafelé.
Amint a falu fölé értünk, hát látjuk, hogy a falu vé
gén lévő cigányputri — mely a mi Laczink családjának
öröklött tulajdona — nagyon füstöl.
— Mi az móré — kérdé Károly bátyám — tán va
lami esett jószág van a faluba, hogy a kastély olyan na
gyon füstöl ?
— Nem bíz a — feleié Laczi — hanem hát azt gon
doltam, hogy eleget vótam már én az uraknál, hát má
én is adhatok egy vacsorát. írtam a grófnak meg a bárónak, ők is átjönnek este hat órára, amikorra az urakat
is szívesen látom, csak tessenek elballagni.
— Hát aztán ha elmegyünk, mi lesz ?
— Minden a kerek világon, csak legyen szerencsém,
lesz tarokk és magyar kártya, tea és több efféle, finom
szivarokkal . . .
Ily tréfás beszélgetés közt értünk haza s otthon átöltöz
ködve neki ültünk a párolgó illatos teának, melynek szürcsölgetése közben igen sok és jó dolgot beszélt el Ká
roly bátyám a cigány bolondságairól. A nagy tréfálkozás
közben egyszer csak azzal az indítványnyal áll elő az
öreg, hogy csináljunk egy kis bolondságot, gyerünk le a
cigányhoz, érdekes lesz nézni, hogy ijed meg a more
arra, hogy az ő meghívását komolyan vettük.
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Vacsora után el is mentünk, csakhogy a cigányt nem
|
| hoztuk oly könnyen zavarba, mert azzal fogadott:
— Isten hozta az urakat, de jó hogy megteáztak oda
haza, mert itt egy kis hiba történt.
— No mi történt more?
i
i
— Nem egyéb csak az, hogy míg délelőtt oda voltunk
vadászni, addig a feleségemnek, Magdinak megérkezett a
selyem irhája Pestről utánvétel mellett, de nem tudta
kiváltani, mert a Wertheim-kassza kulcsa nálam volt,'
i hát kapta magát, valamennyi ezüstnemünk csak volt, azt
j mind zálogba tette s így most nincs mivel teríteni, tehát
| a vacsorát majd máskorra halasztjuk.
! Jót nevettünk az úri cigány leleményességén, én azon
ban a Wertheim-kassza szónál önkénytelenül széttekin
l tettem a szobába, ahol egy rossz dunna és két párna
| volt az összes bútorzat, mely a szalma tetején szétszórva
hevert, de asztal, szék, lóca vagy kaszlinak még csak
nyoma sem volt sehol, hanem ehelyett volt az egyik
szögletben három kis meztelen gyerek, az ajtó mellett
pedig állott egy 10—12 éves fiú, akinek a ruházata
annyival különbözött a többiétől, hogy ezen egyebek
hiányában egy ócska piszkos mellény díszelgett. Mikor
Károly bátyám meglátta ezt a kócos gyereket — tudta
azt, hogy Laczinak még ilyen nagy fia nem lehet — azt
kérdezte Laczitól:
— Hát ez miféle gyerek?
— A nevelő, a nevelő!
— Miféle nevelő?
— A múltkor hoztam Balláró, hogy ne legyenek a
gyerekek magukba, mikor Magdi adót szedni jár a
faluba.
— Hát oszt mit fizetsz neki ?
— Ruházom! — volt a rövid felelet.
Istenem! — gondoltam magamban — mégis csak ez
a cigány az igazi boldog ember, mert ebben a rettentő
nagy nyomorában is kedve van tréfálkozni.
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Levél Görgényből.
j
)

Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
Most már azt fogja gondolni rólam, hogy irómániában szenvedek. Pedig Isten őrizz, csak a múltkori leve
lemet akarom kiegészíteni . . .
Karácsony előtt álltunk, nem volt semmi havunk, s
meghagytam a vadőröknek, hogy ha esetleg ugratnak
egy tapsi fülest a h—i határban, úgy füleljék le és hoz
zák be, mert bizony ilyen alkalmatlan időben jó ma
gamnak nincsen kedve ok nélkül nyúlak után mászkálni.
De különben is volt egyéb elfoglaltságom is bőven.
Másnap bejön Pintia vadőr, behoz két nyálat és egy
— rókafarkat.
Kérdem tőle, hogy a rókát hol hagyta. Feleli, hogy
igy találta. A mi a farkon lógott, azt valami megette,
alig maradt mutatónak belőle.
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— Hm! S aztán mi ehette meg a rókát Fintia?
— Instálom nem tudom, hó nem volt, a hogy a bok
rok között jártunk a határunkban s próbáltunk nyúlat
ugratni, egyszer csak rátalálok erre a rókafarkra, s az
után behoztam.
— Pintia, — mondtam neki atyai hangon — nem
loptátok el ti a fark mellől a rókabőrt?
— Hogy őtet az ördög bármely alakban vigye el, ha
ő oly bolondot cselekednék, hogy farknélküli rókabőrt
lopjon, nézzem meg, hogy a fark tövibe látszódnak a
rágás jelei is.
És csakugyan igaza volt; mert a rágásjel konstatál
ható volt különösen a vitorlának test felé eső részén.
— Te, Pintia, hátha hiúz fogta meg a rókát?
Ezen kérdésemre Pintia, a ki különben végtelenül
tisztességes és illemtudó ember, olyan indiskrétül kaca
gott a szemem közé, hogy ha nem vagyok nagyon libe
rális, humánus érzelmű és csendes természetű ember,
úgy ütöm pofon, hogy még a dédunokái is jobb arcukon
anyajegyesek maradtak volna e szemtelen mosoly miatt.
— Uram 1 Mondja aztán Pintia, olyan kis rongyos
cseplesz erdőben, mint a milyen a h—i határban levő
erdő, hol a rókafarkat találtuk, csoda, hogy egyáltalá
ban róka is megfordult, nem hogy hiúz járjon ott.
— De hát akkor mi ette meg a rókát Pintia ?
— Tudja Isten!
— Nó, az már bizonyosan tudja, s azzal békében el
bocsátottam Pintiát. Egy ideig azon törve a fejemet, hogy
mi az Isten csodája lehet az a valami, a mi a rókát
megette, már kezdtem félni, hogy a szovátai rókák kö
rül nem tiszta a dolog, s igen resteltem, hogy szóba
hoztam a dolgot becses lapjában. — És íme, két héttel
rá, az oláhok karácsonynapján beállít hozzám Votzán
Demeter kincstári erdőőr, s behoz egy gyönyörű szép,
15 kiló súlyú hiúzmacskát.
És elmondta a következőket:
„Szent karácsonyunk reggelére szép fehér, meleg
takaróval látta el a Mindenható didergő földünket. Istentisztelet után fogtam a puskámat, szólítottam a „Bokrászt“ s megindultam a határban levő tagomat megnézni,
(és útközben friss havon szent karácsony nagyobb dicső
ségére és tiszteletére egy tapsifülest ugratni tarisznyá
mon át egyenesen a konyhámba, a melyről neked, ked
ves főerdész úr azonban nem fogok számolni. Ez utób
bit nem mondta el Demeter, de hogy az ipsé ilyen szán
dékkal vala, arra akár vizet iszom.)
— A mint kiérek a mezőre, a felől a cseplesz felől,
hol Pintiáék ezelőtt két héttel a rókafarkot találták, egy
egészen friss hiúznyom vezet ki, keresztül mezőkön,
szántókon, réteken és legelőkön a Lárgák felé. Hogy egé
szen friss volt, azt onnan tudom,, mert a hó reggel esett,
s azokon a helyeken, hol a hiúz meg-meglapult, a
sima fekvés-felület még egészen nedves vala, pedig elég
hideg, fagyos szél fujdogált.
A Lárgákhoz érve, egy helyen, hol a telepesek az
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oldal szakadékossága miatt a hajdani szép sürü, de fiatal
erdőt ki nem irtották, a hiúz meghúzódott. Ezt onnan
tudtam, mert a nyom, a kis sűrűbe csak bevezetett, ki
felé azonban nem. Magam nem akartam ebbe a fiatal
ciherrel benőtt szakadékos oldalba követni a hiúzt, ha
nem a „Bokrászt“ uszítottam utánna.“ (Itt akarom meg
jegyezni, hogy Bokrász pedigree-je a következő: Apja
ismeretlen, anyja egy rosszul sikerült magas szárú borzeb,
mely rettenetesen irtózik mindenféle kotoréktól, de három
szomszédos falu kutya-fiatalságával, a maga „rózsafakadás és hajnal hasadása" idején, rettenetes orgiákat ül.)
— Ismeri, főerdész úr a Bokrászt ? kérdi közbevetőleg Demeter.
— Hogy a fenébe ne, válaszolok rá.
— Sokat nem ér, folytatja mondókáját Demeter, de
a macskákat nagyszerűen tudja kurgatni, azután máshoz
igaz, hogy nem is igen ért. De ez egyszer bevált. Mert
alig uszítottam egy ideig a nyomon, a Bokrász beiramo
dik a sűrűségbe, s nem sokára közel hozzám hallom
hangos csaholását.
Ez egy rövid ideig tartott, s egyszerre csak mellettem
akar kisurranni a hiúz a bozótból, ki a mezőre. Oda
lőttem, felfordult, s behoztam."
Eddig Demeter elbeszélése.
És most tisztelettel kérdem a mélyen tisztelt Szerkesztő
Urat, mit gondol, miféle ragadozó állat ette meg a h—i
kis cseplesz erdőben a rókát?*
Én feltétlenül a hiúznak tulajdonítom ezt a cselek
ményt, és úgy magyarázom a dolgot, hogy a vörös frakkos, valamint a hiúz is más oldalról beváltva a h —i
ciheresbe, nyulakra vadásztak. Történetesen találkoztak.
Nyúl hiányában a nagyobb zsivány a kisebbiket ölte
meg, s éhségét csillapítva, diadalma jeléül ott hagyta
annak vitorláját, melynek immáron megboldogult tulaj
donosa ki tudja hány puskának „intett le" vele egy-egy
elhamarkodott lövés után. — És hogy miért nem kapta
* Hogy mi ette meg a rókát, azt határozottan tudni s arra esküt
tenni lehetetlen. Magam is azt hiszem, hogy a hiúz falta fel, habár
más is tehette azt. Rég az ideje, hogy télen az első mérgezési kísér
letekkel próbálkoztam. Egy elejtett szarvasborjúnak bélrészeit strychnineztem be, aztán a vad fagygyújából is csinálva diónagyságú
gombócokat, azokat is kibéleltem a mérges sóval. Hó volt bőven s
erdőből kivonszolt véres szarvasborjú nyomán a rókák már az első
éjjel felkeresték a csalétket s abból jól befalatozva, kettő közvetlen
a heiyszfnén lehelte ki bűnös (?) lelkét. A nyomok után ftélve, több
róka járhatott a préda körűi s fgy apróra vettem a környéket. Valami
150 lépésre mehettem, a hegyoldalon egy sűrű borókás és vadrózsás
bozótban a hóból egy rókának vitorláját pillantom meg. Utána nyúlok,
kihúzom a hóból, hát egy széjjelmarcangolt róka van a kezem között,
melynek jóformán csak a két hátsó lába maradt épen.
Mivel csupán csak farkas- és rókanyomok voltak a közelben, a
dolgot úgy magyaráztam, hogy ez a róka is teleszedte magát a
strychines falatokból s aztán még ott megdermedt. Jöttek aztán kedves
rokonok s mivel szarvaspecsenye nekik már nem maradt, felfalták az
élettelen testvért s maradványait elrejtették — rókaszokás szerint —
máskorra a sűrűben.
Hogy a róka is felfalja a rókát, azt akkoriban tapasztaltam először,
azóta már többször. Nehány évvel ezelőtt valami betegségben törne-
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le húsz körméről a „Bokrászt", azt meg azon körülmény
nek tulajdonítom, hogy midőn a kutya fektében rátalált
a hiúzra, arra nagy csaholva rátámadt, s midőn a hiúz
feléje ugrott, az ugrás elől ügyesen kitért, folytonos csaholásával zavarba hozta ezt az óvatos vadat, az vissza
felé váltott váltóján, s így sikerült azután Demeternek
szent karácsony nagyobb dicsőségére egy nyúl helyett
harminc korona lődijat a konyhára hozni. — Hogy eb
ből a 30 koronából azután mennyit hagyogatott el De
meter a „Bor, sör és szeszes italok kicsinyben való áru
lása“ hangzatos címmel ellátott népszerű mulatóhelye
ken, azt nem tudom, nem is kutatom ; de hogy nekem
egy élvezetes napot szerzett, már csak azért is, hogy
ezen levelemmel Szerkesztő Úrnak alkalmatlankodjam,
— az bizonyos.
Vadászüdvvel igaz hive:
Pausinger Károly.
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥*¥¥¥¥■«¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
A hosszúcsőrüek húsa. A szalonkaféléknek húsa rend
kívül kedvelt pecsenye, de azért különbséget kell tennünk kö
zöttük. Általánosan el van ismerve, hogy az erdei szalonká
nál finomabb, ízletesebb pecsenyét semmiféle madár sem
nyújt. A vizi szalonka húsa kedvelt, de finomságra jóval mö
götte áll az erdei szalonkának. Legkevésbbé ízletes a sársza
lonka húsa. Ha az erdei szalonka fiatal és kövér volt,
a húsa rendkívül finom, ízletes, de mivel izgató hatással
van az emberi szervezetre, betegeknek az orvosok tiltják
s a lábbadozóknak is csak ritkán preskribálják.

a lippai főerdőhivatal kerületéből a kolozsvári erdő
igazgatóság, Buhescu Terentius főerdészt pedig a főldmivelési ministerium I. B. 3. ügyosztályából a lippai főerdő
hivatal kerületébe, Medveczky Ernő főerdészt a liptóujvári
főerdőhivatal kerületéből — saját kérelmére — a lugosi
erdőigazgatóság kerüle tébe helyezte át és Röhrích Mártont
a kolozsvári, Buhescu Terentiust a lippai, Medveczky Ernőt
pedig a lugosi erdőrendezőség vezetésével bízta meg.
* Címadományozás. Ő felsége a király Nagy László
uradalmi erdőmesternek az erdőgazdaság terén szerzett
érdemei elismeréséül az erdőtanácsosi czimet díjmente
sen adományozta.
* Kinevezés. A m. kir. főldmivelésügyi minister
Soltz Gyula nyug. ministeri tanácsos, országos főerdőmestert az erdészeti államvizsgáló bizottság elnöki tisz
tétől e minőségben kifejtett buzgó működésének elisme
rése mellett felmentette, s egyúttal e bizottság állandó
elnökévé Horváth Sándor miniszteri tanácsost nevezte ki.
A „Természet“ című vadászati folyóirat érdekes
adatokat közöl Dr. Lendl Adolf budai laboratóriumáról.
Most tölti be fennállása 13-ik évét ez az intézet és ez
alatt nem kevesebb, mint 35000 állatot tömtek ott ki.
A kitömött állatoknak 2/s része hazánkban talál helyet,
Va rész külföldre ment, még pedig leginkább Német és
Oroszországba és Indiába. Az idei télen 24 medve, 6
hiúz, 44 vadmacska, 3 farkas, számtalan róka, köztük
két tiszta fehér és egy tiszta fekete példány, 28 vad
kan, 6 mufflon (Nyitramegyéből), 42 zerge, 5 szarvas,
és végül egy olyan vad is került kitömés végett a ne
vezett intézetbe, amilyet azelőtt Magyarországon nem
lőttek, t. i. egy kőszáli vadkecske (capra ibex). Hohen
lohe herczeg telepítette be ezeket szepesi birtokán és
ott lőtték most az elsőt. A kitömött madaraknak se szeri
se száma. A nagyok közül megemlítendő, hogy nagy
* Áthelyezések. A m. kir. főldmivelésügyi minister | sast több mint 50 példányt, nagy keselyüt 10 példányt,
a magyarországi kincstári erdőket kezelő erdőtisztek lét uhút 17 példányt és siketfajdot százon felül küldtek ki
számában Mazsnai Géza erdőmestert a kolozsvári erdő tömés végett az ország minden vidékéről, utóbbiakat
igazgatóság kerületéből a főldmivelésügyi ministerium Ausztria és Stájerországból is.
* Uj fa. Újabban a Tsaa tó környékén egy eddig isme
1. B. 3. ügyosztályához, Röhrích Márton erdőmestert
retlen fa fajt fedeztek fel. Az új fa a mimosa nemhez
gesen hullottak a rókák. Junius elején őzbakra cserkészve, láttam,
tartozik, s a benszülöttek „markáénak hívják. 4 —5 m.
amint egy vörös ravaszdi egy másik — nyilván elhullott - testvéré
magas törzsének keresztmetszete kerülék alakú ; levelei
ből falatozott.
nagyok, sárgák; gályái hasonlítanak a nyár gályáihoz,
Ezelőtt 8 —10 nappal egy mérgezett rókát hozott be főerdőőröm,
de tüskések. Fája rendkívül könnyű; fasulya kisebb a
melynek mindkét fülét s a nyakából egy darabot ettek meg testvérei.
A hóban levő rókanyomok minden kétséget kizártak arra nézve, hogy
parafa tölgyénél.
megint csakis rókák lehettek a bűnösök.
* Óvószer a vadrágás ellen. A „Deutsche Forstzei
Ilyen s hasonló esetet akármennyit tudnék felsorolni, de hát tudja
tung“ egy kipróbált keveréket ajánl a vadrágás ellen. E
azt jól Pausinger barátom s minden más praktikus vadászember, hogy
keverék
mész-, kőszénkátrány- és marhatrágyából áll. A
sem a vaddisznó, sem a farkas, sem a róka, sem a menyét nem
mészport vízzel hig péppé keverjük, s ehhez annyi trá
Válogatnak a pecssenyében. Miért tenne kivételt a vérengzésben ezeken
túltevő hiúz? Hogg élve fogta-e el, vagy elhullott volt az a róka,
gyát keverünk, a mig a pép sürü nem lesz; ezután a
melynek farkát Pintia benyújtotta, azt már határozottan bebizonyítani
keveréket felmelegitjük és annyi kőszénkátrányt adunk
nem lehet.
hozzá, mígnem a tömeg ragadós lesz. Ezt a keveréket
Igaza lehet Pausingernek abban, hogy amint a róka nyúlászott,
aztán kettős kefével kenjük a csemetékre.
elébe került a sokkal erősebb hiúznak, az őt lefülelte és elbánt vele,
érvényesülvén itt is az életben annyiszor tapasztalt igazság, hogy I
* Gyakorlati baromfitenyésztés a címe Parthay
„Denn ich bin gross und Du bist klein“.
S ze rke sztő .
I Géza uj könyvének, mely szakszerűen és gazdagon

J
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illusztrálva foglalkozik a tyúkok, pulykák, gyöngytyúkok,
kacsák és ludak sikeres tenyésztésével. Parthay ezen
könyve nemcsak az egyetlen legjobb baromfitenyésztési
munka, hanem teljesen gyakorlati alapon van írva, igy
minden tenyésztő nagy hasznát veheti. Ára 3 korona és
az összeg előleges beküldése mellett megrendelhető a
„Szárnyasaink“ című baromfitenyésztési szaklap kiadóhivatalában, Budapesten, VII. kér., Rottenbiller-utca 30. sz.

Az uj német vámtarifa fára vonatkozó tételei,
melyek, a mint hírlik, 1906 február 15-én (már ha igaz
lesz) lépnek életbe, a következők:
Ko r o n a
Műfa, nyers, kemény m. mázsa
új 0.12 régi 0.20
„
„
köbméter
„ 1.08
„ 1.20
Műfa, nyers, puha m. mázsa
„ 0.12
„ 0 12
„
„
köbméter
„ 0.72
„ 1.20
„ 0.24
Műfa, ácsolt, kemény m. mázsa
„ 0.30
„
„
köbméter
„ 1.92
- 1.80
„ 0.24
Műfa, ácsolt, puha m. mázsa
„ 0.30
„
„
köbméter
.. 1.44
„ 1.80
Műfa, fűrészelt, kemény m. mázsa
„ 0.72
„ 0.80
„
„
köbméter
„ 5.76
., 4.80
Műfa, fűrészelt puha m. mázsa
„ 0.80
„ 0.72
„ 4.80
„
„
köbméter
„ 4.32
Talpfa, kemény m. mázsa
„ 0.24
„ 0.30
„
köbméter
„ 1.92
„ 1.80
Talpfa, puha m. mázsa
„ 1.44
* 1-80
„ 1.60
„ 1.20
„
köbméter
„ 0.30
Kádárfa, kemény m. mázsa
,, 0.30
„
köbméter
„ 1.80
* 2.40
„
0.30
„
0.30
Kádárfa, puha m. mázsa
„
köbméter
„ 1.80
„ 1.80
Cserzőkéreg és gubacs
» —
—
* Vadorzók merénylete. Gróf Zichy Jenő magas
laki uradalmában ismeretlen vadorzók merényletet követ
tek el egy Balogh János nevű erdőőr ellen. Balogh Já
nos már hetek óta leste a tolvaj vadászokat, akiket most
az erdőben szembe talált. Mielőtt azonban a tolvajokat
fölismerhette volna, ezek 30 lépésnyi távolból kétszer
rálőttek. Az egyik golyó Balogh János lábába fúródott s
emiatt nem üldözhette a lövöldöző vadorzókat, akik futva
menekültek. A csendőrség megindította a nyomozást.
* Németországi fakereskedelem. Berlini főkonzulátusunk január havi jelentéséből a következőket közöl
jük: A berlini faiparnál a sztrájk következtében beállott
zavarok csaknem teljesen elmúltak. A majdnem 5 hóna
pig tartó sztrájk a békéltető bizottság által megállapított
feltételek következtében — 52 órai heti munkaidő és az
akkordmunka díjazásának megállapítása, — véget ért.
A sztrájk befejeztével a finom asztalos áruk, valamint
csúcsvég deszka szállítása ismét megindult; ez idő sze
rint a raktár készletek kiegészítésén dolgoznak. Száraz
nyári áru, különösen cserfa, igen kerestetett; a kínálat
azonban meglehetősen csekély volt; vágott erdei fenyő
gerendákért köbméterenként mintegy 50 márkát, luczfenyőért pedig 39—40 márkát fizettek. Keletnémetország

403

fürészmalom tulajdonosai az utóbbi heteket arra hasz
nálták fel, hogy a keletnémetországi kincstári erdőkből
nagyobb készleteket vásároljanak. Az árak az árlejtéseken
emelkedtek, tekintettel a fürészanyag mai árára ; a fűrészgyárak szokatlan nagy részvétele a nyersanyag eladáso
kon meglepetés számba ment. A talpfa kereskedelemben
tökéletes üzleltelenség uralkodik, miután az utolsó árlej
tések következtében a bevitel nem emelkedett. Az Orosz
országban megkezdett nagy vasútépítések az orosz talpfa
termelés nagy részét a belföldi szükségletek fedezésére
kötik le.
* Árjegyzék famagvakról. A tavaszi idény küszö
bén, a napokban jelent meg Faragó Béla zalaegerszegi
magpergető tulajdonosnak legújabb árjegyzéke , melyet
kívánatra mindenkinek megküld bérmentve.
* Hallatlan árakat ért el február 9-én a bajorországi
Rothenbuch községben megtartott faárverés alkalmával
két tölgyrönk tulajdonosa; az azonban igaz, hogy maga
a két rönk is rendkívüli méretekkel birt. Az egyiket, mely
9.60 m. hosszú, 90 cm. átmérőjű és 6.24 m8. tartalmú
1375 márkáért a Hartmann s Kohl lohri czég, a mási
kat, mely 8 m. hosszú, 95 cm. átmérőjű és 5.43 m8-t
tartalmaz, 1320 márkáért egy Wagner nevű müncheni
fakereskedő vette meg. 243 márkát egy köbméter tölgy
fáért (itt pedig annyi esik egy m8-re) aligha fizettek
eddig valahol.
* „Elveszett” szigetek a Déli tengeren. A NagyÓceánnak régebbi korból származó, de még néhány
újabb térképén is a nagyobb szigetcsoportoktól félreeső
sok magányos sziget van föltüntetve, névvel is ellátva,
de egyszersmind meg is kérdőjelezve. A kérdőjel azt je
lenti, hogy azoknak a szigeteknek a létezése nem bizo
nyos. Ezek a térképek még nagyobbára a spanyol fölfe
dezési korszakból származó földrajzi hagyományok, ré
szint pedig az illető szigeteket egyes hajósok állítólag
látták valamikor, de későbbi, megbízhatóbb megfigyelők
nem tudták föltalálni. Ezeket a titokzatos szigeteket na
gyobbára a Déli tenger térképén látni keletre Nippontól
és a Bonin csoportozattól, sőt sokszor használt hajóutak
közelében is. Kettő ezek közül a Rica de Ovo és a Rica
de Piata a XVII. században különösen a hollandi expeditióknak volt célja, mert ott, mint nevük is mutatja,
aranyat és ezüstöt gyanítottak (Bonde, La Pérsuse, Krusenstern s mások is keresték), de nem találtak ott sem
mit. Ennek dacára ez a két mesebeli sziget az újabb
térképeken is rajta van, de kérdőjellel ellátva. A Déli
tenger keleti részén, havai és a mexikói partok közt még
a 30 évvel ezelőtt készített térképek is vagy tizenkét
kétséges szigetet tüntettek föl, köztük New Islandot és
Róza Coralt, 1000— 1100 mértföldnyire a délkeleti Ha
vaitól. 1837-ben az angol kormány két hadihajót kül
dött ki, hogy ezt a két szigetet birtokba vegye, de szige
teket nem találtak. E szigetek a legújabb térképekről el
tűntek, mert később sem látta őket senki. De azért még
mindig akadnak emberek, kik itt szigeteket gyanítanak,
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többrendbeli föltevés alapján. 1860-ban az amerikai „Le
vant“ korvetta Havaiból Panamába menet nyomtalanul
eltűnt, s ekkor az a nézet terjedt eí, hogy a legénység
megszabadult s valószínűleg azon szigeten valamelyikén
tengődik. 1899-ben az „Albatross“ nevű amerikai halász
gőzös Agessis Lajos tanárral azon a helyen bolyongott,
de szigetet nem volt képes megpillantani. Még most is
vannak emberek, akik azt hiszik, hogy az „Albatross“
legénységéből azon a titokzatos szigeteken még mindig
él néhány ember. A „Levant“ azonban éppúgy elpusz
tulhatott tengerrengés következtében is, mint pár évvel
ezelőtt az indiai óceánban egy német hadihajó.
¥ * ¥ ¥ :« ::» ::¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
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€laöő egri borok,

1

Kitűnő zamatu, sajáttermésü, tisztán kezelt

feh ér a sz ta li 44 fill., p e cse n y eb o r
64 fill., v ö rö s b o r 64 fill.

fiz ereöményDús és élvezetes
vadászatok sikere kutyánk fi
nom szimatja, ereje és kitar
tásától függ.
M. L. ú rn ak . Nem voltunk eddig abban a szerencsés helyzetben,
hogy valakinek orvosi tanácsot adhassunk, mert — érthető okokból
— Önön kivül más olyant nem is kért tőlünk. Mindazonáltal megkí
sértjük a válaszadást s ha jónak véli, a tanácsot fogadja meg. Ál
matlanság ellen vegyen lefekvés előtt egy 15—20 percig tartó 29 —30°
R. egész fürdőt vagy pedig egy 15 perces 35" R.-os meleg ülőfürdőt.

Ezen jó tulajdonságon
a manapság már rendkivi

Fattinger-féle

HUSROSTOS KUTYALEPÉNYNYEL

pattinger i Co., Wien IV.

ssjjjgg
Keresünk megvételre
10.000 clrb 2 éves,
erőteljes, kiültetésre .
..... — alkalmas
•

ákácz csemetét.

SrSőhivatal Bima-jjrézó (Gomür
Xétmr Iánk ‘« ÄÄSS5

in.)
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MAGYAR E R D É SZ
Megjelenik minden hó 1-én és 15-én.
E lő fize té si á r :
Egész é v r e ..................
Fé lé vre .........................

Szerkeszti és kiadja:

j

R e k la m á ció k

14 K
im e c s fa lv l 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 , S Z É K E L Y és IL L É S céghez
7 K j hová az előfizetési és hirdetési dijak, valamint a lapba szánt közlemények küldendők, j
U n gv á rra intézendők.

O lv asó in k h o z.

kényeztetett diva, csak hosszú időközökben mu
tatja magát a nagyközönségnek, hanem állandó
komoly vezérmunkásunk marad, mert széles
látköre, éles, de azért igazságos kritikája miatt
ő erre leginkább hivatott.
Pompásan kontráz az utolsó számban Fogassy Gyula, a vidéki egyletekről írva. A kontrások közé szegődöm én is három hurú hege
dűmmel. A felhangzó csendes zeneszóra lassanlassan talán belevegyül más hangszer is: egy
brácsó, sikoltó klarinét, mélabús cimbalom ; nem
fog végül késni a nagybőgő sem, messziről
morogván, maga köré gyűjti a zenekedvelő pub
likumot.
Egész évre . . . .
14 korona,
Melyik nótát is tetszett kezdeni? Mindegy. Itt
Fél é v r e .....................
7
van mindjárt a közöny.
Altiszteknek egész évre 8
„
Erről partitúrákat lehet írni!
Melyik hangból tetszett is kezdeni? Ez is
Tisztelettel kérjük olvasóinkat, hogy az ezen
számhoz csatolt utalványlapot az előfizetés meg mindegy. Nos, kezdjük a „Magyar Erdészben.
Hogy nem részesül az kellő támogatásban?
újítására mielőbb felhasználni szíveskedjenek.
De kérem ! ez még csak a szelíd prím ! lm itt
Borsod-Apátfalva, 1905. márczius hó.
a kontra, — ez már vastagabb: nagy örömömre
Kiváló tisztelettel
szolgált egy előfizetőnél látni, hogy a „M. E .“
mily szép rendbe van szedve az íróasztalon;
Imecs Béla szerkesztő.
a legújabb szám legfelül. Véletlenül kikapok egy
számot a halmazból — fel sem volt vágva! És
R o v á s .
így a többi! egy-kettőben a vadászati tárcánál
Irta: S z é n á s s y B é la .
látszottak az érdeklődés nyomai.
A „M. E.“ megindításakor engem is részvé
Nagy művész ez a mi Földes Jánosunk! Mint
a hegedűnek húrjain a kedvenc nóta — mely telre lelkesített valaki — örök hálával tartozom
nek fülbemászó hangjait avatott mesteri kezek érte — s nagy dér-dúrral aranyhegyeket ígért
csalják ki a száraz fából — hangzanak a „Rovás“ a szerkesztőnek szellemi támogatás dolgában.
Ezt ugyan meg nem tette, ellenben jelenleg már
alatt elmondott aranyigazságok.
Hű kontrásának ígérkezik „E “, a ki olvasóink a lapot sem járatja.
Pedig a „M. E. “ keletkezése óta — elég rö
előtt a régebbi időből szintén előnyösen ismert
toliforgatója a Magyar Erdésznek. Kár, hogy vid idő alatt — számottevő tényező lett szakoly sokáig nélkülöztük közreműködését e lap irodalmunkban, mit lehetetlen észre nem venni.
Honnét van hát ez a rettenetes közöny? Miér
ban; reméljük, hogy jövőben nem mint az el

Mai számunkkal a Magyar Erdész negye
dik évfolyamát befejeztük. Teljes joggal muta
tunk rá a megfutott négy éves múltra, számrólszámra hűen, önzetlenül szolgálván azokat az
elveket, a melyeket a lap megindításakor zász
lónkra tűztünk. Azokért az elvekért akarunk mi
jövőben is — hazánk erdőgazdaságának fellen
düléséért, előbbreviteleért — munkálkodni és
ígérjük, hogy továbbra is átérezzük hivatásunkat
és igyekezni fogunk neki megfelelni.
A Magyar Erdész ára jövőben is az ed
digi marad és pedig:
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ez a s in csend, — mint Földes mondja — ez
a siketnémaság?!
Mi ennek a magyarázata? A nyomasztó anyagi
gond?
Lehet, hogy ez is — néhol; de általános
ságban kimondani nem lehet.
Ellenben, ha egyenesen kimondom, hogy en
nek oka, sajnos, igen sokaknál a saját szakunk
iránti előszeretet hiánya, úgy ezzel aligha fején
találtam a szeget — akarom mondani a helyes
alaphangot megadtam a nótához.
Nem belső ösztönből, nem pályája iránti elő
szeretetből megy fel a fiatal ember a selmeczi
főiskolába! Nem gondolja meg: van-e hajlama,
tehetsége, kedve, lelkesülése és szeretete az
erdészeti pálya iránt, hanem azt, hogy minél
előbb jusson minél kellemesebb s minél kényel
mesebb kenyérhez. Csalódik mihamar, s ha
addig nem volt pályájához kedve, ezután telje
sen közönyössé válik irányában.
Meglátszik az már a főiskolán; eleget láttam
ott magam is, de még többet hallottam később
másoktól. Meglátszik a főiskolai port lerázott
fiatal emberen, amint a gyakorlatba kerül. Elég
alkalmam volt azt magamnak megfigyelni s nem
egyszer hallottam ugyanezt a panaszt szaktár
saimtól. Kivéve az államvizsgához való készü
lődést, nem' vesz többé a fiatal ember szak
könyvet a kezébe; szakdolgokkal nem törődik,
megy az elődei által kitaposott úton a nélkül,
hogy állapotán önművelődés és továbbképzés
által javítani, a nélkül, hogy annak a szaknak,
mely kenyerét adja, ügyén némileg lendíteni
igyekeznék.
A mi szikra pedig még megmaradt véletlenül
egy-egy fogékonyabb lélekben, azt a bürokra
tizmus vastag hamurétege lassacskán elfojto
gatja s vihar legyen, mely ezt az alvófélben
levő parazsat az áthat!an sötétségben gyenge
pislogásra bírja. Tisztelet a kivételeknek.
Csodálkozzunk-e hát azon, hogy később, mi
kor már az alapösmeretek is lassan-lassan el
mosódnak, a szakdolgok iránt való teljes közöny
veszi át sorvasztó uralmát? És csodálkozzunk-e
azon, hogy e megbocsáthatatlan közöny miatt a
magyar erdészetről saját édes hazánk sem vesz
tudomást?

ERDÉSZ

24. szám.

Ezt a közönyt! ezt kell legyőznünk s felrázni
erdészetünket letargikus álmából. Mennyi mu
lasztás terheli e miatt szakunkat!
Itt van p. o. a most épen szőnyegre került
vámszerződés Németországgal. Ki képviselte ott
a tárgyalás alkalmával a magyar erdészet ér
dekeit?
Bezzeg nem így az 0 . M. G. E .! Minden
napilap vezércikkezett róla s tárgyalták a közgazdasági rovatokban s a gazdasági szaklapok
ban az ügyet.
Hol maradt hát az erdészet? Felemelte-e va
laki szavát, habár csak egy-egy szerény elme
futtatás alakjában is valamelyik napilapban fa
anyagjaink kiviteli vámja érdekében? Hol maradt
a magyar erdészetnek közel kétezer főt képvi
selő hatalmas testületé? Miért hallgatott az Or
szágos Erdészeti Egyesület most, midőn latba
vetendő szavát hallatni itt lett volna az ideje,
hogy azt ország-világ észrevegye és respektálja?
Szerencse, hogy Németország nem képes fa
szükségleteit a sajátjából fedezni, s így reánk
van, mint legközelebbi nyerstermelőre utalva;
máskülönben felőlünk csinosan agyon csaphatta
volna — utóbbi időben némi lendületet nyert —
akármelyik faiparágunkat, hisz nem lett volna
ember, a ki vétót kiáltson e merénylet ellen!
Ez irányban is üdvös lesz a vidéki erdészeti
egyesületek működése, ily esetekben őrködni a
közös érdek felett, a cselekvést a gyakorlati
erdészet felvirágoztatásában megindítani s a kö
vetkező nemzedék előtt a haladás útjának alap
jait megvetni.
Mert honnan merítsen az ambícióval, munka
kedvvel telt fiatal ember bátorságot, kedvet, lel
kesedést és buzdúlást munkára, honnan lanka
datlan erőt a kezdet nehézségeivel megküzdeni,
ha ebben a „nyomasztó szélcsendében példát
nem talál, melyet kövessen és teret nélkülöz, a
hol igyekezetét és tetterejét érvényesítve, azt
megacélozza?!
Vezérek kellenek neki és lelkesítő példa, jó
akaró útbaigazítás, tehetségének helyes irányba
való terelése.
Ne tespedjenek el hát a Földesékhez hasonló
vezérelmék a végtelenbe menő hivatalos ügy
halmazok posványában, hanem ragadják meg a
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világító szövétneket, — s Istenemre! lesz, a ki
őket követi!
S a mint az élet folyamata megindul, akkor
már lehetetlen, hogy azt a külvilág is észre ne
vegye, elsősorban a napi sajtó, mely azt hiszem
szívesen karolná fel ügyünket, — mondjuk első
sorban a „Hazánk“. Ez az agráriusok jól szer
kesztett napilapja szívesen fogadja az erdészetet
érdeklő közleményeket, csak — jól mondja Föl
des — derékon kell kapni azt a bizonyos tol
lat s nem egy-kettőnek, de száznak! Kitelik az
a kétezer erdészből!
E lapok szerkesztője talán mégis kissé túlsötétnek látja a helyzetet, mikor ugyanezen tekin
télyes számból nem remél többet látni az összes
keletkezendő vidéki egyesületeken egy-kétszáz
gyülekezőnél. Reméllem, hogy már az első meg
alakuló gyűléseken el fogjuk tudni oszlatni aggo
dalmait, s tudom, hogy nem fog érette megha
ragudni. Várjuk hát a virágfakasztó tavaszt s
vele az alakuló gyűlésünket.
És ismét Földesnek kell igazat adnom, midőn
a 8-ik kerület erdőtisztjeit egyesülésre szólítván,
a messze vidékek egyesülését nem tartja cél
szerűnek a túlnagy távolság miatt. Maradjunk
egyelőre a tervezett keretben ; a jövőben szerzett
tapasztalatok majd megmutatják a helyes útat,
melyen haladnunk kell, de hogy egy dologban
mégis ellene mondjak a művész-primásnak, ta
gadom, hogy az erdészeket a nagyközönség
ne ösmerné!
Hogy honnét ösmeri, tetszik kérdezni?
Hát könyörgöm: a „Fliegende“-ből! El van
az Magyarországon is jobban terjedve, mint a
„M. E. “ Annak minden számában ott van a
„Herr Förster.,: övig érő torzon-borz szakállal,
vörös orral; szájában az elmaradhatatlan pipa,
egy lehetetlen tollas kalap, egy rémséges nagy
sörös korsó a kezében ; mellette a hagyományos
kurtalábú tacskó s még hagyományosabb vicce
ket mond, melyek 90%-ának az a veleje, hogy
a lefestett individium a vizet még a mosdáshoz
sem használja. A közönség pedig mosolyog a
sikerült tréfán, jót nevet a kitűnő képeken s boldog
abban a tudatban, hogy most már csakugyan
tudja, ki és mi az az erdész. Tehát mégis csak
ismernek minket — erdészeket.

407
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Törvényeink
és a végrehajtásuk végett létesített szer
vezetek, kiadott rendeletek s szabályzatok.
Irta: M á rto n S á n d o r.
Tanulmány.

3.

(Folytatás.)

Az erdők használata, védelme.

Az erdőtörvény a birtokos érdekeit mai szempontból
nem elégítheti ki, mert a mig a 17. §. alá nem tartozó
erdőkben a szabad használatnak nyit tért, addig a 17. §.
szerint kezelendő erdőkre megszabott korlátokkal és a
végrehajtásnál a kisebb dolgokra való kiterjeszkedéssel a
végrehajtást igen nehézkéssé tette s e miatt a birtokosok
általában elkedvetlenedtek.
Ez az oka, hogy több birtokos, kinek erdeje a 17. §.
alá tartozik, igyekezik az erdőtől megszabadulni, mert a
sok korlátozás erdejével való rendelkezési jogát túlságo
san megszorítja; úgy szabadúl meg a hogy tud: eladja,
felosztja stb. Ezzel tehát a cél ; az erdőfentartás nincs
elérve, sőt az ellenkezőre vezet a sok rendszabály.
Ez az eljárás azonban az akkori szellem és felfogás
nak kifolyása. De viszont éppen nem illik be a mai
keretbe.
így p. o. valamelyik volt úrbéres birtokosság nem vá
gatja ki bármely okból a vágásterületeket, s utólag p. o.
5 évit vagy 10 évit egyszerre akar kivágatni: sokan azt
hangoztatják, hogy ezért folyamodni kell. (Ezelőtt még
azért is erdőrendészeti eljárással fenyegetőztek, hogy miért
nem vágatta ki évenként sorrendben.)
Pedig nem kellene folyamodni, mert a vágatásra
nyert engedély nem. kötelesség, hanem jo g és ezzel a
joggal való nem élés nem büntetendő. Sőt mivel sem a
törvényben, sem az üzemtervekben avagy engedélyekben
nincs kimondva, hogy a nyert jo g elévül, — a birto
kos joga változatlanéi fennáll a 10 évi átvizsgálásig, a
midőn új rendelkezés történik.
Tudok concrét esetet, hogy a fenthagyott magfák ki
vágása iránt benyújtott kérvényre egyik igen magas állású
erdőtiszt kimondta: hogy nem is kellett volna.folyamodni,
mert az egésznek a levágása eredetileg is engedélyezve
volt.
Azt a megokolást hallottam, hogy a későbbi kivágás
által az illető években képződött növekvést elvonja az
utódoktól, t. i. a növekvés a fiatal fákon képződött volna
s az utódok használták volna fel, így pedig a mai nem
zedék élvezi.
Azt kérdem én erre, hogy miképen lett az állami fel
adattá, hogy a birtokosok utódainak jövedelméről az állam
ily mértékig gondoskodjék ? Hisz a maiak érdekét is kell
nézni, nem csak az utódokét, és hogy nem vágták ki,
kell hogy valami oka legyen, s ez figyelembe veendő.
Mi tehát az állam feladata?
Az az állam valódi feladata, hogy a feltétlen erdőtalaj
el ne kopárosodjék s az erdőállomány túlságosan le ne
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apasztassék és a fentartás a tartamos használat (de nem
a szigorú tartamos) szerint történjék.
Ezt pedig a beerdősítés és a 10—10 évenként való
szabályozás biztosítja.
Nem szükséges tehát a birtokos kezeit ennyire meg
kötni s a gazdaságban szükséges mozgékonyságot meg
bénítani. Nem háramlik ebből az államra haszon s nem
is feladata; ellenben a birtokosnak csak kárt okoz.
így p. o. fennáll 5 évi vágástér. Egy vevő jó árt ad
október hó közepén, ha azonnal hozzáfoghat a vágatáshoz. Ha engedélyért kell folyamodni, a míg az leérkezik,
kell hozzá rendes úton két hó. A vevő addig nem vár
hatván, inkább másfelé megy.

Meg kell a birtokosnak engedni a szabadabb moz
gást, csak kötelességét teljesítse különben. Bizonyos fel
tételeket azonban ki lehet, sőt ki is kell kötni, — így
p. o. az utólagos kihasználásokat (értve a 17. §. alá tar
tozó erdőket) tartoznék az erdőhatóságnak bejelenteni, a
melyre a közbirtokossági és volt úrbéres erdők tulajdo
nosai, az értékesítés szempontjából, úgyis kötelezve van
nak.
Az előre való használatok tekintetében már más állás
pontot kell elfoglalni. Itt már szorosan ahhoz kell ragasz
kodni, hogy az üzemtervileg megengedetten felül előre
csakis engedély mellett lehessen vágatni. De itt is rövid
eljárást kell életbe léptetni, t. i. az erdőhatóságnak bizo
nyos határig joga legyen engedélyt adni, ezen felül pedig
a közigazgatási bizottságnak s teljes mértékben a minisz
tériumnak.
Összehasonlításúl az előző érveléssel, itt azt lehet fel
hozni, hogy az előre való vágással a mai nemzedék
mond le néhány évi növekvésről.
Inkább lemond; de ezt azért teszi, mert ellenértékben
többet kap s abból még juttat az utódoknak is.
Ez is egyik ok arra, hogy az erdőhatóságnak bizonyos
mértékű engedélyezési joga legyen.
E tekintetben a birtokosnak a kijelölt 10 évi vágás
téren belül szabad használat megadását tartanám szük
ségesnek az utólagos vágatásnál; az előre való haszná
lat elnyerésének engedélyét pedig rövid eljáráshoz köten
dőnek tartom oly módon, mint alább tárgyalom.
A használattal összefügg az erdővédelem kérdése.
Az erdőtörvénynek e tekintetben való általános intéz
kedései nagyon hézagosak.
Nem intézkedik az összes erdők őrizetéről, nem teszi
kötelezővé az őriztetést minden erdőbirtokosra nézve, ha
nem csupán a 17. §. alá tartozó erdők birtokosai tartoz
nak a megfelelő őrző személyzetet tartani. Ez az egyik
alaphiba.
Másik hiba az, hogy a 17. §. alá eső erdőkben az
őrző személyzet képesítését általánosítva határozza meg,
s nem tesz különbséget a kisebb és nagyobb birtokok
között, dacára annak, hogy előbbiek is szóba jöhettek, a
mit bizonyít a kisegítő gyanánt ott levő másik rendelke
zés, t. i. közös erdőőr tartására több birtokos egyesülhet.

24. szám.
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Sajnos, hogy az általános rendelkezések nem váltak
be, csak a nagyobb birtokoknál; sőt az u. n. közös erdő
őri intézmény, a mely a szétszórtan fekvő községi, volt
úrbéres stb. erdőkre alkalmaztatott, egyáltalában nem jó
intézkedés, hanem csak végrehajtása a törvénynek; mert
hogy nem őrizheti az erdőket azok szétszórt fekvése
miatt, az bizonyos; sőt egyéb más teendőket is, p. o.
ültetésnél felügyeletet hézagosán teljesíthet. Célszerűtlen
már azért is, mert az ily képzettség a közös erdőőröknél
önhittséget, elbizakodottságot könnyen szülne s lelkierő
hiányában úrhatnámságra vágyódást kelt; ez pedig az
uras élethez szükséges anyagiak megszerzésében a mód
meg nem választására vezet.
Bizonyítja ezt a minduntalan előforduló sok panasz.
Ezzel az intézménnyel fel kell tehát hagynunk és egé
szen más alapon kell az összes erdők őrizetéről gondos
kodni.
Az erdőőrzésről szóló szakaszok továbbá azért is hiá
nyosak, mert nem mondják ki, hogy a felesketett erdőőr
vallomása hitelesnek veendő. Erre a rendelkezésre pedig
a kihágás általános tagadásával szemben szintén szük
ség van, a mit bizonyít a vadőrök és mezőőrök vallomá
sára vonatkozó rendelkezés, t. i. vallomásuk, a míg az
ellenkező be nem bizonyíttatik, teljes bizonyító erővel bír.
Ezekhez képest az őrzésre nézve kevésbbé költséges s
gyakorlatiasabb rendelkezéseket tartok fölveendőknek, a
mint alább „6. Erdőrendészeti hatóságok, közegek“ cím
alatt tárgyalom.
4.

Felújítás. Erdősítés.

A kihasznált vágásterületek felújítására vonatkozó intéz
kedés egészen helyes és szükséges, de ebben sem szabad
a birtokost egészen lekötni a módra nézve.
Újabban már történt is ily irányú intézkedés, de csupán
a legelőilletőségü erdőkre s kopár területekre nézve. Hall
gatólag átvitetett a rendelkezés érvénye a többi erdőre
i s ; de nem tartom elégnek a hallgatólagos érvényt, ha
nem biztosítani kell a birtokos óhaját és a kezelés önál
lóságát a mód és fanemre nézve.
Az államnak ugyanis az a célja, hogy a terület el ne
kopárosodjék; a birtokosnak érdeke a kellő jövedelmeztetés s olcsó felújítás. Ha a birtokos az állam jogos kí
vánságát, t. i. a felújítást, a fiatalos oltalmazását, gondo
zását kellő időben teljesíti: miért kell azt az államnak
kutatni, hogy a legmegfelelőbb vagy kevésbbé megfelelő
fanemet, avagy legolcsóbb, vagy a legdrágább felújítás
módot választotta-e a birtokos?
Az üzemtervekben a fanemet és módot tehát csak
tanácsnak, ajánlatnak kell tekinteni, kivévén ha az erdő
véderdő, a mikor ki lehet mondani p. o. mély gyökérzetü fanemek telepítendők, a melyek a következők stb.,
avagy a talajjavítás szempontjából talajjavító fanemek is
telepítendők, avagy kopárok betelepítésénél a cél érde
kében kötelező legyen a talaj kellő javítása s védelme a
kellő fanemek tenyésztésével.
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A kopár területek beerdősítését is helyesnek tartom,
de csak bizonyos mérték mellett.
Ma ugyanis azt tartom legelső feladatnak, hogy a kopárosodó területeket telepítsük be s ezután jöjjön a sor
a valóságos kopárokra, mert akopárosodóknál tőkét men 
tünk meg, míg a teljesen kopároknál új tőkét kell terem
tenünk s ha ezt mind ma végezzük, a mai nemzedék
túlságosan lesz terhelve.
Vannak továbbá oly kopár területek, a melyeknek be
telepítési költségei később csak 0 1 —1%-ot fognak jöve
delmezni, ezeknek a kopároknak készpénzen való beerdősítése tehát nem jövedelmező vállalkozás. Ezért 10—20
évig oly módon kell a kopárokat kezelnünk, hogy a ter
mészet kezdje meg a betelepítést gyeppel és bokrokkal.
Feladatunk csak abban áll, hogy a természetet ne há
borgassuk, sőt kicsinyben elő is segítsük a munkáját.
P. o. vízmosásokban keresztgátak létesítésével, szigorú
legeltetési tilalom fentartásával, felső részeken a jobb
talajú foltokon fűmagvetéssel stb.
Természetesen következik, hogy az alább fekvő terü
leteknek kő-, iszappal stb. való beterílését meg kell aka
dályozni.
Azt talán mondanom sem kell, hogy a kopárokat ön
ként erdősítő birtokosokat az állam támogatásban kell
hogy részesítse és bizonyos mértékig — p. o. ingyen
csemeték — a vágásterületek, tisztások beerdősítésénél
is segíteni lehet a szegényebb erdőbirtokosokat, úgy mint
ez ma is történik.
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b) a terület úgy fekvése, helyszíni magassága s talaj

viszonyai a cél elérését biztosítják;
c) a talaj elsoványodása mérsékelt használás mellett
ki van zárva;
d) bármily talajromlás esetén a beerdősítés kötele
zettsége fentartatnék.
Az erdők feltárása s a már feltárt erdők jobb jövedelmeztetése minden esetre kell, hogy a jövő céljai közt
szerepeljen. Ugyan ki vágyik erdőbirtokra, ha az éppen
semmi, vagy csak igen csekély jövedelmet hajt.
Pedig az erdőbirtok adja a legbiztosabb, a legegyen
lőbb jövedelmet. Ha valamelyik erdő rendszeresen kezel
tetik, akkor úgy szolgáltatja az éveken át képződő nö
vekvések összege a jövedelmet, mint a biztos elhelyezésű
készpénz. Sőt lehet mondani, hogy biztosabban, mert a
pénzintézet emberek befolyása alatt áll s munkásságuk,
előre látásuk és hűségüktől függ a jövedelem, míg az
erdőgazdaságnál a ritkábban előforduló elemi csapások
sem tehetik soha sem oly ingadozóvá az erdő értékét s
jövedelmét, hogy napi árfolyam-ingadozásoknak legyen
alávetve, mint a társulati, intézeti részvények.
Igen helyes a Beksics Gusztáv iránya, a ki a nagybirtokosok figyelmét az erdők felé irányította.
Sajnos, az eredmény még nem sok, de lehet ered
ményt remélni, mert az erdő nem hagyja cserben birto
kosát és az ily irányú birtokváltoztatásra való lassú át
térés a nagyobb vagyoni érdekek miatt az óvatosság
szempontjából nem is rosszalható.
Miként lehetne most már az erdők feltárását s jobb
5. Az erdők jövedelmének fokozása.
jövedelmezőségét elősegíteni ? Egyszerű a felelet: a szál
Az erdőkben fordulnak elő egyes területrészek, a me lítási költségek apasztásával.
lyek fekvésük és talajminőségük szerint más művelési
A tanács megvolna, de a foganatosítás módja nehéz.
ágban több jövedelmet hoznak, vagy pedig az illető vi Sok gondot okozhat még e kérdés!
Én részleges megoldását következőleg gondolom :
déken más művelési ág mellett a közszükséglet fedezé
séhez hozzájárulhatnak.
A kiszállítás tulajdonképen két fő útvonalra osztható:
Az ily területrészeket igen nagy óvatosság s gondosság közútakon való szállításra, az erdőben magában való
mellett kiválasztván, egyéb művelési ágra átváltoztatan- szállításvonalra.
A közútakon való szállítás olcsóbbá tehető szekeren,
dónak tartom ; vagy ha már egyéb művelésmódra hasz
náltatnak, p. o. rét, jobb talajú legelő stb., ezekben meg- vízen s vasúton való szállításnál oly módon, hogy mindenik útvonal kiépítése s jókarba hozása elősegítendő.
hagyandónak vélem.
Ott van az útadó és a vicinális vasútak alapja segélyIly irányú rendelet is van már, t. i. az állandó tisztá
sok fentartására vonatkozó rendelet, de ez kibővítendő forrás gyanánt. Az az útadó, a melyet az érdekelt birto
volna egyes jobb talajú részeknek hasonló célra leendő kosok vagy községek tényleg fizetni tartoznak, közútak
építésére egy vagy több évig részben vagy egészben az
fenthagyásával.
Az ily célra kijelölt területek azonban hozzá tartozná illető érdekelt birtokosoknak s községeknek visszaadatnék,
nak az erdő állományához úgy, hogy ha termőerőapadás illetőleg ily célú kölcsönre törlesztésül leköttetnék s az
állam fizetné ki évenként az útadó összegében a járadékot.
mutatkoznék talajunkban, újra beerdősíttetnének.
Az útadó felsasználható volna ily módon szekér-út,
Igen nagy előnyöket lehetne elérni u. n. terület-cse
rékkel, t. i. ily területek kiirtása s helyettük a gyengébb vízi út s harmadsorban vasút építésre.
Az erdőben való szállítási vonalak létesítését az állam
talajú vagy egyéb ok miatt kevésbbé termékeny tisztások
3-6°/o kamatláb (postatakarékpénztári kamat) mellett
beültetésével.
A területrészek kiirtását azonban több feltételhez köt adandó kölcsönnel segítené.
Az ily célra adott kölcsön azonban az illető erdők
vén, t. i . :
talajértékének 2/ 3-ad részénél nagyobb nem lehetne és
a)
csak akkor volna kiirtható, ha a közszükséglet
első helyen tábláztatnék be, oly feltételek és előnyök
fedezése az irtást kívánatossá teszi;
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mellett, minő a szőlő-kölcsön. Ha a szőlőbirtokosokon
lehetett segíteni, — miért ne lehetne a z erdőbirtoko

jóváhagyás alá. így tehát a bizottság joga csupán véle
ményezővé törpül össze.
Bizonyítja ezt az is, hogy ha az idei nagy szárazság
sokon.
Megjegyzem azonban, hogy a szőlő-kölcsönöknél mu miatt a bizottság külön legeltetési, lombtakarmány gyűj
tatkozó nehézségek s a nagy ellenőrzések itt elm arad-. tési stb. engedélyt adott ki, minden ily határozat jóváha
nának a birtokos terhelésének elkerülése s költségkímélés gyás elé volt terjesztendő.
szempontjából. A kölcsönadás azonban semmi esetre
Ez a rendelkezés, a mai mindent központból irányító
sem bízandó bankra, mert a szőlő-kölcsön is 13'5 °/o-s alapelvnek érvényesítése. Az ily központosítást azonban
már hátrányosnak s az állami feladatokat intézők túlter
a törlesztéssel együtt.
Ha az érdekelt birtokosok illető erdeinek útadója az helésének tartom.
előbb említett célból közútra nem volna lekötve: ez az
Lássunk erre egy példát. M. szatmármegyel község
útadó néhány évig az állam által adott kölcsöntőke tör volt úrbéresei kérték a 12 éven felüli vágások legelte
lesztésbe be volna számítandó.
tését 377 kát. hold terjedelemben. Ennek a legeltetésnek
Az erdők jövedelmezőségének további elősegítése már értéke — mert a fű már elvénült — julius 15-től novem
a kereskedelem s iparfejlesztés körébe vág. Ezzel jelen ber 15-ig, tehát 4 hóra, kát. holdanként 3 K-nál nem
alkalommal nem foglalkozom.
több, s így kereken 114 K értékű engedélylyel a legfelsőbb
fórum foglalkozik, holott az erdőtörvény 7. §-a szerint
6. Erdőrendészeti hatóságok s közegek. (Törvény
még a véderdők legeltetésének kérdésében is a közigaz
végrehajtása.)
gatási bizottság van hivatva határozni.
A) Hatáskör.
Nekem az a véleményem, hogy nincs előnyére az
Az erdőtörvényt végrehajtják a földmivelésügyi minis- ügynek, ha az ily kisebb jelentőségű ügyekkel is foglal
tér, a közigazgatási bizottság erdészeti albizottsága, erdő kozik a legfelsőbb fórum, mert túlhalmozzák a kisebb
felügyelők, állami erdőhivatalok általában, kisebb részben ügyek az előadókat.
az összes felesketett erdőtisztek és erdőőrök.
Sokkal egyszerűbb volna, ha a bizottság felruháztatnék
Mindezek úgy vannak egybekapcsolva, hogy egy köz I. fokúlag is érvényesíthető határozat hozatalával, illetve
pontból van irányítva minden teendő.
a használat engedélyezésével. (Ennek a nézetemnek he
Mi jogai vannak ma a felesketett erdőtiszteknek s erdő lyességét igazolja jelen értekezésem megírása után kiadott
őröknek ?
62060/1905. sz. rendelet.)
A jogok: rendőri közeg minőség, lőfegyver hordás,
(Folytatása következik.)
házkutatás, letartóztatás, megzálogolás s erdőből való ki
¥¥¥¥¥¥¥¥*¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
utasítás joga.
Külön joga az erdőtiszteknek, hogy az erdei kihágás
Az erdő jelentősége.
ügyeket meghatalmazás nélkül intézhetik.
egészségügyi, mezőgazdasági, közgazdasági és ipari
Ettől eltekintve az erdőtisztek és erdőőrök jogai azo
szempontból.
nosak. Nem egyebek mint erdővédelmi előjogok, jobban
mondva őrzési jogok, illetőleg, kötelességek.
Politikai és közgazdasági életünk ez idő szerinti vajú
Mutatja az azonosságot az egyenlő eskü tétele.
dása, azok a nagy gondok, melyek a jelen viszonyok
Az állami erdőhivataloknak már van valami hatásköre, között minden komoly hazafi lelkét eltöltik, minden ékes
a mi által a beosztott tisztikar nem csupán az őrzési szólásnál jobban bizonyítják, hogy nincs emberalkotta
személyi jogokkal bír, (melyet azonban nem köteles tel törvény mely minden időre, minden viszonyra egyformán
jesíteni, csak meg van a joga hozzá), hanem részt vesz rá illenék ; csakis a természet törvényei azok, a melyek
közérdekű teendőkben. Ez az u. n. hatósági hatáskör, kezdettől fogva változatlanok, s igy is fognak maradni
mely azonban csupán kötelességből, tehát nem jogokból örökkön-örökké. Azok az ingadozások, melyeket a termé
szet rendjében néha tapasztalni vélünk, nem egyebek,
s munkálatával másoknak kisegítéséből áll.
Az erdőfelügyelők joga az összes erdők megtekinthe- mint bizonyos megváltozott viszonyok következményei,
téséből és a törvénybe ütköző cselekmények betiltásából, melyek azonban a természet törvényeinek következetes
a közig. érd. bizottsági véleményező tagsági, valamint a ségét megbontani soha sem voltak és soha sem lesznek
főispán útján való felebbezési jogból áll.
képesek.
Önálló intézkedésjoguk azonban csupán a betiltás.
Ilyen természeti törvény például az, a mely mindenek
Az erdészeti bizottság I. fokúlag elrendelhet bármit; előtt megköveteli az emberi és állati szervezet számára a
ez a rendelkezése azonban, kivéve a legújabban megál levegőt, azt az illető elemet, mely nélkül szerves élet
lapított néhány esetet, még nem végérvényes, mert lehet nem képzelhető. Tudjuk, hogy a levegő alkatrészei: az
ellene felebbezni; azaz a bizottság határoz, a miniszter éleny és a kőneny; az előbbi 21 az utóbbi 79 százalé
dönt. Sőt ha felebbezés sem érkezik be, még akkor sem kát képezi levegőnknek s mig emberi vagy állati élet
hajtatik végre a határozat, hanem fel kell terjeszteni éleny nélkül nem gondolható, addig a tiszta köneny be© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.
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légzése föltétlenül halált okoz. A beszítt levegő élenytartalmát a tüdő magában tartja; amit kilélegzünk, az a le
vegőnek az emberi és állati szervezetre ártalmas része:
a köneny. De nemcsak az emberi és állati élet fentartásához van szükség a levegő élenytartalmára; tűz, égés
sem képzelhető e nélkül s tulajdonképen maga az a
processus, mely a tüdőben végbe megy, szintén nem egyéb
mint az égés egy neme.
Ha már most tekintetbe veszszük, hogy ezer milliónyi
ember és megszámlálhatlan milliárdnyi állat millió évek
óta használja fel a levegőt, illetőleg az ennek mintegy
csak Va részét képező élenyt, mig a levegőnek emberi
és állati szervezetre gyilkos része a köneny megmaradt,
és ha még figyelemmel vagyunk arra is, hogy milyen
óriási mennyiségű élenyt fogyaszt a világ minden részén
és vidékén természetes utón keletkezett és műúton élesz
tett és fenntartott millió féle tűz, csodálkoznunk kellene
azon, hogy a földünket övező levegő élenytartalma már
rég el nem fogyott, ha egyúttal nem tudnék az is, hogy
ugyanabban az arányban, a melyben ember és állat fo
gyasztja az élenyt és adja ki tüdejéből a neki ártalmas
könenyt, fogyasztják viszont a növények a nekünk ártal
mas könenyt életfentartó elem gyanánt, tiszta élenyt le
helvén ki magukból. E nagyfontosságu csere szabályozója,
az a faktor, melynek létfentartásunk legelső kellékét, a
lélegzéshez szükséges levegőt köszönhetjük: az erdő,
melyet képletesen a városok tüdejének is nevezhetnénk.
Hátha ez a tény — pedig az — akkor már ez maga
is elég okot szolgáltathatna arra, hogy erdeinket kíméljük !
Minden idő-nap előtt kivágott fával egy darab tüdőt pusz
títunk e l ; ha más nem, hát legalább a saját magunk
életérdeke keljen védelmére erdeinknek!
A milyen végtelen nagyfontosságu szerep jut az er
dőnek egészségügyi szempontból, ugyanolyan fontos hi
vatása van az erdőségnek mezőgazdasági szempontból
is. Ezer szerencse, hogy akkor, amikor még nem voltak
elég szigorú törvényeink az erdők védelmére, sokkal fej
letlenebb volt iparunk is, kereskedelmünk is, semhogy
rátörtek volna az erdőre, úgy, mint teszem azt a francziák, kiket a nagy forradalom kormánya rászabadított
az erdőségekre és akik aztán nehány rövid hónap alatt
szerencsésen ki is pusztítottak majd minden fát. Hogy
ennek a fékevesztett rablógazdaságnak milyen következ
ményei voltak, azt röviddel e lap megindulása után, ezen
a helyen ecseteltem már. A magam szavait ismételném
meg, ha ezt itt újból elmondanám s így csak arra szo
rítkozom, hogy utaljak arra a rendkívüli fontosságra,
melylyel erdeink bírnak mezőgazdaságunk érdekeinek
szempontjából. Mert az erdő nemcsak a levegő egymást
kiegészítő részei cseréjének, hanem a lecsapódásoknak is
szabályozója. Hova jutna mezőgazdaságunk, ha hőség,
zápor, jégeső, felhőszakadás stb. akadálytalanul zúdulná
nak szántóföldjeinkre ? Csakis az erdő szabályozza idő
járásunkat; az erdő tölti meg mohás talajában a ned

411

ERDÉSZ

vességet s adja azt táplálékul a tikkasztó hőségtől szen
vedő szántóföldeknek és az erdő óvja meg a szántóföl
deken hullámzó, ringó gabonát a zivatarok, viharok stb.
veszedelmétől, leitartóztatván azokat kárt okozó rohaná
sukban. Hiszen igaz, hogy manapság jégeső és egyéb
elemi kár ellen biztosíthatja magát a gazda, de hát a
kár, ha egyesek védekezhetnek is ellene, utoljára mégis
csak nemzeti vagyont bánt, károsít és a veszteség, ha
nem a gazdát, hanem a biztositót éri, végre mégis csak
veszteség ; — valaki szenvedi, ha nem az egyes, hát
az összesség — a nemzet. Már pedig nekünk, ha nem
is volnánk olyan szegények, a milyenek — sajnos —
vagyunk, nagy okunk van arra, hogy a nemzeti va
gyont tőlünk tehetőleg őrizzük. Kíméljétek az erdőt!

*
Hogy mi a jelentősége az erdőnek közgazdasági
szempontból, azt talán öntudatlanul, vagy hogy jobban
illőbben fejezzem ki m agamat: a nélkül, hogy az erdőre
gondolt volna, az a természettudós állapította meg, aki
kiszámította, hogy az európai és amerikai eddig ismert
kőszénbányák két-háromszáz év múlva teljesen kime
rülnek, még ha a szénfogyasztás időközben nem is lesz
nagyobbfoku, mint napjainkban. Ugyanez áll a vasbá
nyákat illetőleg is. De ha nyitnának is a világ valamely,
eddig bányászati szempontból még ismeretlen tájná uj
vasbányákat, ezeknek bizony alig vehetné hasznát akárki
is, ha egyúttal vagy ugyanott, vagy közel szomszédság
ban kőszénre is nem akadnának. Hiszen van például a
most dúló háború színhelyén, Mandzsu országban kőszén
— legalább úgy mondják — rengeteg mennyiségben, de
ennek a szénnek egy Európában nyitandó vasbánya
semmi hasznát sem vehetné, még abban az esetben
sem, ha — ami kizártnak tekinthető — ingyen adnák
is. Mert mire akár vasúton, akár hajón idehoznák azt a
szenet mihozzánk Európába, a szállító vasút vagy hajó
tökéletesen elfogyasztaná az egész rakományt. Ki van
számítva, hogy azon erő fejlesztéséhez, melyre szükség
van, hogy 10.000 kg. kőszenet Kínából Európába szál
lítsanak, épen 10.000 kg. kőszénre van szükség. Be fog
tehát következni az az idő, hogy a vas, mely ez idő
szerint az építkezésben oly rendkívül nagy szerepet ját
szik, részint, mert maga is fogytán van, részint mert a
kikészítéshez szükséges szén ugyanabból az okból mind
jobban megfog drágulni, — áránál fogva is alkalmatlanná
lesz és hogy kénytelen kelletlen visszatérünk majd a fá
hoz, mint építő anyaghoz, melynek olyan mérvű elfo
gyásától, mint például a nem termő vasé és kőszéné,
soha sem kell tartani, minthogy fa, erdő igenis terem,
termeszthető.
Mig tehát a vas fogyasztásának maga a természet
szab határt, addig a fafogyasztás határtalan, a mennyi
ben t. i. a kivágott fák helyében mindig újabb fák nő
nek, illetőleg nőhetnek.
Már most tagadhatatlan, hogy a vas termelése sok
ezer meg ezer munkás kezét foglalkoztatja, a családok
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ezreinek jut kenyér a vas termelésének, nemesítésének,
szóval megmunkálásának és alkalmazásának révén. De
vájjon nem nyujt-e az erdő, elkezdve az azt ápolni, gon
dozni hivatott kisebb-nagyobb rangú erdészeti tisztikaron
végig a fatermelők, fakereskedők, ezek alkalmazottai és
munkásai során, ezreknek munkát illetőleg keresetet, ke
nyeret? Nemcsak (legalább is) ugyanabban a mérték
ben, de — épen tekintettel arra, hogy a vas idővel elfogy,
fa pedig mindig lesz (mert pótolható) — amannál ha
sonlíthatatlanul nagyobb mérvben!
A midőn tehát e kérdés közgazdasági jelentőségét
mérlegeljük, a midőn látjuk azt, hogy az erdő révén a
tisztviselők, vállalkozók, alkalmazottak és munkások ez
rei jutnak keresethez és e közvetlenül érdekelt sok ezer
egyénen és családon kívül az egyének és családok százez
reinek a fát feldolgozó számtalan iparágak vállalkozóinak
és munkásainak biztosítja az erdő közvetve a megélhe
tést, megértjük, hogy az erdők közgazdasági jelentősége
oly elsőrangú kérdés, mely mindnyájunk osztatlan, leg
nagyobb figyelmére méltó, olyan tényező, melyet, ha
nem volna, teremteni kellene, éppen e jelentőségére való
tekintettel.
Már a tárgy közgazdasági jelentőségét ismertető sza
vak során rámutattam annak ipari jelentőségére is, leg
alább annyiban, a mennyiben hivatkoztam a mesterembe
rek százezreire, kik mint a fát feldolgozó különféle ipar
ágak tényezői, közvetve az erdőnek köszönhetik a min
dennapi kenyeret.
Ki győzné elsorolni a fa megmunkálásával, annak
feldolgozásával foglalkozók légióját ? Hányszor kerül nap
jában olyan tárgy a kezünkbe, a szemünk elé, mely fá
ból készült, melyet famunkás készített ? Tollszárat, szé
ket, asztalt, sok más olyan tárgyat, mely száz közül
99 ®/io részben fából való, még csak lehet másból is ké
szíteni, habár, mondom, ezeknek is hasonlithatlanul leg
nagyobb része fából való. De teszem a z t: hegedűt, zon
gorát, folyó vizen úszó fürdőt, épület-állványokat, de még
a nagy vashidak építésénél nélkülözhetlen favázakat, kiál
lítási épületeket, meg mit tudom én hány és miféle tár
gyat, bizony csak fából íehet csinálni. Még a bányák
oldalait is fával támasztják! Nem tudok, nem bírok el
képzelni olyan szorongatott helyzetet, melyben — még
ha az élet árán is — képes lenne valaki elsorolni azo
kat az összes foglalkozásokat, melyeknek alapul a fa
szolgál, ma, amikor a fát úgy hajlítjuk, akár az ólmot,
amikor kezdjük belátni, hogy még a tűzbiztonságra
való tekintettel is alkalmasabb a fa az építéshez —
mert tűzmentesitő — mint a vas, mely a tűzben defor
málódik, meghajlik és a nagyobb súlyánál fogva csak
annál veszedelmesebb, és mint akár a kő is, mely törik
és áttűzesedvén az öntözés, locsolás alkalmával meg
reped, alázuhan és csak öiegbíti a tűz okozta kárt, bajt
és szerencsétlenséget.
De maradjunk az iparnál és csak mellesleg emlékez
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zünk meg az erdészet tiszti karáról, munkásairól, a fatermelő-vállalkozókról, ezek hivatalnokairól, munkásairól, a
szállítókról, fuvarosokról, vasutakról, tutajosokról, hajósok
ról, fűrészüzemekről, fakereskedőkről és ezek alkalma
zottairól, mint olyan tényezőkről, melyek százezrével él
nek és juttatnak kenyeret megint másoknak abból, amit
az erdő nekik á d ; maga a vasszakma is nagyfontosságu
tényezőnek ismeri el a fát azon a réven, hogy utóbbi a
fátmeg'munkáló gépeket ezrével fogyasztja. De hol van
az ácsok, épület- és bútor-asztalosok, kádárok, eszter
gályosok, képfaragók, hajó és vaggongyári munkások, hang
szerkészítők, kosárfonók, kefekötők, söprűnyél, ecsetnyél,
kapa-, kaszanyél, tollszár, irón, kaptafakészitők, a játék
gyártók légiója? H á ta csert használó iparágak; hát a
vegyi melléktermékeket előállító, azokat árusító, azokat
fogyasztó munkásság és nagyközönség ? Mert ne feled
kezzünk meg a fakátrányról, a tanninról, a faecetről, a
faszeszről, valamint azokról a fahulladékokról sem, melyek
még mint hulladékok is ezreit táplálják az Isten adta
szegény népnek. És vájjon megfeledkezzünk-e a cellulozefáról, arról a fáról, melyből a manapság már nélkülöz
hetetlen újság papírját, de még vasúti kereket is készít
a bámulatosan fejlett ipar?
A Magyar Erdész olvasói méltán vehetnék zokon, ha
a fejtegetéseim során még egy — rájuk nézve — bizo
nyára elég fontossággal biró tényezőről, erdeink vadál
lományáról meg nem emlékezném. Itt azonban cserbenhágy a tudományom. Valamelyestértek mindahhoz,
amit eddig elmondtam, vagy legalább is tudok hozzá
szólni ; de már amikor az erdő állatvilágáról kerül szó,
melyről én, mint nagyvárosi ember, legfeljebb közélel
mezési szempontból tudnék beszélni, rám nézve olyan
terra incognitára kerülnék, melyet célszerűbb lesz szer
kesztő uramra bízni, annál is inkább, mert tartanom
kell attól, hogy megcsillagozza a cikkemet és rám ol
vassa azt a híres közmondást, hogy: aki nem tud ara

busul, az ne beszéljen arabusul.
W—r Gy—a.

A gyümölcstermés fokozásáról.
Magastőrzsü gyümölcsfáink elültetésük után rendsze
rint csak 10— 12 év múlva érik el termőképességük
zenitpontját, pedig módunkban áll bizonyos kertészeti fo
gásokkal a fák termőképességét fokozni. Egy ilyen eljá
rás röviden a következő: A magastőrzsü fának ültetése
kor egy-egy méter átmérővel biró köralaku gödröt ásatunk, mely 70—80 %. mély; abba jól érett korhanyföldet teszünk s azt trágyalével meglocsoljuk s abba iszapolva ültetjük el a fát. Az első 3—4 év alait helyes
metszéssel és gondos ápolással a korona nevelésére for
dítjuk főfigyelmünket. Négy év elteltével az ültetőgödröt
teljesen ellepik és kitöltik a fának gyökerei, sőt a gyök
szálak azon túl is terjeszkednek; hogy azonban a fát
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most már bővebb gyümölcstermésre kényszeritsük, az
eredeti ültető gödör külső széléből egy ásószélességü ka
rikát csinálunk s azt mintegy 70—80 cm.-nyire mélyít
jük. Az éles ásóval a fa gyökereit ferdén lenyessük, a
kiásott föld helyét pedig jól érett porhanyó ganajos televénnyel megtöltjük.
Három év múltán ezt az eljárást ismételjük olyan
formán, hogy a most készítendő földgyürü közvetlen az
első mellett legyen. A gyökerek végeit, melyek a földből
úgyszólván egyedül táplálják a fát, eltávolitottuk, miáltal
a táplálkozás s a hajtásoknak fejlődése egy pillanatra
megakadt. A lenyesett gyökerek végein azonban a táp
dús televényföldben friss győkérszálak fakadnak s azok
nagy mennyiségű tápanyagot vezetnek a fa testébe. Ezt
a gazdag tápnedvet a fa nem tudja mind ágainak — il
letve a szorosan vett faszövet — fejlődésére felhasználni,
hanem a tápanyag nagyobb része a múlt évi hajtások
rügyei javára szolgál. Azok megduzzadnak, kifakadnak,
termőgalyak keletkeznek, vagy a már meglevő termőgalyakon több levél és virágrügy nő; Ennek folyománya,
hogy már a következő évben a fa több és jobban fejlett
gyümölcsöt terem.
Az ezutáni két év alatt a gyökereket visszanyesni
nem szabad s igy időt engedünk, hogy a fának koronája
hajtásai újból megerősödjenek és szépen fejlődjenek.
Ennek az eljárásnak sikerét bármely más — nem
túl idős — gyümölcsfán kipróbálhatjuk.
Ha van kertünkben egy olyan gyümölcsfa, mely
szépen fejlett koronával bir, de kevés gyümölcsöt
terem, készítsünk a már említett módon nőterének (ko
rona átmérőjének) 2|3-ában egy ásószélességü 80 cm.
mély gyűrűt, nyessük vissza a fa gyökereit, töltsük meg
áz árkocskát érett trágyával vegyitett televény földdel és
a fa már á második évben oly termést fog hozni, hogy
gályái a sok gyümölcstől roskadoznak.

szén terméketlenné válik. Ha a talajban nincs mész,
akkor rendesen mésszel, por alakban pótoljuk azt. A
mészpor előállítása rendesen oly módon történik, hogy
égetett mészdarabokat apró halmokba rakunk a szántó
földre s ezeket földdel betakarjuk. Ily rakásokban addig
marad a mész, a mig a felszívott nedvesség által porrá
válik. Jobb azonban, ha a mészhydrátot egy nappal hasz
nálata előtt a következőképen állítjuk elő. Az égetett
meszet valamely csűr vagy más helyiség kemény pad
lóján szétterítjük és vízzel befecskendezzük. Ä mint a
vízpárák képződése szűnni kezd, vasgereblyével megfor
dítjuk a mészdarabokat és újra befecskendezzük vízzel,
mígnem az összes mészdarabok porrá nem válnak. Ez
után összelapátoljuk rakásokba és lehűlni hagyjuk. Aján
latos a felhasználandó vizet előbb kimérni és pedig úgy,
hogy minden 100 kg. égetett mészre 35 liter víz jusson.
A mész által felszívott víz azzal vegyi folyamatban egye
sül s így lesz 100 kg. égetett mészből 130 kg. mészpor
vagy mészhydratum. Legújabban különben igen finoman
őrölt állapotban is forgalomba hozzák az égetett meszet
s így oltatlan állapotban is felhasználható. A márgában
(csapóföldben) a mész mint mészpát fordúl elő; mész
tartalmú hulladékokban mint marómész, vagy mint mész
pát, vagy mind a két alakban. Néha még más anyagok
kal együtt is, melyek részben maguk is trágyázó erővel
birnak, mint a foszforsav, salétromsav, kénsav stb. Az
égetett meszet legcélszerűbben ősszel visszük ki a szán
tóföldekre és rétekre, mert a tél nedvessége által a mész
a tavasz kezdetéig szépen felbomlik.
Fricks Rundschau.
— A gombaméreg. Pellegrini Pietro, Pisában, vizs
gálat alá vette az Amanita rhalloides Fr., a champignonnal könnyen összetéveszthető mérges gomba mérjék
Sajtolás által vizes kivonatot nyert, mely átszűrve és
vízzel keverve, sárgás folyadékot adott. Ezen folyadék
különböző állatok bőre alá fecskendezve, 16—20 óra
múltán azok halálát okozta. A szárított gomba kivonata
hasonló hatású volt. A méreg alkalikus anyaggal, pl.
szódaoldattal, keverve közömbös, a miről a kísérletező
különböző állatokon véghezvitt bőr alá való befecsken
dezés által győződött meg. Ezekből látjuk, hogy a gom
baméreg hasonló a kígyók mérgéhez.
Vizsgálatainak eddigi eredményeit a következőkben
foglalja össze:
1. A gombaméreg vízben könnyen oldódik, s mérges
— Néhány szó a mésszel való trágyázásról. A
régimódi gazdák nem sokat tartanak a mésszel való trá hatását 11 hónapig is megtartja.
2. A gombaméreg szárítás és meleg által nem vészit
gyázásról s ha szóba kerül, rendesen a gazdag apák és
szegény fiúkról szóló mesére utalnak. A mondásban van hatásából.
3. Az emlősök és a madarak igen érzékenyek a mé
valami igaz, mert a mész egyedüli alkalmazása mellett
idővel elszegényül a talaj, a termés pedig mindinkább reg hatása iránt; a csúszó-mászó és egyáltalában a hi
silányabb lesz. Ha azonban a mész használata mellett a degvérű állatokra pedig nem hat.
talajt kellően trágyázzuk is, akkor épen a mész az, mely
4. A méreg szemmel láthatólag hat és a bőr alatti
a termőképességet jelentékenyen emeli. A ki nincs, tisz befecskendezés a legjobb mód a gombák mérges vagy
tában avval, vájjon földje mész-szegény-e vagy nem, az nem mérges voltának felismerésére.
vizsgáltassa meg valamely vegyészeti állomás által, mert
5. Többször méreggel befecskendezett állatok később
ha a talaj mészben nagyon szegény, akkor idővel egé közömbösen viselkednek a méreggel szemben.
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6. Ezen állatok széruma mérgezéseknél gyógyszernek
használható.
7. A méreg a szérummal való érintkezése által nem
szenved változást; a szérumnak méregtelenitő hatása te
hát nem a neutralizatión alapszik.
j

sabban lehet a szalonkára ráhibázni. Azonkívül több
megszívlelendő vadászati regulát lehet széltiben-hosszában hallani, nevezetesen a fiatal, kezdő Nimród nemze
dék és a szórakozott vadászokra vonatkozó érvénnyel,
Szellemes aforizmák és példabeszédek után a kezdő
vadásznak nem tanácsos föltétlenül és kizárólag igazodnia,
mert teszem azt az egyik példabeszéd azt mondja, hogy
néha a kapanyél is elsül. Ez vadászati szempontból
korántsem azt jelenti, hogy a kapanyél egyúttal vadászfegyver is, s igy a szórakozott Nimród-ivadék a sarka
latos vadászati szabályoknál fogva, semmi esetre se
vigye ki a kapa nyelet a szalonkalesre, mert a kapanyél
nem puska és viszont a puska nem kapanyél.
Erdei szalonkales a Fátrában.
Őt az óra. Legfőbb ideje a szedkelőzésnek, fegyverA vadászati tilalom idején, az erdei szalonka tavaszi j tisztogatásnak és a töltényrevisiónak. A mikor hamaro
vonulásának idejéig, úgy vagyunk mi vadászemberek a san ezen is túlestünk, neki indulhatunk a vadásznemzedék
puskáinkkal, mint a múlt század egy vezérpolitikusa az e legnemesebb sportjának, a szalonkalesnek. Útirányunk
elveivel, t. i. a szegre akasztjuk. Ilyenkor a már meg egy már félig meddig felszikkadt mezei ösvényen vezet
boldogult Csanády bátyánk jut az eszünkbe, aki egyre el, s egy órai meneteléssel fölérünk a Nyugati Fátra
azt hajtogatta: „Amott lógnak az elvek a szegen, leve előhegységének egy fensikjára, a hol fiatal fenyő ültet
lük már egyszer!“ A puskájával, természetesen, ép oly vényben foglalunk állást. Állásunktól jobbra balra az
könnyen bánik el a vadász, mint politikai elveivel a éjszaki hegyoldalak még hóval borított lejtői, a Magurahajlékonyabb természetű labanc-politikus. Azonban ne Fátra és a Keleti-Fátra hegyláncainak fenségesen komor
politizáljunk, hanem azon kezdjük, hogy a télapó már kontúrvonalai, az óriási dolimitkőzet-sziklák félelmetes
végre valahára elhúzódik lassan az éjszaksarki fagyos tá tömbjei, s a körülöttünk lévő sötétlő fenyvesek lebilin
jak felé, a hol csak valami tudományszomjas éjszaksarki cselő panorámája tárul szemeink elé. A nyugati hegylánc
magasabb csúcsain, az éjszaki hideg légáramtól hajtott
utazó éri majd utói valamikor nyáron.
A sík mezőn, az előhegyekben már lépten nyomon sötét felhők torlódnak össze, hogy az egyre tornyosuló
ötlik szembe a tavaszi napsugár bámulatosan éltető va gomolyagaikkal jobban- és jobban homályositsák el a
rázsereje. Itt-ott előbuvik a fölengedett fagyos talajból látó-határt. Alant a völgyben a hóviztől gyorsított folyású
egy-egy zöldelő fűszál, egy-egy virág, s e tavaszi hír hegyi patak, messze hallatszó, tompa, morajló zúgással
mondók megjelenése, a jövőbe vetett remény biztató ér törtet előre. A magashegységi patak e morajló zúgásába
zetével tölti be szivünket! A szerteszéjjel elhangzó ma- belévegyül a távolban megkondult esteli harangszó méla
dárdanolás, a madársziv megnyilatkozásának e bájos bús szava, melyet a fel-felrebbenő esteli légáramlás hol
nyelve, a rideg néma téli csend után felvidítja elfásult erősebben, hol gyengébben hozza felénk.
kedélyünket, belevegyíti lelkünket azok közé az apró te
A közeli fenyvesek apró lakóinak és dalosainak a már
remtmények közé, melyek kedves csicsergésükkel, danolá- el-elnémuló danolása és csicsergése harmonikusan vegyül
sukkal, odakint a szabad természet ölében, oly szivreha- belé az erdőnek e komor koncertjébe. Az erdőben, a ter
hatóan, oly szépen tudják egymást megérteni.
mészet háztartásának e fenséges csarnokában, mily össz
Tapasztalt, öreg vadászok mondják, hogy vidékünkön hangzó és bámulatosan elégedett élet folyik mindenütt.
a szalonkának több válfaja ösmeretes, nevezetesen és Nemesebben dobog itt a szív, tisztább, mélyebb érzelmű
főleg: az erdei szalonka és — horribile dictu — a köté- a szeretet, csengőbb, zengőbb a madárdal 1 A mint az
nyes szalonka! Ugyanazok az öreg vadászok azonban esti szürkület a szemhatárra jobban és jobban borítja rá
azt is állítják, hogy az utóbbi szalonkaválfajra nézve még j a közelgő éjszaka leplét, úgy némul el lassan-lassan az
nincsenek teljesen kiforrt és megállapodott zoológiái ösme- erdő apró dalosainak a danolása és csicsergése.
reteink 1 Annyi azonban — vadászati szempontból -—
Ekkor kél szárnyra az erdei szalonka, hogy az örökké
tény, hogy a vadász, a szalonka bármely nemének a való természet törvényeinek parancsa szerint az élet
lesén, az öt érzéke minden izmainak az éberségét ugyan örömeiből ő is kivegye a szerepül neki osztott részét. A
csak rendbe szedni kénytelen! és főleg arra törekedjék, mindent kifürkésző éles szemű természetbúvárok és a
hogy puskapora ugyancsak szárazon tartassák 1 Ugyan vadászok rég rájöttek arra, hogy az erős esti szürkület
azoknak az öreg vadászoknak a nézetei a puskapor kor a szalonka-úrfi rendszerint rosszban töri a fejét s
nemeire nézve is eltérők egymástól. Némelyikük az apró miután ő kelme szerelmes is tud lenni, igen sokszor
szemű, némelyikük a naqyszemű és némelyikük a görbe szerelmi kalandjainak adja meg végre az árát. Az teljes
puskapor expansivitása mellett latájnereskedik. Miért? pozitivitással van már eldöntve, hogy a szerelmi kaland
Egyszerűen azért, mert a görbe puskaporral a legbizto vágyban — mint rendszerint — a szalonkakisasszony az
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elöljáró s elég szívtelennek látszik arra, hogy hűséges
udvarlóját szerelmi kalandjaival és pisszegő hivogatásával
ki tegye a katasztrófának! Annyi tény, hogy a szalonkaúrfi ép oly kitartó, önfeláldozó, mint a mily vehemens
vérű gavallérnak bizonyult, a mennyiben izzó szenvedé
lyét, kedélyes udvarlását csaknem minden esetben ártat
lan életével kénytelen megfizetni. Hogy a szalonka ga
vallér nem diplomatikus udvarló, az onnan is elég vilá
gosan tűnik ki, hogy madárnyelvében előforduló szóla
mának, a pisszegő „pszt“ szónak — vesztére pedig —
semmi komolyabb súlyt nem tulajdonít, pedig tudnia
kellene, hogy a légyott pillanatában mily horderővel bír
a „pszt“, mely legalább is óvatosságra int.
Az egyre jobban és jobban sötétlő közeli fenyvesekből
csak el-elvétve hangzik már az apró madárdalosoknak
el-elnémuló csicsergése és pisszegése. Az a közvetlenség,
melylyel a fenyvesek ez apró lakói olyannyira meggyő
zően tudják egymást dallamos nyelvükön megérteni, az
a vidámság, melylyel ezek az apróságok egyike a mási
kának felelget, egyre lassúbb és lassúbb ütemű s a csitító hangok, melyekkel búcsút mondani látszanak, elárul
ják, hogy az apró dalosok már nyugovóra kívánkoznak.
A lövésre készen álló vadászt egyre jobban és jobban
izgatja a fel-felhangzó pisszegés és kvakkogás. A lövés
eldördül és a szalonka befutotta élete folyását! E dördülést számtalanszor verik vissza a közeli hegyoldalak
sziklás bércei s alant a völgyben tovább és tovább mo
rajló hegyi patak zúgásába belevegyül az erdei bagoly
siránkozó hú-hú hangja s a fenyveseknek az esti lég
áramtól meg-meg szólaló félelmetes zúgása; mint ha ez
lenne a részvét megnyilatkozása, melyet az erdő a terí
tékre került lakójának, a nemes kis madárnak — a sza
lonkának — kifejezni tartoznék. A következő pillanatban
ismét pisszenés. Ez már a vesztett párját kereső sza
lonka. S vájjon ki tudja, mily mély lehet e nemes ma
dárka pici szivének a szerelme s mily mély lehet most
árvaságában szerelmi bánata!
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Sasvadászok.
A svájczi havas bércek között, egyszerű faházikóban
lakik az öreg Stefan Bracott. Vénségére árván maradt;
egyedül tengeti életét, mert hozzátartozói: egész családja
elköltözött immár az árnyékvilágból. Régente, ifjúkorá
ban, sokan voltak ők — és mind híres emberek — a
kis tartományban. Ismerte őket az egész vidék. Csodá
lattal nézték, hallgatták vakmerő tetteiket. Sasvadászok
voltak mindannyian.
A kik a modern fegyverteknika csodaszerszámaival ál
lanak szembe a vad- és szelíd állatokkal, a kik a lég
királyát buta fülesbagolylyal csalogatják biztos rejtekhe
lyük elé, hogy 10—15 lépésről egy J ó l irányzott lö
véssel“ ejtsék zsákmányul ezt a fenséges ragadozót:
azok legkevésbbé tudnak fogalmat alkotni arról, mit je
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lent sasvadásznak lenni a régmúlt romantikus, nomád
világban.
Az öreg Stefan maga nevelte sasvadászokká figyermekeit. Csak egy-egy éles tőrt adott a kezükbe, s a sasfiakat mégis élve kellett elzsákmányolniok a hozzáférhe
tetlen sziklafészkek ádáz uraitól. Hogy ez miként történt,
egy szomorú nap emlékezetében elmesélte nekem az
öreg, midőn utoljára volt vezetőm a bércek uttalan utain.
Hófehér, ezüstös fürtjein lassú mozdulattal simította vé
gig aszott tenyerét. Épen egymás mellett ültünk fennt a
bércen, s déli pihenőt tartottunk. Lássa jó uram, —
kezdé az öreg, — én már ősz vagyok nagyon, nincs is
más színű hajamszála, de nem csoda. Isten kegyelméből
álléptem a 72-őn és sok szomorúság borongott át öreg
fejem felett. De az én boldogúlt Stefim, szegény jó
fiam, megelőzött engem ; az már 26 esztendős korában
megfehéredett, meg is öregedett. Hej, kutya mesterség
ez a sasvadászat! Az igazságos Isten nem engedi bün
tetlenül elpusztítani, elrabolni még a madár fészkét sem.
23 esztendeje most — ilyen szép májusi idő volt —
két fiam elment, fel a Tíránóra, ott neszeitek ki egy
szép családot három fiókával. A sziklacsúcs alatt, vagy
40 méternyire, meredek falban állott a sasfészek, hol
csak kötélen lehetett dolgozni. Ettől mi nem féltünk, hisz
kötél nélkül csak bolond vadász jut el a sasfészekhez.
Hát az én fiaim is neki gyürkőztek. A havasi fenyőnek
szépen lenyúzták a kérgét, hogy a sima fa körül jól
járjon az eregető kötél; aztán a fiatal felcsatolta az övét,
melléje a tőrt és egy zsákot, s annak rendje-módja sze
rint, Isten nevében elindult lefelé. Az öregebb tartotta
fent a kőtelet. Értette jól, hogyan kell szép csendesen
ereszteni, mintha csak a vízben sülyedne az ember, si
mán, lassan. Jól is ment minden eleinte. Már egy fióka
a zsákban volt, de ekkor mintha az égből hullott volna
alá, irtózatos sivítással vágott hozzá az anyasas. Ez aztán
a küzdelem uram ! Nem tudják maguk, hogy mi az a
veszély, mikor vadásznak, csak mi tudjuk azt, hogyan
csüng egy hajszálon az ember élete 1 Szegény fiam alig
bírta előrántani a tőrét; ott himbálózott a hosszú köté
len és a sas vágta, ütötte, karmolta. Rettenetes volt ez
a küzdelem és sokáig tartott, mert a fiam nem bírta jól
eltalálni a döfést, s ha a sas el is ment egy kicsit,
megint visszajött és minden erejéből újra rátámadott. So
káig viaskodtak igy, mígnem egyszer aztán épen mellbe
szúrta a cudar állatot, úgy, hogy menten lezúhant a
mélységbe. De biz ő is el volt látva jól, csurgott róla a
vér, mindenünnen; hanem azért zsákba rakta a három
fiókát és megfujta a jelző sípot, hogy a bátyjá felhúzza.
Szegény fiam, szegény fiam, csak legalább ne pillan

tott volna fel, csak meg ne látta volna a szörnyű
veszedelmet! A jóságos Isten mégis felsegítette, de mi
dőn kilépett a sziklaoromra, szótlanul, félholtan terült el
a földön, s az öregebb is némán törülgette roskatag tes
téről a véres verejtéket. Mintha a fél óra alatt fél száz
esztendő zajlott volna el a két testvér felett: testben,
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lélekben kimerülve tértek vissza atyai otthonukba. Uram,
egy fél óra alatt hófehérre őszült az én ifjú gyermekem,
s ifjúságát ez az átkozott fél óra aggsággá gyötörte! Mi
dőn a hős gyermek leszúrta a dühös vadat és zsákmá
nyával terhelve emelkedett a szörnyű mélységből, akkor
vette észre, hogy a küzdelem hevében tőrével elmetszette
az eresztő kőtelet is és annak csak egyetlen szála tartja
őt a biztos halál fölött. Ó, én Istenem, hisz ez valóban
elég is ahhoz, hogy az ember egy perc alatt ősz-öreggé
váljék!
így fejezte be szegény Stefan a szomorú elbeszélést,
miközben fénytelen, megtört szemeiből a fájó emlékezés
könnyei hullottak alá.
% __

leg vigasztal, mert az álca, a mely a hóra hull, meg
is fagy.
Egy elhullott őznek a bőrében kíváncsiságból megszám
láltuk az álczákat, s 185 drbot találtunk. Elhullott össze
sen több mint 200 drb.
Különben a pusztulást az óriási hó is elősegitette, éh
ínséget idézve elő a vadállomány között. A hozzáférhető
helyeken eszközölt fadöntés csak részben segített. A hó
magassága helyenként 125 cmt. tett ki.
Egy helyen egy konda vaddisznó volt behavazva. Na
pokig koplaltak szegények, s mikor a hófúvásból menekül
tek, egy közülök az éhségtől elcsigázva, elpusztult.
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Ajtay Sándor.

Őzvész.

Tekintetes Szerkesztő úr!

Az Aradi és Csanádi Egyesült Vasutak gurahonczzöldesi uradalmában egy évtizedes folytonos kímélés és
ápolás folytán az őzállomány nagyon szépen felszaporo
dott. Nem egy kapitális agancsu őzbak is akadt közte.
1903-ban azonban kiütött az első, 1904-ben a má
sodik veszedelem. Két évvel ezelőtt kezdett pusztulni az
őzvad. Nap-nap után hozták be az erdőőrök a „dögöt.“
Eleinte mételyre gondoltunk, de állatorvossal vizs
gáltatva meg egynéhány elhullott példányt s az állat
orvos tüdőférgesedést állapított meg.
A tüdő légcsövei apró, cérnavékonyságu, 2—3 cm.
hosszú fehér fonálszerü férgekkel voltak tele.
A melyik őz testét kevés fonálféreg lepte meg, az
kigyógyult, mert a kifejlődött férget később torkán kikö
högte. A melyiknél azonban nagymennyiségben szapo
rodott el, az rendesen részleges tüdőgyuladást is kapva,
fulladás következtében pusztult el. Mert a rengeteg mó
don elszaporodott féreg a tüdő légcsöveit annyira eldu
gaszolta, hogy az őzet megfojtotta.
Ily módon a közel 1000 drbra becsült őzállományból
mintegy 150—200 drb. hullott el.
Ez a veszedelem a múlt nyáron szűnt meg, de nyom
ban fellépett helyette egy másik baj.
Emlékezetes, hogy a múlt évi nyár milyen hosszú
szárazsággal sújtotta az országot. 1863 óta nem volt
hasonló száraz esztendő. A múlt évi szárazság okozta
közvetve az őzek második veszedelmét. Ugyanis a bö
göly légy olyan mértékben szaporodott el, mint azelőtt
soha. Számtalan petéjét az őzek hátára rakta le, a nyak
tól a farig.
A mint a bögölyálcák az őzek csuhája alatt fejlődés
nek indultak, körülbelül november elején, megkezdődött
az elhullás. Eleinte szórványosan, később minél sűrűb
ben. Legsűrűbben az elhullás február vége felé, mikor a
bögölyálcák teljes kifejlődésüket elérve, keresztül fúr
ják magukat a bőrön, és kezdenek kipotyogni, hogy ma
gukat a földbe ásva, bebábozódjanak. Még szerencsére,
kivéve a déli oldalokat, van most is havunk s ez némi

Olvasva becses lapjának február 15-iki számában, hogy
Szinyérváralján egy agancsos sutát lőttek, érdekel ez a
hir annyival is inkább, mert a vadászaton magam is
jelen voltam. Ezzel kapcsolatosan egy újabb abnormitásról adhatok hirt. Gondnokságomban igen szép az őz
állomány, van egy öreg őzsuta, mely homlokán egy
15—20 % hosszú agancsszerü kinövést visel. Több
izben volt alkalmam távcsővel azt megfigyelni s most
érthető kíváncsisággal várom az őz lelövés-idejét, vájjon
sikerül-e e ritka darabot cső elé kapnunk. Ugyancsak
egy különös dologról adhatok e helyen hirt. Február
12-én kihelyeztem egy strichninezett nyulat, rókák mér
gezése céljából, s minő nagy volt másnap a meglepeté
sem, midőn a nyultól mintegy 80—100 lépésre 2 drb
roppant kövér borzot találtam megdermedve. Nyomozva,
hogy honnan jöttek, kiderült, hogy a nyomok egy róka
kotorékhoz vezettek, mely kotorékból 1904. junius havá
ban három rókafiut pusztítottam ki. Én is azonnal
kihozattam tacskómat, mely nagy tűzzel rögtön be is
hatolt a barlangba, hol erős küzdelme lehetett, amenynyiben szegény nehány perc múlva alaposan össze-vissza
marva sompolygott ki. Az erős fagy miatt a barlang
lakóját kiásni nem lehetett volna. Tehát egy kotorékban
legalább három borz lakott.
Ebből azt következtetem, hogy a borz nem alszik egész
télen át, mert hisz ez is februárban elhagyta téli tanyáját.
Van-e igen tisztelt Szerkesztő urnák mint régi praktikus
vadásznak tudomása hasonló esetről?*
Fény, 1905. február 28.
Kiváló tisztelettel

Kovács Albert
uradalmi erdész.
* Hogy a borz nem tölti az egész telet barlangjában, az régen
bebizonyosodott. Enyhe időben, vagy ha csak vékony hóréteg fedi a
földet, gyakran kivált a kotorékból, már azért is, hogy szomjúságát
csillapítsa. Ilyenkor azonban a tanyájától messze nem csatangol,
hanem csak egész rövid kirándulásokra vállalkozik. Egy ilyen sétá
nak esett áldozatul a fent emlitett két meles taxus is. S ze rke sztő.
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* Kinevezések. A magyar királyi földmívelésügyi mi
nister a horvátszlavonországi kincstári erdőket, az állami
kezelésbe vett községi s némely más erdőket és kopár
területeket és a magyarországi kincstári erdőket kezelő
erdőtisztek létszámában a következő végzett erdészeti fő
iskolai hallgatókat nevezte ki ideiglenes minőségű erdő
gyakornokokká : Zvarik Egyedet az otocsáczi kir. erdőhi
vatalhoz, Niederland Rezsőt a beszterczei m. kir. erdő
igazgatósághoz, Háger Gyulát a kolozsvári m. kir. állami
erdőhivatalhoz, Marítia Vazult az ungvári m. kir. főerdőhivatalhoz, Gohn Emilt a székelyudvarhelyi m. kir.
állami erdőhivatalhoz és Egly Józsefet a beszterczei m.
kir. állami erdőhivatalhoz.
* Áthelyezések. A m. kir. földmívelésügyi minister
Párnái Attila erdőtanácsost a lugosi erdőigazgatóság ke
rületéből, Bokor Róbert erdőmestert pedig a magyaror
szági kincstári erdőket kezelő erdőtisztek létszámába való
egyidejű átsorozásával a földmívelésügyi ministeriumból
az apatini erdőhivatalhoz helyezte át, s előbbit az erdő
hivatal vezetésével, utóbbit pedig az ellenőrködői teen
dők ellátásával bízta meg, Mariányi János főerdészt
pedig az otocsáczi erdőhivatal kerületéből a földmívelés
ügyi ministeriumhoz helyezte át.
* Meggyarapodott a föld. Azaz nagyobb, mint a
mekkorának eddig véltük, kerek harmincötezer négyzetkilométerrel. Sajnos, nem titokzatos őserdővel boritott
föld ez a több-föld, hanem csak kopár, havas sivatag,
de az egyre megy a geográfusoknak. Ugyanis az északi
sarkvidék szigeteit tudományos pontossággal fölmérte egy
bizottság, a melyet Wagner, göttingai tanár vezetett. Az
uj felmérés hibásaknak találta a régi adatokat. Amerika
sarkvidékeinek területét 1.301,100 négyzetkilométernek
tudták, most Wagner kimutatta, hogy a terület jóval na
gyobb: 1.370,000 négyzetkilométer. Ezzel szemben kide
rült, hogy Izland 103,000, a Károly király-föld 315, a
Ferencz József-föld 20,000 négyzetkilométer, holott a régi
felmérés alapján ezeket 104,785 — 3750 — és 49,100
négyzetkilométer kiterjedésűnek tanították.
* Legelőjavitás. Dél-Amerika sok helyén úgy javít
ják a legelőket, hogy felgyújtják a mezőt nyár közepén.
A gyors tűz mindent elpusztít, a mi a föld színén van,
de érintetlenül hagyja a gyökereket, s így a hamutól
trágyázott földön az első eső után buja fű verődik ki.
Dr. Safray Uj-Granadában szemtanúja volt ily legelőjavitásoknak és borzalmasnak mondja azt, különösen
visszataszítónak találta a tűz által lyukaikból kihajtott óri
ási tömegben, lehetőleg erdős helyre menekülő mérges
kígyókat. — Ilyen borzalmas látványban nálunk is gyö
nyörködhetne nem egyszer, még a sziszegő, fütyölő ki-
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gyók sem hiányoznak, csakhogy ezeknek alaposan befűtenek. Rendesen ég az erdő is !
* H a te z e r é v e s tö lg y e rd ő t hoztak napvilágra Scho
nen, déli svéd tartományban. Nyomára a láptőzeg ása
tásánál 7 mnyi mélységben talált óriási méretű tuskók
vezettek. Az ásatások kiderítették, hogy az u. n. ó skan
dináviai lombfa-korszakbeli erdőről van szó, melynek
kora legalább is 6000 évre tehető. Az erdőt magas tőzeg
réteg takarta; gyökerei agyag és futóhomok rétegben vol
tak beágyalva. A törzsek oly jó állapotban kerültek nap
világra, hogy rajtuk a legapróbb részleteket lehetett fel
ismerni. A törzseken sok oly parazita- és rovarfaj nyo
mát találták, melyek ma északon már nem élnek; talál
tak több jávor-szarvas lapátot sokkal laposabb alakban,
a mint a milyenek a maiak. Az al-fát a nyír és Pinus
fajok alkották.
A talajágy alakzatából kiviláglik, hogy ezen állomány
nak termőhelye annak idején egészen más volt, mint a
milyenben most megtalálták. Több a tőzegréteg alatt levő
homokrétegben talált konchylia fajta hasonló olyan faj
tákhoz, melyek a közel fekvő Ydinge tó vidékén a fentemlitett lombfa-korszakban honosak voltak. Ebből, vala
mint más körülményekből következtethető, hogy ezen
erdő természeti katasztrófa, valószínűleg moräna csuszamlás következtében a völgyben fekvő tóba csúszott le.
* A rovarok és a telefon kábel. Sanghajban több
évvel ezelőtt rájöttek, hogy a szabadon levő kábel ólom
burkai át voltak lyukasztva, melyen keresztül viz hatolt
be és zavarta az üzemet. Keresték az okát és egy da
rázsfajban megtalálták a rongálót, mely petéit ezen lyu
kakon keresztül a csőbe lerakta. Ezen darázs leginkább
ott fordul elő, a hol a bambusz n ő ; az ólomburkot
csak is s legvégső szükség esetén támadja meg. Újab
ban kender-átvonattal védekeznek ellene, melyet a da
rázs nem bánt.
* A szerves élet őskorából. A föld szerves életé
nek históriája tudvalévőén ama rétegekre van följegyezve,
a melyek a legrégibb idő óta egymás fölé halmozódtak.
Mindig mélyebbre haladva, természetesen egyszer egy
oly rétegre jut el a kutató, melyben már semmiféle szer
ves maradvány többé nem található, mert ama korszak
ban, mikor ezek a rétegek a föld külső arculatát tették,
még nem született meg a legeslegelső kezdetleges sejtecske, mindannyi ma élő állatnak és növénynek közös
őse. Hogy melyik ez a réteg, abban nem értenek egyet
a geológusok. Sokáig hitték, hogy a Cambrium rétegben
található a legelső lény kövülete, de utóbb kiderült, hogy
még régibb rétegek is rejtenek zárványokat magukban.
Legújabban Németországból jelentik, hogy az őslénytan
tudományának sikerült még egy újabb lépéssel a múltba
visszahatolni és beigazolni, hogy legrégibb vörös homokkő
rétegek voltak szinterei a változatos színes földi élet leg
első próbálkozásának. Pabst Vilmos kutatásai derítenek
fényt erre, a ki az elmúlt nyáron Taubach és Kabarz
türingiai helységek mellett ezekben a vörös homokkő-ré-

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

MAGYAR
tegekben kövületekre bukkant, a melyek a legelső földi
lények maradványai. Ez a fölfedezés most nemcsak Türingiára, hanem egész Németországra ráirányítja a tudó
sok figyelmét, mert ott hatalmas ilyenfajta rétegek van
nak, melyek még bizonyosan bővelkednek tudományos
meglepetésekben. Annál valószínűbb ez, mert az Alpok
tól északra eső terület a geológiai korszakok folyamán
nagy változások szintere volt. Hajdan tenger borította
ezt a földet, később Skandinávia jégrétegei vették erre
utjokat és igy bizonyos, hogy ama korszakok szerves
életéből számtalan oly emlék maradt a mi korunkra, a
melyet az egykori rétegek őriztek meg híven számunkra.
A gótai hercegi muzeum már is néhány száz darabot
mutat föl ebből a rég letűnt szerves világból, a melye
ket mostanában próbálnak beilleszteni faj és születési idő
szerint az élő lények egymásra következésének láncolatába.
* Kidolgozott szarvas- és őzbőrök mosása. A
kocsimosáshoz és ezüstnemüek tisztításához használt
szarvas- és őzbőröket nem célszerű úgy mosni mint a
törlőruhákat, mert szappanos vizben nem tisztulnak jól
meg s azonfelül elvesztik puhaságukat s érdesekké vál
nak. Van azonban egy mód, melylyel ez utóbbiakat el
kerülhetjük s ez következő: Egy liter forró vizben ol
vasszunk fel két kanálnyi császárboraxot s ha az oldat
lehűlt, áztassuk benne a bőröket egy jó óráig s aztán
mossuk ki hasonló tiszta oldatban. Ha ez megtörtént,
szappanos vizben még egyszer áztassuk ki olyképen,
hogy a bőröket ne dörzsöljük, hanem csak nyomkodjuk.
Öblíteni nem szükséges, hanem félnapig árnyas, szellős
helyen kihúzva, ha félszáraz lett a bőr, finom kukoricaliszttel vékonyan behintve szárazra dörzsölhetjük azt.
* Helyreigazítás. Egyik fővárosi napilap nyomán
közöltük mi is azt a hirt, hogy a magaslaki uradalom
Balogh nevű erdőőrét vadorzók megtámadták és megse
bezték. Arról értesítenek Magaslakról, hogy az egész hir
merő koholmány és Balogh nevű erdőőr nem is szolgál
az ottani uradalomban.
* Az első vidéki erdészegylet. Podhradszky And
rás erdőigazgató „Alakítsunk vidéki erdészeti egyleteket“
cimü cikke Borsod-, Gömőr-, Heves-, Hont-, Nógrádés Zólyommegyékben minden felé élénk visszhangra ta
lált. Az említett vármegyék minden erdőtisztjének kül
detett meghívó az április 3-án Miskolczon tartandó ala
kuló gyűlésre. A ki nem kapta kézhez, oka csak az le
het, hogy a meghívó a postán eltévedt, tehát ha valaki
pártolja a mozgalmat és tagja kiván lenni az egyesület
nek, az tudassa Podhradszky úrral az esetben is, ha
nem vehet részt az első gyűlésen. Az eddigi jelentkezé
sek után ítélve az április hó 3-án Miskolczon tartandó
alakuló gyűlés igen népesnek Ígérkezik.
* Hiúzok a szolyvai járásban. A beregmegyei szolyvai járásban fekvő és gróf Schönborn Károly tulajdonát
tévő erdőségben a dúvadak a hasznos vadak között tete
mes károkat okoznak. így történt a napokban is, midőn
3 hiuz egy szarvas-tehenet elfogva szétmarcangolt. Died-
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renczel Alajos uradalmi erdővéd a hiuzok járását figye
lemmel kisérte. csapdát állított fel, és sikerült mind a
három hiuzt elfognia.
* Borok megítélése a szag alapján; Dacára
annak, hogy a bor az aroma sokféle fajtájával bir, mégis
az első általános szag a mérvadó. Ez fiatal boroknál job
ban lép előtérbe, mint öregebb boroknál, de azért min
den jó bornál feltalálható és annak azt a bizonyos jel
leget kölcsönzi, amely állandóan megmarad, legyen a
bor még oly öreg. Ez az általános borszag. A tulajdonképeni aroma már más jellegzetes tulajdonsága a %bor
nak, a harmadik pedig az öreg borok karaktere, szaga,
amely azonban teljesen különbözik az egérszagtól, ez
ugyanis borhiba. Ami az izlelést illeti, az kettős. Nyel
vünk hegyével a savanyu és az alkalikus alkatrészeket,
a hátsó ínyünkkel pedig a keserű és a szappanhoz ha
sonló izt érezzük. Ha fejünket felvetjük, akkor a bor hátsó
szájpadlásunkba ér és ha keveset gurgulázunk, az alko
holtartalmat, hordó-, földízt érezzük. Mindezeknek a fel
sorolt benyomásoknak kellemeseknek kell lenniök. Hely
telen dolog a kóstolóbort kiköpni, amint az gyakorta szo
kás ; a bort le kell nyelni, miközben a kifejezett borszag
belülről az orrba hatol és onnan sokkal nagyobb hatást
idéz elő, mint a szaglás által. A bornak nem szabad
karcoló ízűnek lenni. A torokban a melegség érzetét
keltse, bukéja természetes legyen. Kevés e tekintetben
kiképzett szakemberünk van. A gyakorlatban még számos
fogás ismeretes, mely azonban az egyes országokban kü
lönböző. Kitűnő borbirálók vannak Francziaországban és
Olaszországban. Ott egyetlenegy, még oly hírneves borkereskedő sem vesz bort, mielőtt a borbiráló véleményét
ki ne kérné. A borközvetitőnek, aki egyúttal borbiráló is,
mindenről-kell tudnia felvilágositást adni, nemcsak arról
hogy milyen a bor jelenleg, hanem arról is, hogy a pin
cében milyenné fog fejlődni. A bor minőségének megíté
léséhez tehát tudomány kell. A nagykereskedelem a maga
hasznára fordítja ezt is. Neki a borbiráló nagyon szüksé
ges, aki egyúttal az összekötő kapcsot a termelés és a
kereskedelem között képviseli.
* S zívós é le tű növény. Jamaika, Barbados és más
nyugat-indiai szigeteken, egy moha fajta található, melyet
a benszülöttek az „élet növényé“-nek neveznek. Életképessége rendkívüli. Csakis forró vízzel vagy tűzzel
pusztítható el. Lehet összevagdalni, szét szakítani, és
mégis minden egyes darabka gyökeret növeszt és bim
bót fejleszt. Még a teljesen száraz és levegő mentesen
elzárt edényben is növekedik.
* Az e rd ő k fö lö tt lévő levegő. A léghajósok ta
pasztalták, hogy a léghajó erdők felett sülyedni kezd és
csakis teher kidobása által tudják azt a kívánt magas
ságban fentartani. Mouillefert, grignoni tanár, ezen jelen
séget úgy magyarázza, hogy minden erdő fölött a levegő
a fák elpárolgatása következtében hidegebb, nedvesebb
és gúla alakban kiemelkedik a légkörből sokszor 1000—1600
m. magasságig is.
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fi tekintetes Jfi. kir. állami €rüőhivatalok
figyelmébe!
Van szerencsénk becses tudomására hozni, hogy a volt
úrbéresek és közbirtokosságok osztatlan állapotban levő,
közösen használt erdőbirtokainak gazdasági ügyviteléről
szóló s az ungvári m. kir. állami erdőhivatal által újon
nan átdolgozott s a földmivelésügyi ministerium által
átnézett és jóváhagyott

Szabályzat
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1 Ajánlatokat továbbít .U radalom “

jelige alatt a kiadóhivatal.

Néhány ezer föltétlenül fajtiszta mongol fáczántojást szállíthatok s jótállást vállalok 80—85%
termékenységért. Továbbá eladok

angol és vaüászfáczánoht

nálunk állandóan raktáron van és bármily mennyiségben
kapható.
Felkérjük a tek. hivatalt, szíveskedjék ezen körülményt
tudomásul venni és b. rendelésével mielőbb megtisztelni.
A szabályzat ára darabonként 50 fillér, 100 darabon
felül 40 fillér
Továbbá kaphatók nálunk az erdőkezeléshez szük
séges összes nyomtatványok.
Megrendelésre készítünk hivatalos levélboritékot és fe
jezettel ellátott ivrétű-papirokat s mindennemű nyomtat
ványokat csinos kivitelben a legjutányosabb árak mellett.
B. rendeléseit várva, maradtunk
teljes tisztelettel

Székely és Illés
erdészeti nyomtatványraktára Ungvárt.

és 1000 pár erős foglyot élő állapotban.

F. HORACER
vadkiviteli üzlet:

Martinitz-Starkenbach
Csehország.

tö lg y ja eladási hirdetmény.
A kispetri-i volt úrbéresek erdejében eladásra engedé
lyezett 2072 szál 26—80 cm. mellmagassági átmérővel
bíró tölgytörzs 1905. évi márczius hó 23-án délelőtt
11 órakor Kispetri (Kolozsm. vasúti állomás Bánffyhunyad) községházánál zárt írásbeli ajánlattal egybekötött
szóbeli nyilvános árverésen el fog adatni.

Kikiáltási ár 17300 korona.

U j!

j\i

U j!

U j!

erdei szalonka és vadászata.
Irta: LAKATOS KÁROLY.

Utóajánlatok nem vétetnek figyelembe.
Becslési, árverési és szerződési feltételek Hidalmáson
a m. kir. járási erdőgondnokságnál, Kispetrin a volt úr
béresek elnökénél megtekinthetők.
Kispetri, 1905. márczius hó 1.
(Kolozsmegye, vasútállomás Bánffyhunyad.)

Ára igen szép aranymetszésű, festményekkel dí
szített vászonkötésben 3 írt, fűzve 2 forint. Meg
rendelhető a könyv a pénz előleges beküldése
vagy utánvét mellett:

IFd. HflGEÜ OTTÓ

Ábrahám György elnök.

„ H Á Z Á N K“
po litik ai napilap

a magyar fa j és a magyar föld érdekeinek őre.
Felelős szerkesztő BUDAY BARNA.

k ö n y v k e re s k e d é s é b e n B u d a p e st, M u z e u m -k ö ru t 2. sz.

Megjelenik naponkint este 6 órakor.

fi kalocsai érsekuraüalm i crüőhivatal
megvételre keres

B u d a p e st, V III. k é r., S z e n tk ir á ly i- u tc a 28a. sz.

250.000 drb 4 0 6 0 cm. m agas

2 éves kőriscsemetét.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Hetenkénti mellékletek

„V A S Á R N A P *

„SZÖVETKEZÉS“

makkal foglalkozó külön hetilap.
Szerk.dr. BERNAT ISTVÁN
a magy. gazdaszöv. igazg.
Előfizetési ára:
E gész évre ........ 28 kor. I Negyedévre .......... 7 kor.
F élév re ............... U kor. | E gy h ó r a .......... 2.40 kor.
Hazafias híveinket kérjük, hogy kaszinókban, kávéházakban,
olvasókörökben kérjék a „HAZÁNK“-at.
Mutatványsz ímol 6 napon ál kívánatra készséggel küld a kiadóhivatal.
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Cölgyfa eladási hirdetmény.
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árverési hirdetmény.
A viszkai volt úrbéresek 123-6 kát. hold és viszkai
gör. kel. egyház 3 3 3 kát hold erdejének összes

b ü kk tű zi állo m á n y a
1905. évi márczius hó 21-én
délelőtt 10 órakor, Viszka községházánál nyílt és

felsőbb engedélyek folytán

zárti írásbeli ajánlat útján elfog adatni.
1. A volt úrbérességi erdő eladandó fájának kikiáltási
ára 17674 (tizenhétezerhatszázhetvennégy) korona. Bánat
pénz 1767 (egyezerhétszázhatvanhét) korona.
2. A gör. keleti egyházi erdő eladandó fájának kikiál
tási ára 4300 (nágyezerháromszáz) korona.
A részletes árverési feltételek megtekinthetők az eladó
erdőbirtokos testületeknél, a marosillyei m. kir. járási
erdőgondnokságnál, a dévai m. kir. állami erdőhivatalnál
és a vorczai körjegyzőnél.
Viszkán (Hunyadmegye, u. p. Marosillye), 1905. évi
február hó 21-én.

O á n a P e tru ,
mint a viszkai gör. kei. egyház megbízottja.

A szentmihálykörtvélyesi volt úrbéres közbirtokosság
erdejéből a 89 1904. K. E. B. határozattal kihasználásra
engedélyezett: a) 6-04 k. hold rendes vágásterületen levő
és 200 m3 műfára, 183 ürm. tűzifára és 4941 K 20 f.
értékre becsült 100 darab tölgyfa; b) a régi vágásokból
103 m3 műfára, 647 ürm. tűzifára és 5138 K 34 fillér
értékre becsült tölgyhagyásfa, mindössze tehát 355 darab
tölgyfa, 393 m3 műfa és 830 ürm3 tűzifa tartalommal,
10079 K 54 f. becsértékkel az 1905. évi márczius hó
20-án délelőtt 9 órakor Szentmihálykörtvélyes köz
ségházánál tartandó zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött
nyilvános szóbeli árverésen eladás alá kerül.
Az a) és b) pontok alatt részletezett faanyagokra különkülön is, de együttesen is tehető úgy szóbeli mint írás
beli ajánlat.
Utó-, feltételes és késve érkező ajánlatok figyelembe
nem vétetnek.
Bánatpénz, mely az árverés megkezdése előtt az árve
rezési elnök kezeihez leteendő, illetőleg a zárt Írásbeli
ajánlatokhoz csatolandó, a kikiáltási ár 10°/#-a, vagyis az
a) alatti fatömegre 494 K és b) alattira 514 K, a kettő
együtt pedig 1008 korona.
Kihasználási határidő 1906. április hó 1-je.
A részletes árverési és kihasználási feltételek a szent
mihálykörtvélyesi úrbéresek elnökénél és a mármarosszigeti m. kir. járási erdőgondnokságnál a hivatalos órák
alatt betekinthetők.
Az erdő Taraczköz vasúti állomástól mintegy 5 kim.
távolságra fekszik, az oda Vezető műút pedig az erdőtől
alig 1 kilométernyire vonul el.
Kelt Szentmihálykörtvélyesen, 1905. évi február 28.
(Máramarosmegye, yj. p. Aknaszlatina.)

_ Szemcsuk János
úrb. közb. elnök.

pályázati hirdetmény.
. A bakóczai hitbizományi uradalomnál megüresedett,
évi 126 korona készpénz fizetés, természetbeni lakás és
kert, 5 hl. búza, 12 hl. rozs, 1 m. hold tavaszi föld, 3
m. hold erdei kaszáló, 24 ürméter kemény tűzifa, az
őrkerületben eladásra kerülő . minden egy ürméter tűzifa
után 6 fillér járulék és az uradalomnál szokásos lőpénzjavadalmazással egybekötött

erdőőri állásra
ezennel pályázat hirdettetik.
Pályázók ép, erős és egészséges testalkatukat, jó látóés hallóképességüket orvosi bizonyítvány nyal, az erdőőri
szakvizsga letételét, vallásukat, erkölcsi magaviseletüket
és eddigi szolgálataikat megfelelő okmányokkal igazolják.
A kinevezendő erdőőr állását azonnal is elfoglalhatja,
de legkésőbb f. évi május hó 1-én tartozik elfoglalni,
Kellőleg felszerelt és sajátkezűleg írt kérvények folyó
évi márczius hó végéig alulírotthoz nyújtandók be.
Bakócza (Baranyam.), 1905. márczius hó 1.

F r its E rn ő ,
volt úrb. elnök.

Tatarek Kálmán
úrad. erdőmester.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári.
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